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УВОДНИ ДУМИ
Днес, когато човек чете за медии и пропаганда в международната
преса, не може да не забележи колко много от статиите се въртят около
Русия или са директно прицелени в нея. Очевидно Русия се е завърнала като геополитически играч: упражнява влияние и проектира сила отвъд отредената й досега традиционна сфера на влияние в постсъветското
пространство. Още повече че след кризата в Украйна, след окупацията и
анексията на Крим и войната в Донбас Русия отново и все по-често изглежда основен враг на Запада. В последните четири-пет години учени и
експерти отново заговориха за Студена война, макар и друга: хибридна,
по-неконвенционална и по-нелинейна от конфронтацията, която течеше в
десетилетията след Втората световна война между Съветския и Западния
блок. Това усещане допълнително се усили с избора на Доналд Тръмп за
президент на САЩ, след което обвиненията в руско вмешателство, намеса и конспирация в изборния процес и от двете страни на океана се просмукаха в говоренето и мисленето за състоянието (и съдбата) на либералната демокрация. Накратко, руският фактор стана крайъгълен камък на
западните политически анализи дотам, че да надхвърли степента, в която
той присъстваше в ерата на Студената война.
И все пак повечето от тези анализи разчитат повече на хиперболи и
по-малко на емпирични доказателства и на конкретни резултати от изследвания. Обратно, задачата на този брой е да представи именно резултати
от изследвания, които да прокарат по-ясна граница между параноята и
реалността – целта е да се осветлят начините, по които пропагандата и
дезинформацията се завръщат в света на медиите след ерата на Студената война: в глобален мащаб, но и със специален фокус върху България,
която е използвана като лаборатория за улавяне на глобалните тенденции.
Броят се издава в рамките на мащабното колективно изследване на ФХСИ
„Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие“, от което представя нови
резултати, както и резултати от други сродни изследвания – индивидуални
и колективни. Авторите, членове на екипа на ФХСИ, често се облягат на
резултатите от първата фаза на изследването и се позовават на вече публикувания доклад „Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни издания: 2013-2016 г.“1
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***
Смесването на мит и реалност днес впрочем е видно по това, че понятието за „хибридна война“ е станало толкова общоприето, че никой не
пита за значението и произхода му. Рубриката Руският фактор започва
със статията на Марк Галеоти, който внимателно разделя мита от реалността и обсъжда как понятието за хибридна война е станало опора на
западния политически дискурс – опора, която обаче сама е основана върху
превратно представяне на начините, по които това понятие е възникнало и
бива използвано от руските военни и разузнавателни елити. От една страна, Галеоти показва, че понятието възниква като възприятие за действията
на Запада като насочени срещу начина, по който Русия възприема собствената си сигурност и интерес – най-вече в контекста на западната военна
доктрина. От друга страна, той показва, че като отчитат неравното съотношение на силите в конвенционалното въоръжение, представителите на руските служби възприемат понятието „хибридна война“ като изпреварващ
отговор и де факто като алтернатива на пряката военна конфронтация със
Запада. Всъщност руската хибридна война е форма на политическа война
със Запада, провеждана най-вече чрез износ на корупция и пропаганда, и
тя на свой ред изисква нови мерки и политики.
Макар руските военни действия в Украйна да не доведоха до по-нататъшна военна ескалация, все пак западните коментатори започнаха и
продължават да настояват на руската заплаха за Запада. Както споменахме, тази тенденция достигна нови висоти с избора на Тръмп за американски президент. Ако и руско вмешателство да не може да се изключи, към
момента е твърде съмнително дали то е изиграло някаква фундаментална
роля – такава, че да промени резултатите от изборите през 2016 г. Андрей Циганков провокира доминантния наратив в западните либерални
медии, като изследва устойчивото присъствие и допълнителното надигане
на „русофобия“ сред водещите политически и медийни кръгове в Щатите.
Като признава, че конфронтацията Изток – Запад е възродена, Циганков
рефлектира върху начина, по който този конфликт – схванат от него и като
сблъсък на фундаментални ценности – може да бъде деескалиран в бъдеще.
В подобна посока, като се захваща с въпроса за онова, което бива считано за носеща колона на хибридната война, а именно руската пропаганда
срещу Запада, Том Джунс описва този феномен на базата на изследване
на случая на България и на начините, по които страната бива представяна
в считаните за пропагандни руски медии. Най-напред Джунс демонстрира, че онова, което следва да бъде обозначено като пропаганда в руските
и рускоезичните медии, служи преди всичко за местни цели и адресира
най-вече местна рускоезична публика. В случая с България Джунс разграничава руската пропаганда от руското икономическо влияние, при което
6
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пропагандата служи за прикриване на влиянието, а не за промотирането му. Освен това той прави извод, че вместо да има организирана пропагандна кампания срещу България и западната й ориентация, налице е
всъщност домашно приготвена проруска пропаганда, която понякога бива
подемана и усилвана от руските и рускоезичните медии. Накрая Джунс
анализира случая с българските президентски избори през 2016 г., вторият
тур на които се проведе в седмицата, в която бе избран и Доналд Тръмп.
Анализът показва, че не толкова някаква руска кампания за влияние, колкото западният наратив „за руското влияние“ е това, което играе роля за
медийното представяне на българските избори като част от по-широкото
съперничество между Русия и Запада.
В подобна посока на разграничаване на руска от домашно приготвена
проруска пропаганда, но вече на терена на българските медии се движи и
анализът на Милена Якимова и Димитър Вацов, който е и първият принос
към рубриката Популистката пропаганда в България: медии и социална
рецепция. Статията представя отново и по-накратко данните от доклада на
ФХСИ „Антидемократичната пропаганда в България“, но сега ги анализира в друг ключ. Основният проблем е относно начина, по който руската
пропаганда се е превърнала в свободен ресурс, който на домашна почва
може и бива използван както директно за руски, така и за местни цели от
различни български говорители и актьори. Констатирано е, че в българските медии, но и в медиите в Европа и САЩ вече циркулира ясно идентифицируем популистко-пропаганден пакет от общи опорни точки, които
могат ad hoc да бъдат пълнени с различни конкретни съдържания. За оформянето на този пакет държавно контролираните след 2000 г. руски медии имат специфичен принос. Те са успели да експроприират речниците
на западната популистка критика – както на левите критики на глобалния
капитализъм, така и на десните критики на либерализма и космополитизма, стегнали са ги и са ги префасонирали в относително прост и консистентен (националистичен, суверенистки и геополитически) репертоар,
който сега се връща обратно по места като свободен ресурс: като набор
от клишета, годни за бързо претопляне и за употреба от различни актьори
за различни тактически цели. На базата на анализ на честотата на употребата на руските клишета в българските електронни медии и на анализ
на съдържанието на осем медии от типологична извадка разграничени са
български медии, които провеждат системна руска геополитическа пропаганда, от медии, които използват руския пропаганден пакет предимно за
локални цели: за разправа с вътрешни икономически и политически противници. Изводът е, че руският пропаганден пакет – охулващ хегемонията
на Запада, мултикултурализма и либерализма, апелиращ към суверенитета на нацията и очернящ вътрешните противници като чужди лакеи и платени агенти, не само работи за геополитическо подриване на либералната
демокрация в глобален мащаб и на ЕС в частност, но се оказва и отличен
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инструмент за завладяване на държавите отвътре. Доколкото принципно
е прицелен да елиминира международния натиск и контрол, вътрешното
разделение на властите и вътрешните граждански съпротиви, т.е. атакува
едновременно всички форми на публичен контрол, руският пропаганден
пакет е антидемократичен. Той обаче служи отлично и на онези местни
елити – свързани или не с руски интереси, – които искат да използват националната държава за частни цели.
На фона на данните за медийното й разпространение Боряна Димитрова анализира степента, в която клишетата на антидемократичната проруска пропаганда в България са проникнали в общественото съзнание. Тя
представя данни от национално представително проучване на „Алфа Рисърч“ (май-юни 2017 г.), измерващо отношението на респондентите към
някои от основните послания на проруската пропаганда в България, както
и към основни демократични ценности, институции и ключови актьори
(държави и политически лидери). Димитрова прави два основни извода:
първо, колкото по-отчетливо геополитически са ориентирани посланията, толкова повече те разделят обществото, но съответно и контратезата
набира привърженици; и обратно, колкото по-прикрито политически и
психологически ориентирано е посланието, толкова повече то полепва по
страховете и разочарованията на хората и събира поддръжници. Но и второ: колкото и широко да е разпространението на пропагандни послания в
българските медии през последните години, засега те не успяват да променят общата проевропейска и пролиберално-демократична ориентация на
българите, когато те са поставени пред пряк геополитически избор.
Деян Кюранов взема за отправна точка резултатите от същото изследване на „Алфа Рисърч“, за да акцентира върху друг аспект – върху регистрираните проруски нагласи на мнозинството от респондентите по редица от поставените въпроси (най-вече тези, които не предполагат директен
геополитически избор). Отговорите на респондентите, както и стенограмите от проведените заедно с представителната анкета фокус-групи биват
сравнени с официални изказвания на руски политици и учени, заявяващи
отношение към България. Според хипотезата на Кюранов руснаци и българи масово подхождат едни към други, водени от различен тип комплекси
(в психиатричния смисъл на Шарко), които комплекси пораждат разминаващи се нереалистични очаквания и неизбежно остават неудовлетворени.
Руският „имперски“ комплекс очаква, но не получава пълно подчинение
от „колонията България“, докато българският „васалитетен“ комплекс
очаква, но не получава защита от „сюзерена Русия“.
Димитър Вацов открива следващата рубрика Популистката пропаганда в България: логика, идеология, стилистика с по-общ анализ на семейните прилики и опасните връзки между популизма и пропагандата.
Въпреки че днес вече се е оформил общ популистко-пропаганден фронт
с общ репертоар от клишета, все пак добре е популизмът и пропагандата
8
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да бъдат разграничавани. Според Вацов популизмът е специфичен език,
описан чрез списък от характерни черти, който език може и често бива използван „отдолу“, във всекидневно говорене и при спонтанни протестни
мобилизации: именно „използван отдолу“ той често има еманципативна и
егалитаризираща сила. Но популисткият език може и днес отново бива използван пропагандно „отгоре“, от елитни говорители – политици, журналисти, експерти, – които го използват стратегически за консолидиране на
нов тип авторитарно-олигархична управляемост: това е новата популистка пропаганда. За да се характеризира по-точно пропагандният дискурс
обаче, „логиката“ на пропагандата е изявена в контраст с дискурсите на
всекидневието и науката: пропагандата работи чрез стратегическо повторение, в режим на метонимии, чрез което се размива модалният обсег на
отделните изказвания и се създава пределно генерализиран дискурсивен
хоризонт, в който разликата между истина и лъжа се размива, а отделни
изрази се превръщат в пропагандни етикети: в средства за дискурсивен терор. Накрая опасните връзки и лесните преходи между еманципативен популизъм „отдолу“ и популистка пропаганда „отгоре“ са анализирани чрез
критика на някои от най-изявените леви теоретици на популизма: Ернесто
Лакло и Шантал Муф.
Боян Знеполски анализира популистката пропаганда в българските
медии през друг ключ: доколко тя е идеологически еластична, как и доколко е способна да покрива различни социални стереотипи и недоволства
и да ги пакетира под общите опорни точки, идентифицирани в доклада
„Антидемократичната пропаганда в България“. Опорните точки са: 1. Европа загива; 2. Русия се възражда; 3. Проевропейските елити на България
са продажни; 4. САЩ/НАТО са глобален хегемон/кукловод. Знеполски
успява да улови пет различни идеологически перспективи, провеждани
от петима известни български журналисти и експерти, които повтарят
всички опорни точки, но ги разгъват в специфична идеологическа посока
със специфични акценти: антилиберализъм, антиамериканизъм, русофилия, национализъм и суверенизъм. Въпреки разликата в акцентите тези
идеологически перспективи са обратими помежду им, защото антидемократичната пропаганда във всички случаи тече през опозициите либерализъм-национализъм, елити-народ, Западът-Русия. Чрез тези опозиции тя
е консистентна в стратегиите на своето отрицание, но е слаба в утвърждаването на алтернативна визия за добър живот. Ако все пак тя излъчва позитивно съдържание и доколкото смила левите и десните идеологически
схващания за „народа“ и „държавата“, тя предлага специфичен „национал-социалистически“ идеологически микс.
В същата посока на проверка на еластичността на пропагандата, но
този път не толкова на идеологическия, колкото на реторическия й диапазон, върви и Албена Хранова. Пак чрез изследване на случаи – на четирима известни публични говорители – Хранова показва, че пропагандният
9
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дискурс сякаш неизбежно поставя говорителя в екстатична позиция, макар тази екстатична и надредна позиция да се проявява в два отчетливо
различни идеални типа: на „народния трибун“ и на „мислителя“. Говорът
на „народния трибун“ сякаш идва от низините, екстатичността сякаш черпи ресурс от вулгарността, където псуването е искреност, а искреността произвежда или катахрези, или прости и кратки „истини“ – слогани
и афоризми; обратно, говорът на „мислителя“ сякаш идва от висините,
по-софистициран е, академично по-украсен, той черпи екстатичността си
от „истини“ за съдбата и историята, до които само избраните имат достъп.
И други реторически и идеологически профили на „екстатичния“ пропаганден дискурс показва Хранова, а едно приложение на текста оглежда
високите образци на пропагандно-конспиративното мислене в ниския сегмент на жълтите сайтове, където пък текат конспирациите за рептилите и
масоните.
Рубриката Мрежи и случаи на пропагандна дисеминация започва със
статията на Боян Захариев, който с технологиите на автоматичното търсене и на мрежовия анализ следи употребата на три ключови думи от речника главно на източноевропейския антилиберализъм ‒ „толераст“, „либераст“, „соросоид“. Анализът изважда наяве около 500 интернет сайта,
които съдържат поне една от трите думи, и значителен корпус от текстове
около тях, характеризиращи се с реч на омразата: примесени с ксенофобски, хомофобски и откровено вулгарен жаргон. Изводите са, че основните
източници на антилиберална реторика, използващи реч на омразата, рядко
открито и пряко препечатват един от друг и не се цитират взаимно. Мрежата помежду им така остава скрита и изглежда по-хлабава, отколкото е в
действителност. Повечето източници поддържат многотематичен профил,
а връзката им със сродни интернет страници може да бъде открита само с
използването на търсачки.
Тези изводи, за наличие на медии, произвеждащи антилиберална и
антидемократична пропаганда, и за мрежа от анонимни и полуанонимни
сайтове около тях, се потвърждават от статията на Валентин Вълканов,
която представлява изчерпателен (а не извадков) анализ на един случай
– на медийната рецепция на доклада „Антидемократичната пропаганда в
България“. Вниманието тук обаче е насочено към анализ на съдържанието на откритите 209 споменавания на доклада. В първите дни след публикуването му преобладават неутралните и застъпнически материали, представящи данни от него, след което постепенно се надига отчетлива „кална
вълна“, която обръща идентифицираните в доклада пропагандни опорни
точки срещу неговите автори и спонсори (112 негативни реакции). Прави
впечатление и отчетливата разлика между рецепцията в англоезичните и
рускоезичните медии, където първите реагират неутрално и цитират данни от изследването (9 публикации), докато руските медии, източниците на
които са проследени до България, съучастват в пропагандното охулване на
10
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доклада (19 реакции). Анализирана на съдържателно ниво е и „адаптацията“ на пропагандните опорни точки, след като те са осветени в доклада,
в новите пропагандни публикации: евроскептицизмът и възхвалата на Русия отстъпват на заден план и биват прикривани, за да бъдат стандартно
охулени българските „лакеи“ и „доносници“ (авторите на доклада), докато по отношение на „кукловодите“ има иновация (спонсорът – Фондация
„Америка за България“ – е пропагандно пришит към „лошата Америка на
Сорос и Хилари“, която пък е противопоставена на „добрата Америка на
Тръмп“).
Отново изчерпателен (а не извадков) анализ на случай предлага Константин Павлов, който изследва онлайн рецепцията на правителствения
Доклад за състоянието на националната сигурност на България през 2016
г.: чрез системата SENSIKA той открива 685 онлайн реакции на доклада за
периода септември-ноември 2017 г., когато трае публичното му обсъждане. Чрез институционален анализ и анализ на съдържанието Павлов класифицира реакциите на официални и неофициални, по типове говорители
– на политици, журналисти и експерти, по партийна принадлежност на
говорителите, и по типове отношение към доклада. Специфичното за този
случай е, че сред многото констатации за различни заплахи за националната сигурност една е тази, която буди публично внимание и дори „скандал“ – споменаването на Руската федерация като заплаха за сигурността
на Европа и оттам на България. На тази констатация се противопоставят
не само опозицията в лицето на БСП, но и части от управляващата коалиция – „Атака“ и ВМРО, – които успяват да излъчат повече публични
говорители от поддръжниците на доклада. Впечатляващо е, че дори поддръжниците на доклада – премиерът като вносител и представителите на
ГЕРБ – не влизат в пряка аргументация на доклада, а търсят компромисни
формули, с които правят реверанс на проруската пропаганда (подсказват
„нуждата“ докладът да бъде съобразен с „външни“ фактори – с НАТО и
ЕС). Анализът на Павлов демонстрира, че директният публичен и политически дебат за ролята на Руската федерация в България все още не се е
състоял, а дори той е и във висока степен табуиран.
Следващият блок от текстове се отклонява от темата за пропагандата, за да се насочи към нейната хранителна среда – Таблоидизацията на
медиите в България. Първите три статии тук са част от друго колективно
изследване – „Новините...отблизо!“ – проведено от авторите на статиите
под егидата на Асоциацията на европейските журналисти. За тримесечен
период са анализирани 3556 публикации – новини, репортажи и информационни съобщения – от трите най-рейтингови български телевизии и
от петте най-посещавани сайта. Изследването като цяло показва как все
по-плътното навлизане на форматите на „сензацията“ и „скандала“ води
до все по-големи нарушения и изкривявания на журналистическата етика.
Мария Нейкова демонстрира чрез количествени измервания и анали11
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зи, че темите „престъпления“ и „бедствия/инциденти“ (като общо количество на материалите) доминират над обществените и политическите теми,
дори и в новините на националните телевизии. Медиите налагат своеобразен катастрофичен дневен ред, който предизвиква висок емоционален
отклик у аудиторията и упражнява силен психологически ефект върху нея.
Същевременно таблоидизацията, възприемана от журналистите и като вътрешен императив за гонене на рейтинг в ситуация на несигурност (при
неясна собственост на онлайн медиите и засилване на натиска върху самите журналисти), води до изключително опростяване, стандартизиране
и дори механично мултиплициране на съдържанията, което развенчава
„мита, че разнообразието на медиите в интернет е голямо, а авторството
– многобройно“.
Но „сензацията“ и „скандалът“ навлизат все повече и при представянето на политическите проблеми, както демонстрира Вяра Ангелова при
анализа на предизборните дебати от пролетта на 2017 г. Политическото
противопоставяне на идеи, огледано от медиите, често се превръща в сензационно поднесен конфликт, който се отразява чрез редуващи се изказвания, които не влизат в пряк дебат. „Функцията на журналистиката да
информира е подменена от изкуствено поддържано противопоставяне с
цел бързо и лесно да се привлече аудитория“, макар тази аудитория по
този начин да бива деморализирана и демотивирана.
Жана Попова предлага и типология на начините – техниките, – чрез
които журналистите усилват ефекта на сензационност и скандалност на
новините: чрез усилване на реален конфликт до скандал или чрез специално търсене на конфликтни мнения; чрез позоваване на „сензационен
източник“, чрез симулиране на събитие „на живо“, чрез разкриване на
„умишлено пазена тайна“ и др. Всички тези техники са свързани с прекрачване на етични норми и професионални стандарти, с тях в аудиторията се създават страх и тревога, а достоверността на информацията и на
източниците бива жертвана.
Мрачната картина на медиите в България, но като част от глобалните тенденции на напредваща таблоидизация, се допълва от статията на
Милена Якимова, която обаче е част от другото голямо изследване на
антидемократичната пропаганда в България (на ФХСИ). Анализът на 13
полуструктурирани интервюта с журналисти в печатните медии показва,
че процесът на дезинтеграция на полето на журналистиката (особено във
вестниците и сайтовете, които са най-икономически уязвими) е напреднал дотам, че за интервюираните лоялността към медийната корпорация
(включваща цензура и автоцензура, табута върху работата по определени
теми и върху споменаването на определени имена, дори отказ от въпроси
за собствеността на медиите) е вече нещо напълно различно от журналистиката, схваната като призвание: или „работиш като журналист“, или
„правиш истинска журналистика“ – двете обаче са несъвместими. В така12
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ва среда, разбира се, пропагандните послания не просто лесно биват налагани от редакторите и собствениците като рамка, която журналистите да
следват, те не просто биват „вмъквани“ в съдържанието на медията чрез
флашки с анонимни текстове и скрити платени реклами, но те са и лесни
за използване заготовки за бързо производство на материали в ситуация
на несигурност и най-вече на оскъдица на ресурси и време за сериозни
журналистически проучвания.
Икономическата несигурност и таблоидизацията са добра отправна
точка, за да се разберат отликите на сегашната популистка пропаганда от
пропагандата в други исторически контексти. Като взема за отправна точка и реконструира през Хана Арент тоталитарната нацистка и комунистическа пропаганда, Мартин Канушев прави типологичен сравнителен анализ на тоталитарната и на съвременната антидемократична пропаганда.
Вън от отчетените немаловажни сходства, по-важни изглеждат разликите:
зад разпространението на популистката пропаганда днес не стои строго
централизирана държавна машина, а разпространението е мрежово; зад
нея също не стои някаква повече или по-малко консистентна идеология,
чрез която да се задава посока на бъдещето (историята) – тя работи с апокалиптични сценарии и внушава само страх и тревога за бъдещето; чрез
конспиративна логика тя постоянно изобличава „враговете си“ („Запада“
и „вътрешните врагове“), без да предлага ясна алтернатива; тя не мобилизира масите около някаква цел, а ги демобилизира, дезактивира ги, внушава обществен цинизъм и политическа апатия; в крайна сметка тя е само
негативна и подриваща, без да е идеологически креативна.
Липсата на идеологическа креативност обаче съвсем не значи, че съвременната популистка пропаганда не използва наличните културни стереотипи по места. Напротив, тя обикновено метонимично смесва твърде
разнородни културни стереотипи: в България днес се активират клишетата за „Запада“ като враг едновременно на православието, славянството,
социализма, консервативните ценности и т. н. без отчет за противоречията между тях – достатъчно е, че тези идващи от различни исторически
контексти стереотипи предполагат поляризация и конфронтация спрямо
Запада. Надя Данова в един внимателен исторически ракурс показва как
се появява оксидентализмът – как се изгражда негативният образ на Запада – още през Българското възраждане, в XVIII и XIX век. В контекста на
активизирането на руската политика на Балканите в началото на XIX век и
със съпътстващото я идеологическо противопоставяне на православието
на католицизма и на панславизма срещу Запада, Данова демонстрира как
част от българските възрожденски дейци и най-вече Одеският кръг начело
с Васил Априлов вплитат проруския оксидентализъм в книжовното дело и
в борбите за независима българска църква.
Последната статия, тази на Валентин Аспарухов, както подсказва и
рубриката Varia, излиза отвъд темата на броя. Тя прави детайлна рекон13
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струкция на трансценденталните пластове на философската логика на
Бертранд Ръсел.
Броят завършва с рецензията на Том Джунс на книгата на Димитър
Бечев Rival Power: Russia in Southeast Europe (2016).

***
Благодарим на всички автори и рецензенти, преводачи и редактори,
както и на техническия екип на списанието. Благодарим също така и на
Фондация „Америка за България“, която финансира не само издаването
на настоящия том, но и изследването „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално
възприятие“, в рамките на което са изработена значителна част от статиите в броя.
Том Джунс и Димитър Вацов
БЕЛЕЖКИ
1

Достъпен на: http://hssfoundation.org/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b1
%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d
1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%
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(НЕ)РАЗБИРАНЕТО НА ДВЕТЕ
„ХИБРИДНИ ВОЙНИ“ НА РУСИЯ
Там, където е необходимо да бъде употребена сила,
тя трябва да бъде употребена смело, решително и докрай.
Трябва обаче да се познават ограниченията на употребата
на сила; трябва да знаеш кога да съчетаеш силата с маньовър, удара – със споразумение.
Лев Троцки (1932)
Призрак броди из Европа, призракът на „хибридната война“. Дали ще
я наричаме така или с някой от другите термини, които понякога се ползват – от „нелинейна война“ (Pomerantsev, 2014) до чисто и просто „нова
Студена война“ (Lucas, 2014), надали има място за съмнение, че понастоящем Русия и Западът са вкопчени в политическа и нормативна битка,
водена на познати и непознати бойни полета – от виртуалните селения
на киберпространството до умовете на хората без значение дали те са в
Топика, щата Канзас, Талин или Томск. За Кремъл това е отговор на една
кампания на Запада, ръководена от САЩ, целяща да го изолира дипломатически, подкопае политически и да го дестабилизира културно, с която
на Русия се отказва полагаемия й статут на „велика сила“. За Запада Москва преследва неоимперски проект, който поставя под въпрос както архитектурата на световния ред след 1945 г., така и ценностите, които този ред
има за цел да въплъщава.
Путин и неговият екип стигат до извода, че Западът е започнал тази
кампания на гибридная война не на последно място чрез организирането
според тях на редица бунтове, довели до смяна на режими – от „цветните
революции“ на постсъветското пространство през метежите на Арабската
пролет, за да се стигне до бунта Евромайдан през 2013-2014 г., който свали
от власт украинския президент Янукович (Tsygankov, 2015). Излиза, че настоящият руски режим не просто крепи политическото доверие в себе си
на една ревизионистка програма, но той, изглежда, искрено вярва, че това
е единственият начин да бъдат опазени суверенитетът на Русия и нейната културна самобитност. Самият Путин все повече ползва реториката на
сблъсъка на цивилизациите между Русия и Запада. Оправдавайки анек15
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сията на Крим например, той я представи като отговор на стратегическа
кампания на Запада да изолира и контролира Русия:
имаме всички основания да приемем, че прословутата политика на
сдържане, водена през осемнайсети, деветнайсети и двайсети век, продължава и днес. Те постоянно се опитват да ни натикат в ъгъла, защото
имаме независима позиция, защото държим на нея и защото назоваваме
нещата с техните имена и не лицемерничим (Putin, 2014).

Изправена пред това според тях предизвикателство и съзнавайки, че
Западът е далеч по-силен по горе-долу всеки показател, Москва възприе
стратегия, която се прицелва в единството и волята за действие на Запада,
ползвайки редица невоенни средства.
На Запад това обичайно бива описвано като „хибридна война“ – един
стил на водене на война, който съчетава политическото, икономическото,
социалното и кинетичното в един вид конфликт, който не признава каквито и да било граници между цивилен и военен, прикрито и открито,
война и мир. Тъкмо напротив, постигането на победа – както и да бъде
дефинирана тя – позволява и изисква всякакви средства, които биха били
успешни: етиката на тоталната война, приложена дори и към най-дребната
препирня. Точно обаче както Москва е склонна да разбира или представя невярно идеите и намеренията на Запада, така и целите и подходите
на Русия биват четени в значителна степен погрешно. Една такава ключова грешка е неразбирането, че Москва има предвид два отделни вида
нелинейна война, които в западното мислене са се преплели по объркващ
начин. Първият е този, че – както руснаците бързо забелязаха – при съвременните технологии и общества една война със стреляне вероятно би се
предхождала от етап на политическа дестабилизация, както в Крим. Вторият обаче е политическата война, която Москва води срещу Запада с надеждата не да подготви почвата за нашествие, а да го раздели, обезсърчи
и разсее достатъчно, за да не може да се противопостави, докато Кремъл
предявява претенции върху, както смята, подобаващата му се роля на велика сила, включително не на последно място сфера на влияние, включваща повечето постсъветски държави в Евразия.
Версията на войника
Самите руснаци определено смятат, че начинът на водене на война се
променя, и то по такъв начин, че пряката употреба на сила може не винаги
или не от самото начало да е централен елемент от конфликта или дори
въобще да не бъде използвана. Както се изразява началникът на Генералния щаб Валери Герасимов в една статия във „Военно-промышленный
курьер“ от 2013-а, която накара някои (погрешно) да говорят за „доктрината Герасимов“:
16
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Ролята на невоенните средства за постигането на политически и стратегически цели нарасна и в много случаи в своята ефективност те надхвърлят силата на оръжията… Фокусът на прилаганите при конфликт
методи се измести по посока на широка употреба на политически, икономически, информационни, хуманитарни и други невоенни мерки,
прилагани в съчетание с протестния потенциал на населението. Всичко
това бива допълнено с прикрити военни средства, включително извършването на действия за информационен конфликт и действия на силите за специални операции. Към открита употреба на сила – често под
прикритието на мироопазване и уреждане на кризи – се прибягва едва
на определен етап, предимно за постигане на краен успех в конфликта
(Gerasimov, 2013).

Герасимов обаче не представя план за бъдеще без традиционните военни операции и все още не план за хибридна война, както изказването
първоначално беше схванато на Запад (McDermott, 2016). Напротив, той
отбелязва убеждението на Русия, че в съвременния свят наред с обичайните военни действия сме свидетели на по-сложни и основно политически форми на конфликт. От тази гледна точка „новият начин на водене на
война“ на Русия може да се разглежда просто като осъзнаване на превъзходството на политическото над кинетичното и на обстоятелството, че ако
едната страна е способна да подкопае волята и способността на другата да
се съпротивлява, то действителната сила на техните въоръжени сили става
много по-маловажна, макар и не непременно излишна.
Разгледана в цялост, статията на Герасимов, която беше по-скоро обобщение на предишни дебати, отколкото нова интерпретация (Thomas,
2016), представя „хибридната война“ не като цел сама по себе си, а като
етап от чужда агресия срещу Русия, която би могла или ще доведе до хаос
и възникване на ожесточени въоръжени граждански конфликти, в които
чуждите страни да могат да се намесят. Целта на Русия, заяви той, е да има
такива сили, които да могат да изключат подобна външна намеса, както и
да водят и бързо да спечелят всякакви конфликти, ползвайки мащабна и
прецизна военна сила.
Така визията на Герасимов беше в много отношения по същество
защитна позиция за едно хаотично съвремие, не за армия от прикрити
саботьори, а по-скоро за сили за бързо реагиране, способни бързо да се
мобилизират и да съсредоточат огнева мощ върху преки конвенционални
заплахи. В това отношение той повтаряше мотиви, изниквали в множество скорошни писания по теория на военното дело, и представяше картина на цялостните заплахи пред Русия – заплахи, изискващи също толкова
цялостен отговор. В крайна сметка, както наблюдателно отбелязва Ендрю
Монахан, изправена пред, както изглежда, краткосрочно бъдеще на непредвидимост и нестабилност, руската държава възприема стратегия на
мобилизация, включваща „по същество усилия страната да премине към
17
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постоянна бойна готовност“ (Monaghan, 2016: 3).
Разбира се, би било наивно да смятаме днешна Русия за напълно миролюбива, дефанзивна сила. Както показаха събитията в Грузия и Украйна, тя е агресивна, настъпателна, склонна да ползва сила за осъществяване
на своя геополитически дневен ред. Въпреки това не само литературата,
но и разговорите с руски офицери и военни наблюдатели ясно показват, че
те действително смятат гибридная война за по същество западен – американски – гамбит. Както се изрази един наскоро пенсионирал се служител
на Главна оперативна дирекция на Генералния щаб по време на разговор в
Москва през април 2014 г.: „ние едва със закъснение разпознахме оръжието, което вие [западняците] разработвахте. Дори тогава отначало смятахме, че важи само за нестабилни, периферни държави. После видяхме, че
можете да го насочвате и срещу нас“.
Всички военни доктрини са развитие на предишни такива и са повлияни от техническите, политическите, обществените и икономическите
сили, които оформят бойното поле на всяко ниво. Днешният подход на
Русия е резултат от множество характерни особености на днешна Русия и
на практики от миналото, но в частност той е плод на серия военнополитически дебати и организационни развития, осъществили се след войната
с Грузия през 2008 г. (Der Haas, 2011). Нахлуването в Афганистан между
1979 и 1988 г. принуждава съветските военни стратези да овладеят асиметричната война, но по онова време много от научените уроци биват преднамерено захвърлени в архива в резултат на глуповато оптимистичната
вяра, че Москва вече няма да се забърква в подобни кампании. Въпреки
това опитът от тази война се прокрадва в последващите дебати през 90-те
години на XX век, където се съчетава с все по-голямото осъзнаване на огромната скорост и разрушителност на съвременните конфликти, в резултат на което при пълномащабна война фронтът би бил дълбок, а може би
и повсеместен, а потенциалното опустошение – ужасяващо.
Все пак 90-те години на XX век са времето на първата война в Чечения и на предизвикателството да се справяш в условия на силно орязан
бюджет. Мнозина високопоставени лица в руската отбрана ясно разбират,
че естеството на войната се променя. Всяка подобна институция обаче е
склонна към консерватизъм, а и едно съчетание от користно мотивирана
съпротива сред висшето командване и липса на уверено ръководство от
Кремъл води до изоставане на практиката от теоретичните дискусии.
Действителен прогрес следва едва като резултат от войната с Грузия
през 2009 г. Руските сили действат редом с местни милиции и сътрудници
в политически хореографирана операция, замислена така, че да не може
да бъде ясно доказана и да бъде донякъде легитимирана, провокирайки
грузинците да предприемат първия акт на открита агресия. Руснаците печелят, но това надали подлежи на съмнение предвид пълната несъизмеримост на двете страни и относително скромните цели, „освобождавайки“ и
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без това бунтовните райони Абхазия и Южна Осетия. Въпросът е в това,
че не печелят толкова лесно, колкото очакват (Cohen & Hamilton, 2011).
Дългият низ грешки се оказва достатъчен, за да позволи на министъра на
отбраната Анатолий Сердюков и най-вече на неговия началник на Генералния щаб Николай Макаров най-накрая да наложат всеобхватни реформи.
Необходимата, но брутална програма за модернизация на Сердюков
му печели омразата на мнозинството от офицерския състав. Политически той не оцелява дълго; уволнен е вследствие на скандал през 2012 г. и
последван от Макаров. Техните наследници обаче продължават процеса,
откъдето и иронията на Герасимов да бъдат приписани заслугите за нещо,
което, ако трябва да се смята за идея на който и да било началник на Генералния щаб, това е по-скоро Макаров. Така или иначе това все още е дебат
изцяло за военни действия, не за онези трудно доказуеми политически
операции, често считани за „новото руско изкуство на войната“, по-скоро
война, отколкото хибридна.
Може би най-ясна представа за това как руските военни експерти очакват да се развие една бъдеща пълномащабна война може да се придобие
от една статия на полковник Сергей Чекинов и генерал-лейтенант Сергей
Богданов (2011). Те описват война, която започва с информационни и психологически операции и кибератаки, но бързо преминава в офанзива от
тип „шок и ужас“, започваща с масирани въздушни удари и постепенно
преминаваща във фаза на сухопътни сражения, водени с ракети, артилерия, танкове и последния инструмент – човек с пушка. Това е много далеч
от въобразените полуприкрити „хибридни войни“, водени от тайни агенти
и тролове, каквито на Запад често си представяме и които най-точно могат
да бъдат определени като „политически войни“.
Версията на политическите ръководители
Отговорът е, че макар военните да се замислят как най-добре да интегрират нови форми на оспорване в своите бойни планове, „политическите ръководители“ – теоретици и практици на националната сигурност,
хора от службите за сигурност и разузнаването, както и Кремъл – също
разглеждат открилите се пред тях нови възможности. Изучил шпионския
занаят, изградил кариерата си на корупция и задкулисно политиканстване,
докопал се до президентския пост чрез пропаганда и измислици, Путин
също вижда потенциала за „политическа война“ чрез съветски практики.
Така се роди вторият вариант на гибридная война.
Кремъл до голяма степен вижда своята настояща кампания срещу Запада като такива политически войни, в които крайната цел се преследва чрез
изцяло невоенни средства. Русия погледна към своето минало и си припомни един специфичен съветски урок: че важни са политическите ефекти, а не
средствата, ползвани за тяхното постигане. Вместо да се опитва да се сърев19
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новава с НАТО там, където тя е най-силна – на бойното поле (не е излишно
да имаме предвид, че общият бюджет за отбрана на НАТО е 946 милиарда
долара, а на Русия – 47,7 (2,84 трилиона рубли)), сегашната стратегия е
пример за асиметрични военни действия чрез шмекеруване, корупция и дезинформация вместо пряка сила (NATO, 2017; Kofman, 2017).
В крайна сметка тук Русия наистина е силна. Разузнавателните служби на Русия се радват на благоволението на Путин, както и на постоянно
растящ бюджет, което засили способността им да извършват не само прикрити политически атаки, но и терористични атаки извън границите на
Русия, както и не само кибершпионаж, но и активни кибератаки (Galeotti,
2016a). Днес като цяло се смята, че техните мрежи на Запад са също толкова активни, агресивни и широки, колкото и в разгара на Студената война. Огромната операция на правителството с медии в чужбина, водена от
многоезичната телевизионна мрежа RT, беше мобилизирана в стремежа
да се подкопаят волята и способността на Запада да окаже съпротива на
руските операции (Pomerantsev & Weiss, 2014). Междувременно ролята на
руските пари за подкрепа на подривни и разделящи обществото политически движения на Запад и навлизане в стратегически сектори на икономиката остава не просто повод за загриженост. В нея европейските разузнавателни служби виждат все повече знаци за стратегическа координация.
Сам по себе си никой от тези инструменти не е от решаващо значение, но
съвкупно – особено ако Москва успее да ги координира по-ефективно – те
са основата на страховита бойна машина на политическия фронт.
Макар Москва да има практически основания и исторически обусловена подозрителност, които я тласкат към възприемането на подобна стратегия, тя отразява и естеството на Путинова Русия. Уилям Немет (2002)
първоначално въведе понятието „хибридна война“ в контекста на войната в Чечения. Неговата теза е, че чеченското общество само по себе си
е хибрид между модерно и предмодерно, като традиционните форми на
обществена организация като семейство и клан могат да бъдат ползвани
за мобилизиране за война, така че разграничението между „редовна“ и
„нередовна“ форма на война е невъзможно. Така едно хибридно общество
води хибридна война.
Така и „хибридността“ на руските операции отразява една концептуално аналогична, макар и оперативно много различна „хибридност“
на руската държава. През целия период на 90-те години на XX век, а и
при путинизма тя или не успява да се институционализира, или активно
се деинституционализира (в зависимост от това как изберете да го наричате). Резултатът от това е един наследствен свръхпрезидентски режим,
характеризиращ се с размитостта на границите между публично и частно, вътрешно и външно. Лишена от смислено върховенство на закона или
взаимен контрол и балансиране между различните власти, без да правим
твърде огрубяващо сравнение с фашизма, Русия на Путин сякаш по свой
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хаотичен и неформален начин въплъщава максимата на Мусолини: „tutto
nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato“ – всичко вътре
в Държавата, нищо извън Държавата, нищо срещу Държавата.
В резултат на това Москва не просто избира да пренебрегва онези граници между държавно и частно, военно и цивилно, законно и незаконно, с
които на Запад сме свикнали. При ситуацията в Русия тези граници значат
много по-малко и допълнително биват системно прекрачвани от редица
дублиращи се и дори конкуриращи се агенции. Това понякога пречи на
провеждането на последователна политика и създава проблеми с дублиране и дори взаимно противоречащи си цели – както при хакването на
сървърите на Националния комитет на Демократическата партия в САЩ
през 2016г., където, изглежда, операциите на ФСБ и ГРУ са се кръстосали
(Alperovich, 2016).
Същевременно обаче това означава, че за Кремъл е много по-лесно
да ползва най-различни други актьори – от Руската православна църка
и организираната престъпност до бизнесмени. Милионерът Константин
Малофеев например изигра решаваща роля за овладяването на Крим и
дестабилизацията на Донбас (Slon, 2014; Vedomosti, 2014). Оттогава той е
активен агент на руското влияние на Балканите (Bechev, 2017: 231-2). Така
и бившият директор на Руски железници и все още близък съюзник на
Путин Владимир Якунин е деен поддръжник на интересите и съюзниците на Москва в чужбина, включително подкрепата му за разединителната
Центристка партия на Едгар Сависаар в Естония (Bershidsky, 2015).
Разбира се, трудно е да се оценят действителното въздействие и успех
на всички тези политически „активни мероприятия“. Желанието да се попречи на Хилари Клинтън – чието избиране Кремъл, изглежда, смяташе
за неизбежно – доведе до много по-малко предвидимото президентство на
Доналд Тръмп. Опитите да се намесят в изборите във Франция и Нидерландия през 2017 г. постигнаха обратен ефект. Опитът за преврат, изглежда, спонсориран от Русия, целящ да предотврати влизането на Черна гора в
НАТО през 2016 г., се провали и дори доведе до търкания с традиционния
съюзник Сърбия (Wiśniewski, 2017). Въпреки това може със сигурност да
се каже, че те са спомогнали за изострянето на съществуващите напрежения и разделения, вдъхнали са живот на разединителните политически
движения и значително затрудняват образуването на общ фронт по въпроси като свалянето на полет 17 на малайзийските авиолинии над Донбас.
Заключения: различни хибридни защити за различни хибридни
войни
След неочакваното руско овладяване на Крим, особено с ползването
на „малки зелени човечета“, за което Москва не признава – трябва да се
отбележи, че това не беше голямо нововъведение в историята на военното
дело и държавничеството, – Западът беше завладян от усещането за нещо
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напълно ново и опасно, което доведе както до проникновени анализи, така
и до панически карикатури (Renz, 2016). За добро или (което е по-вероятно) за лошо за момента „хибридна война“ е възприетият термин в западните военни и стратегически кръгове. Може би, както саркастично отбелязва латвийският изследовател Янис Берзинс (2015: 43), той се възприе
именно защото „думата хибрид е примамлива, защото може да означава
смесица от каквото и да е“.
Често силната загриженост е, че предполагаемият „нов начин на воюване“ на Русия заобикаля или неутрализира голяма част от несъмнените
способности и превъзходства на Запада. Дали обаче Русия действително
промени начина на водене на война чрез употребата на проксита, непризнати армии и потайни политически операции в Крим и Донбас? Дали
действително НАТО има защо да се притеснява, че както предимството
в кавалерията е било без значение в епохата на картечниците и бодливата
тел, така и днес, както ми каза един американски офицер през 2016 г., „сме
похарчили милиарди в подготовка да водим не такава война пред каквато
сме изправени“.
Не. Макар всеки аспект от скорошните операции поотделно да е познат и въпреки запазването на фокуса на Москва върху конвенционални,
високоинтензивни бойни действия скорошните действия на Русия ясно
показват промени в начина на водене на война, които говорят колкото за
променящото се глобално бойно поле, толкова и за специфичното руско
военно мислене. Така целият дебат за хибридната война всъщност е два
преплетени дебата: за стратегическото предизвикателство от озлобена и
въоръжена Русия и за променящия се начин на водене на война в модерната епоха.
От царско време през болшевиките руснаците отдавна са свикнали
на един стил на бойни действия, който отказва да приеме каквито и да
било твърди и ясни разграничения между открито и прикрито, кинетично и политическо и с много по-голяма готовност прибягва до нередовни
войски и престъпници, тайни агенти и провокатори, активисти и случайни
сътрудници (Madeira, 2014; Galeotti, 2016c). Понякога това е било избор
или въпрос на удобство, но често е било отговор на отдавнашното предизвикателство да се играе възможно най-силна имперска роля с ограничени
ресурси.
Руснаците могат да се осланят и на своя особено богат опит с информационни операции, в който мнозина виждат корените на днешната им
дейност (Snegovaya, 2015). Съветската власт отделя особено внимание на
пропагандата, дезинформацията и политическата манипулация често със
същата цел – да прикрие действителната си слабост. Тази традиция също
е жива, обогатена от възможностите на новата – дифузна и светлинноскоростна – медийна епоха.
Путин вероятно изразява мнението на целия елит на службите за си22
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гурност, когато казва: „мисля, че само болен човек, и то в съня си, може
да си представи, че Русия ще нападне НАТО“ (2015). Вероятната заплаха
пред Запада е „политическа война“, а не хибридна офанзива, преминаваща във война със стрелба. Ето защо това не е просто военен проблем
и предизвикателството да се отговори на некинетичните инструменти на
този нов тип конфликт е още по-тежко. Дали на информационната война,
основана на пропаганда и едностранчивост, трябва да се отговори с друга
пропаганда или с проверки на фактите и класове по медийна грамотност
в училищата? Дали за страни с размирни малцинства, които Москва би
могла да употреби, е по-ефективно да се купи сигурност чрез увеличаване
на разходите за офицери от контраразузнаването, полиция и програми за
социално включване, отколкото да се купуват танкове и ракети?
Какви изводи обаче бихме могли да направим от руското стратегическо мислене за днешните сметки в областта на сигурността? Във всички
случаи Западът трябва отново да вземе под внимание думите на Герасимов, този път от реч пред Руската академия за военни науки от 2014 г. Той
призова за „цялостен набор от стратегически мерки за отбрана, включващи целия държавен апарат… да убедят потенциалните агресори в безполезността на каквито и да било форми на натиск върху Руската федерация и нейните съюзници“ (Gerasimov, 2014: 1). Как може Западът да се
мобилизира за предотвратяването на всякакви гибридные заплахи, без да
жертва своите демократични ценности и свободи (Tallis & Šimečka, 2016)?
Възпирането определено има своята роля и НАТО и ЕС, както и националните правителства се стремят да засилят съществуващите си защити в съответствие с по-малките по мащаб първоначални предизвикателства на хибридната война (Lanoszka, 2016). Подобни мерки обаче са
подходящи за военната форма на гибридная война, при която кинетичното
е неизбежен, макар и по-късен момент от битката. В много отношения
най-добрата мярка срещу нея в нейната форма на „политическа война“ са
не толкова преките отговори – макар те несъмнено да имат своето място,
а създаването на достатъчни съпротивителни сили в обществото, така че
подривната дейност трудно да може да успее (Cederberg & Eronen, 2015).
За Кремъл със сигурност може да се каже, че е прагматичен и не би прахосвал политически и икономически ресурси по авантюри, които са обречени на срамен провал. Затова, ако новото бойно поле е управлението
[governance] (Manea, 2015), то неговите въоръжени сили и мерки също
са много различни: ефективни контраразузнавателни служби, съответен
надзор над финансовите потоци и строги мерки за ограничаване на корупцията в нашите страни, медийна грамотност за едно ново поколение
граждани, която да ги направи по-малко податливи на манипулация независимо от нейния източник, и преди всичко усилия за увеличаване на
ефективността, а оттам и на легитимността на съществуващите политически структури. Във време когато например страните от НАТО биват
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призовани да постигнат обща цел от 2% от БВП разходи за отбрана, между разходите на европейските страни за вътрешен ред и разузнаване има
огромни разлики (Galeotti, 2017). Така и значителните разлики в нивата
на корупция в Европа, установени от Индекса за възприятие на корупцията на Трансперънси интернешънъл (2017), не само засягат гражданите
на най-слаборазвитите страни, но и създават уязвимост, която би могла
да има много по-обхватни последици, било като позволи навлизането на
прикрито руско финансиране (т. нар. черная касса), което може да бъде
харчено за подривна дейност, било като просто им позволи да започнат да
привличат на своя страна местни елити и да оказват влияние върху тяхната дейност в НАТО и ЕС.
В крайна сметка Русия (и потенциалните бъдещи противници в хибридна война) се възползва и разчита на слабости и уязвимости. Понастоящем Москва се възползва от една обща криза на легитимността на Запад, която овласти популисти, отчужди гласоподавателите и катализира
възхода на сензационни и пристрастни медийни гласове. Без тази криза,
чиито причини са отвъд темата на тази статия, възможностите на Путин за
политическа война биха били далеч по-ограничени.
Може би тогава това е основната поука – че каквато и да било хибридна агресия в крайна сметка е породена от слабости: претендент, който не е
достатъчно силен, за да прибегне към пряк сблъсък и защитаващ титлата
си, страдащ от достатъчно много разделения и слабости, били те военни
или обществено-политически, за да бъде уязвим. Предвид двете форми на
гибридная война в руското мислене предизвикателството, което стои пред
Запада, е да не се съсредоточи върху едното за сметка на другото.
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АМЕРИКАНСКА РУСОФОБИЯ В ЕПОХАТА
НА УПАДЪК НА ЛИБЕРАЛИЗМА
След епохата на големи надежди и очаквания, породени от края на
Студената война, Съединените щати и Русия преминават към емоционално тежък конфликт на ценности. Поне от 2012 г. е станало обичайно да
чуеш американски и руски медии да обвиняват лидерите на съответните
си държави не само в нарушение на международното право, но и в създаване на политически системи, основани на цинизъм, несправедливост
и незачитане на човешкото достойнство. Много пъти американски официални лица и представители на политическата класа използват провокативна реторика, сравнявайки действията на Владимир Путин с тези на
нацисткия лидер Адолф Хитлер и представяйки стила на управление на
Кремъл като дълбоко корумпиран и основан на репресии срещу опозицията, на награди за верните политически приятели и на военни нашествия
в чужбина. Американските медии и политически кръгове сега поддържат
предимно негативен образ на Русия, докато в същото време представят за
американски ценности ценностите на свободата и демокрацията. Междувременно Русия вижда себе си като защитаваща политическата си система
и легитимни интереси от икономическa, политическa и военнa намеса от
страна на Запада. Коментари на руски официални лица показват, че те не
се отнасят с голямо уважение към американските институции на конкурентни избори, свободни медии и пазарна икономика. Напротив, те вярват,
че такива институции служат за прикритие на тясно базирани, но изключително властни групи със специални интереси.2
Този текст разглежда представата на американските медии за руската заплаха след избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати. При президентството на Доналд Тръмп американско-руските
отношения влизат в нов период. Избирането на Тръмп разкрива голямо
ценностно разделение в американското общество. Докато опонентките му
остават отдадени на световен ред, основан на идеите на либералния институционализъм, Тръмп предпочита завръщане към военната сила, унилатерализма и икономическия национализъм. По време на предизборната кампания той оспорва либералнатото охарактеризиране на Русия като
„враг“, който трябва да бъде сдържан, и подкрепя вдигането на санкциите
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и изграждане на партньорство с Москва на основата на борбата с тероризма. В отговор либералните медии атакуват Тръмп като склонно към
автокрация подставено лице на Путин (English, 2017). Идеологически възгледите на Тръмп, въпреки че са различни, имат прилики с тези на Путин
и наблягат на силната изпълнителна власт и превъзходството в международните отношения3. Проблемът Русия става централен в новия вътрешен
разрив между администрацията на Тръмп и либералния управляващ елит.
В значителна степен разривът отразява недоволството на последните от
загубата на изборите и съответния спад на политическото им влияние4.
Същите либерални политици не изказват подобни критики по отношение
на недемократични страни като Китай и Саудитска Арабия. Ако двете
държави трябва да стигнат отвъд това да се възприемат една друга като
потенциални врагове, те трябва да намерят начин да преосмислят своите
ценности в неконфликтни термини.
„Мирис на измяна във въздуха“ и либералната параноя
Избирането на Тръмп като президент на САЩ подтиква либералните медии активно да дискутират нови страхове и конспиративни теории,
свързани с Русия. Два от тези страхове са, че предполагаемата кибернамеса в американските избори е равнозначна на акт на война и че Путин
сега е спечелил и управлява задкулисно Америка чрез своите подставени
лица. Представители на американската политическа класа подкрепят тези
възгледи и подпомагат разпространението на страховете. Въпросът с мотивите на Русия, дори и ако приемем, че се е намесила в изборите в САЩ,
никога не е проучван сериозно5.
Първият от тези страхове вероятно стига до медиите от вътрешния
кръг на Хилари Клинтън. Както се признава от либералния „Ню Йоркър“,
членове на този кръг смятат, че администрацията на Обама преднамерено подценява хакерската атака на Кремъл срещу Националния комитет на
Демократическата партия (DNC). „Ние разбираме сложността на ситуацията, в която са“ – каза един от старшите съветници на Клинтън. „Но какво
ако Барак Обама беше отишъл в Овалния кабинет или в Източната стая на
Белия дом и беше казал: „Говоря с вас тази вечер, за да ви информирам,
че Съединените щати са атакувани…“, голямото мнозинство американци
щяха да се изправят и да го вземат предвид. (…) Озадачаващо е – объркващо е – трудно е да се разбере защо това не се превръща в аларма за тревога
от най-висока степен в Белия дом“ (Osnos, Remnick, and Yaffa, 2017). Коментатори и експерти, включително такива с академичен и политически
авторитет, разработват по-нататък теорията за САЩ под вражеска атака.
Бившият посланик в Русия, Майкъл Макфол (Michael McFaul, 2017), пише
във „Вашингтон Поуст“, че Русия атакува „нашия суверенитет“ и продължава „да ни гледа как не правим нищо“ заради партизански деления. Той
сравнява действията на Кремъл с тези в Пърл Харбър или 11 септември
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и предупреждава, че има вероятност Русия да повтори нападението през
2018 или 20206. Историкът Тимоти Снайдър (Snyder, 2017) отива дори подалеч, като свързва „войната“ с избирането на Тръмп, което според Снайдър е основната цел на врага.
Вместо да гледат на хакерските атаки като намеса във вътрешните
работи, както демократите, така и републиканците помагат да се популяризира теорията за войната. Председателят на Комитета по въоръжените
сили в Сената Джон Маккейн (републиканец от Аризона) казва: „Когато
атакуваш държава, това е акт на война“ (Chalfant, 2017). Бившият вицепрезидент Дик Чейни нарича предполагаемата руска намеса в американските избори „много сериозно усилие, направено от г-н Путин и правителството му, неговата организация“, подчертавайки че „в някои кръгове
това би било сметнато за акт на война“ (Cahill, 2017). Без да искат военни
действия в отговор, няколко демократи също се включиха във военната
реторика, оприличавайки „атаката“ на Русия, както сенатор Бен Кардин
(демократ от Мериленд) прави, на „политическия Пърл Харбър“ на Съединените щати (Chalfant, 2017).
Реториката на войната се вписва в по-големия наратив, създаден от
демократите и либералните медии, който представя президента Тръмп
като компрометиран от Русия и мек с Кремъл. На 14 февруари 2017 Томас Л. Фридман (2017) в „Ню Йорк Таймс“ призовава за действия срещу
Русия и хвали „патриотичните“ републикански сенатори Джон Маккейн и
Линдзи Греъм за това, че са сурови с Тръмп. В предаването ѝ по MSNBC
на 9 март Рейчъл Мадоу задава въпроса дали всъщност Тръмп не е под
контрола на Путин. Позовавайки се на възгледите на Тръмп и на примери
за пътуванията на негови сътрудници до Москва, тя казва на зрителите:
„ние също така започваме да забелязваме това, което може да са знаци
за продължаващо [руско] влияние в нашата страна. Не само по време на
кампанията, но и при администрацията. Всъщност знаци за това, което
може да е продължаваща операция“ (Maddow, 2017). На 23 март друг журналист от „Ню Йорк Таймс“, Николас Кристоф, публикува статия, озаглавена „Носи се мирис на измяна във въздуха“. Кристоф (Kristof, 2017)
твърди, че разследването на ФБР относно „дали една друга президентска
кампания заговорничи с чужда сила, за да спечели изборите (…), би дало
отчет за измяна“. В отговор на твърдението на Тръмп, че телефонът му
е бил подслушван по време на предизборната кампания, журналистката
от „Вашингтон Поуст“ Анне Апълбаум пише в Туитър, че „налудничавата теория на Тръмп – „британският Щаб за правителствени комуникации
(GCHQ) подслушваше телефона ми“ – е създадена в Москва“7. Макфол и
много други след това подкрепят и препубликуват съобщението в Туитър.
Преди това членове на американския управляващ елит често обвиняват
Русия и олигарси, свързани с Кремъл, в тайни споразумения със служителите на Тръмп от името на Путин. Впоследствие това става част от раз29
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следване на специалния прокурор Робърт Мюлер, въпреки че така и не се
доказва политическата връзка с Кремъл.
Либералните медии се захранват от дискусии, активизъм, разследвания и конспиративни теории за Русия, идващи от политическата класа и
общността на експертите във Вашингтон. Значителна част от тях са основани на слухове и мистериозни изтичания на информация, вероятно
от членове на американската разузнавателна общност, твърдящи, че има
нерегламентирани връзки между Тръмп и Путин (Porter, 2017), както и
дейности на либерални групи, които се опитват да дискредитират Тръмп.
Например на 22 февруари Politico.com съобщава, че повлияният от Клинтън Център за американски прогрес назначава бивш служител на Държавния департамент да ръководи новия „Проект Москва“, като в същото
време се застъпва за иницииране на разследване на връзките на Тръмп
с Русия (Debenedetti, 2017). Освен обвиненията за хакерската атака срещу Националния комитет на Демократическата партия (DNC) много от
страховете, свързани с Русия, са базирани, както се съобщава от Стивън
Ф. Коен (Cohen, 2017), на няколко свързани твърдения по отношение на
Тръмп, всяко предполагащо потенциално „компрометиращо“ поведение
– похвалите на Путин като лидер, възможни бизнес отношения с руски
„олигарси“, консултативните връзки на бившия мениджър на кампанията
на Тръмп Пол Манафорт с „проруския“ украински президент Виктор Янукович, „черното досие“ на Тръмп, държано от Кремъл, съставено от неидентифициран служител на британското разузнаване и изтекло към Си Ен
Ен, и оставката на съветника по национална сигурност генерал Майкъл
Фин заради отказа му да разкрие контактите си с руски официални лица.
Взети заедно, тези твърдения предполагат проникване на Кремъл във
вътрешната политика на Съединените щати, но разглеждани поотделно,
всяко от тях е спорно и недоказано. Някои от тези твърдения могат да бъдат отправени и към Хилари Клинтън и нейните връзки с руски – без да
споменаваме саудитски – бизнес кръгове и с украински политици. Други
се отнасят до политически възгледи и също не могат да бъдат считани за
доказателство. А други, като „черното досие“, може да са изфабрикувани
(Weir, 2017). Колкото до възможните контакти с руски официални лица по
време на изборите, те също не представляват нещо значимо. Флин и покъсно главният прокурор на САЩ Джеф Сешънс не признават контактите
си с руския посланик Сергей Кисляк, но това само по себе си не е причина
да бъдат подозирани в нерегламентирани връзки с Москва. Не по-малко
правдоподобно е да се предполага, че Сешънс е избран като следваща мишена след Флин с по-общата цел да се подкопае Тръмп. В този случай
единствената вина на Сешънс би била, че той заема важен пост в кабинета
на Тръмп и не може да си спомни срещата си с Кисляк. Кисляк си е вършил работата на посланик да се среща с американски политици за изясняване на руската позиция и поставяне на съответни въпроси.
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Дори подкрепеното от ЦРУ и ФБР заключение, че Русия е атакувала
сървърите на Националния комитет на Демократическата партия, е поставено под въпрос от някои наблюдатели поради това, че разузнавателните
агенции се осланят твърде много на откритията на една фирма за киберсигурност. Фирмата „Краудстрайк“ използва данните от Международния
институт за стратегически изследвания, който по-късно твърди, че данните са били използвани неправилно и не биха могли да доведат до доказателство за нахлуването в Националния комитет на Демократическата
партия (Raimondo, 2017).
Кризата на либералния Запад
Хлабавото и политически насочено естество на дискусиите, циркулацията на спорни изтичания на информация и досиета, съставени от неизвестни лица, и липсата на сериозни доказателства кара много независими
наблюдатели да заключат, че историята с Русия е повече за Тръмп, отколкото за Русия. Разследването на Мюлер също става все по-фокусирано върху
бизнес връзките на сътрудниците на Тръмп с Русия, както и други нарушения на закона като лъжата за разговорите им с руския посланик (Lake,
2017). Скандалът с Русия е симптоматичен за отровното състояние на двустранните отношения, което демократите използват, за да извадят от играта Тръмп, който се застъпва за нормализация на отношенията с Кремъл
по време на изборите. Отношенията между САЩ и Русия стават заложник
на местни теснопартийни политики. Както пише един либерален и суров
критик на Путин, военната реторика от страна на демократичните законодатели във връзка с изборите през 2016: „поставя републиканците – които
често се самоопределят като по-големи „ястреби“ по отношение на Русия и
отбраната, – в капан, когато се опитват да защитават стратегията на новата
администрация спрямо Москва“ (Chalfant, 2017). Както подчертава Джеси
Уокър (Walker, 2017), редактор на списание „Рийзън“ (Reason) и автор на
книгата „Съединените щати на параноята“ (The United States of Paranoia):
Има разлика между това да си мислиш, че Москва може да е хакнала Националния комитет на Демократическата партия, и това да си мислиш,
че Москва всъщност е хакнала изборите, между това да си мислиш, че
президентът може да има конфликт на интереси по отношение на Русия, и това да си мислиш, че той е руска марионетка. (…) [Когато] някой като журналиста от Ню Йорк Таймс Пол Кругман заяви, че Путин
„постави“ Доналд Тръмп като президент, той излиза извън сферата на
правдоподобните сюжети и навлиза в света на фантазията. По подобен
начин предупреждението на Клинтън, че Тръмп може да е „марионетка“
на Путин, скача от възможната представа, че Путин иска да помогне
на нейния съперник, към по-съмнителната идея, че Путин си мисли, че
може да контролира импулсивния Тръмп. (Самият Тръмп изглежда едва
способен да контролира сам себе си.)
31

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

Има две страни на историята с Русия в либералните американски
медии – рационална и емоционална. Рационалната страна се отнася до
сметките на кръговете, близки до Клинтън и други антируски групи8,
мобилизиращи ресурсите си, за да подкопаят Тръмп и плановете му да
подобри отношенията с Русия. Освен другото тези ресурси включват доминиращо положение в либералните медии и изтичания на информация
от неизвестни членове на разузнавателната общност. Емоционалната
страна се разкрива от способността на либералните елити да занимават
американската политическа класа и широката общественост със страхове
от Русия. Популярните емоции на страх и недоволство по отношение на
Русия все още съществуват поради старите спомени от Студената война.
Отчасти благодарение на тези спомени малцинствени групи, като свързаната с Клинтън, успяват да провокират в общественото либерално съзнание онова, което историкът Ричард Хофстатер (Richard Hofstadter, 1964)
нарича „параноиден стил“ или „чувството на разпалено преувеличение,
подозрителност и конспиративна фантазия“. Мобилизирани от либералните медии, за да окажат натиск на Тръмп, тези емоции на русофобия
впоследствие стават независим фактор във вътрешната политическа борба във Вашингтон. Публичната проява на страх и недоволство от Русия
и Тръмп може да бъде поддържана само с постоянно снабдяване с нови
„подозрителни“ развития и интензивното им дискутиране от страна на
медиите.
Параноята по отношение на Русия в либералните медии е симптоматична за спада на доверието на Америка в собствените ѝ ценности. След
терористичната атака срещу Съединените щати на 11 септември 2001, катастрофалната война в Ирак и световната финансова криза от 2008 САЩ
и европейските нации търсят начини да се адаптират в един нов, все понестабилен и регионализиран свят. Съединените щати са вътрешно разделени. През ноември 2016, след президентските избори, 77% от американците смятат, че страната им е „дълбоко разделена по отношение на
най-важните ценности“ (Jones, 2016). Външнополитически, след войната
в Ирак лидерството на САЩ не може повече да предизвика същия респект
и все по-голям брой страни го разглеждат като заплаха за световния мир9.
В отговор САЩ се отказват от опитите да спечелят сърцата и умовете и
поемат в посока разработване на „дигитални“ и финансови инструменти
за привличане на чужди активисти и мониторинг на чужди правителства.
Дейностите на американското правителство, разкрити от Джулиан Асанж
и Едуард Сноудън, показват, че силата на примера все повече се заменя от
отстояване на позициите, наблюдение и подкупи при борбата с американските противници.
Липсата на доверие е отразена в преувеличения страх, че Русия е способна да разруши западните ценности. Русия и Путин обаче не са нито
вездесъщи, нито заплашват да разрушат политическата система на Съеди32
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нените щати. Марк Лорънс Шрад (Mark Lawrence Schrad, 2017) определя
страховете от Русия като „все по-истерични фантазии“ и се противопоставя на виждането, че Русия е глобална заплаха. Тя е по-скоро политическа система, която комбинира демократични и недемократични черти, а
различните ѝ стратегически интереси заслужават признание и уважение
(пак там). Ако Кремъл наистина стои зад кибератаките, то не е поради
причините, в които го обвиняват. Той не се опитва да събори американската система, а се стреми да защити своята от атаките на възприеманата
като такава американска глобална политика на смяна на режими и намеса
във вътрешните работи на Русия. Съединените щати имат дълга история
на намеса и прикрити дейности в чужди държави от времето на Студената война (Kapur and Saradzhyan, 2017). За разлика от Студената война
борбата в днешния свят не е за победа на комунизма или капитализма, а
за утвърждаването на глобални правила и регулации, които облагодателстват различни държави. Управляващият елит във Вашингтон приема, че
Америка определя правилата и границите на добро поведение в международната политика, докато другите просто следват установените правила.
Дали Русия е обречена да бъде негативният Друг?
Анализът на американските медии потвърждава научните заключения
за важността на медиите за формирането на политическата и културна
идентичност на нацията. Чрез отхвърляне на различието, представяно чрез
опозицията „Аз срещу Другия“ подпомага Аз-а да поддържа моралната си
и психологическа идентичност. Американският наратив за Русия като за
заплашителната неосъветска автокрация е инструментален в затвърждаването на идентичността на „свободна“ Америка у дома и на лидера на
„свободния свят“ в чужбина. Наративът помага на медиите да ангажират
американската общественост отчасти защото възгледите от отминалата Студена война не са изчезнали напълно от общественото съзнание и
не са заменени с друго разбиране на новите реалности. След избирането
на Тръмп за президент на САЩ либералните медии го представят като
подставено лице на Кремъл и главен виновник за загубата на либералния
кандидат Хилари Клинтън. Другостта на Русия отново служи за отвличане на общественото внимание от провалените либерални политики и
запазване на вярата в либералния Аз. В допълнение САЩ продължават да
бъдат водени от геополитическата цел да останат единствена суперсила,
за което също е необходим образ на външния Друг(и). Както пише Анатол
Лиевен (Anatol Lieven, 2017): „размахването на страха от Русия позволява
на елитите, както в САЩ, така и в Европа, да продължават да изграждат
своите институции и стратегии около противник, който е познат, удобен и
поначало безопасен“.
От друга страна, наративът на руските медии за месещата се в целия
свят диктаторска и вътрешно корумпирана Америка служи да подсили ру33
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ската идентичност на независима велика сила, водена от по-висши цели и
принципи. Представянето на насърчаването на демокрацията и човешките
права като неделима част от амбициите на САЩ за хегемония помага на
Кремъл да обедини привържениците на политиката му както вътре, така
и извън Русия. Пропагандата на антиамериканизъм и конспиративните
теории са мощен метод в арсенала на Кремъл.10 Във века на глобалната
конкуренция за информация медиите повече отвсякога служат да изразят
и консолидират националните символи и емоции.
Описаният сблъсък на ценности в американско-руските отношения
едва ли е неизбежен в смисъл, че съществуват алтернативни стратегии
и идеи и в двете страни. Влиятелни интелектуалци, организации и членове на политическата класа изказват подкрепата си за сътрудничество,
основано на взаимни интереси в борбата с тероризма, регионалната нестабилност и разпространението на оръжия. Но всеки път надделяват проповядващите ценности, които изключват, вместо решения, които включват (Levgold, 2016). Както твърдя по-горе, това се случва благодарение на
комбинация от два фактора: усещането за това, че другата страна зачита
собствените си ценности и интереси; и вътрешната увереност на Аз-а в
способността му/ѝ да разпространява или поддържа своите ценности.
Съединените щати прибягват до негативното представяне на Русия в отговор на предусетеното предизвикателство към интересите и ценностите
им в глобален мащаб, включително от Русия. Стратегията на Кремъл по
отношение на ценностите е по-регионална и локална, резултат от усетен
западен натиск и вътрешна самоувереност. Анексията на Крим в частност
е популярно решение, което дава на лидерите мощен прилив на самоувереност. Водени от подобни представи, управляващите елити отлагат търсенето на сътрудничество и приемат политики на едностранна защита на
интересите на всяка от страните.
Представеният конфликт на ценности се корени както в културното,
така и в политическото разделение. Противно на някои предварителни
очаквания, епохата на глобализацията не заменя света на националните
държави, а по-скоро създава нови условия, в които националните идентичности, ценности и институции се изразяват, като се възраждат някои
стари, исторически установени идеи и практики. Както един американски
коментатор пише, пределно ясно е, че много хора в Запада „подценяват
ролята на национализма и други форми на локална идентичност, включително сектантство, етничност, племенни връзки и други. (…) изглежда, че
за много хора на много места националните идентичности, историческите
вражди, териториалните символи и традиционните културни ценности са
по-важни, отколкото „свободата“, както я дефинират либералите“ (Walt,
2016).
Американско-руските конфликти се коренят в историята и политиката. Поради историята на Студената война и някои по-ранни развития,
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САЩ и Русия изграждат принципно различни политически институции.
След Студената война двете нации не гледат една на друга като на врагове и техните лидери рядко употребяват емоционалния и взаимно отчуждаващ език на изключващи ценности до началото на 2010-те години или
около двадесет години по-късно. През това време обаче двете нации не успяват да преодолеят старите културни различия – до голяма степен поради
съществуващите и все по-разминаващи се политически очаквания. Докато
Вашингтон очаква Русия да приеме новия статут на САЩ като единствена суперсила, Кремъл никога не изоставя надеждите си да се възстанови
като световна сила в епохата след Студената война и очаква Белият дом
да уважава претенциите на Русия за равенство. Само въпрос на време е
преди тези радикално различни, действително непримирими очаквания да
се сблъскат, подтиквайки двете държави към съперничество, включително
в областта на ценностите.
Американските медии задават посоката със създаването на наратив
за застрашителната неосъветска Русия, преди американските официални
лица да изберат да го използват. Въпреки че за американската общественост образът на Русия не е преобладаващо негативен, публичните представи стават по-критични от края на 90-те, създавайки пространство за
възраждане на неосъветския наратив на новата Студена война от масовите
медии. При създаването на този наратив може да се твърди, че медиите
са по-малко повлияни от обществеността и повече от различни групи с
антируски настроения и предпочитания в рамките на политическата класа
на САЩ. Тези групи са подозрителни към избирането на Путин за президент на Русия и към средата на 2000-те години те широко разпространяват
вижданията си за отклонението на страната от „правилния път“. В очите
на масовите либерални медии отклонението на Русия от изграждането на
политическа система от западен тип и сътрудничество със Запада в областта на външната политика „потвърждава“ преценката на тези групи.
Масовите медии след това надлежно отразяват новите представи на обществеността и особено на елитите за Русия.
Политическата система и ценности на Русия са, разбира се, много
различни, но не антагонистични на тези на САЩ. През 90-те години руските исторически различаващи се ценности на източното християнство,
общностен манталитет и силна държава се смята, че са все по-съчетани
с ценностите на либералната демокрация. От тях би могъл да възникне
някакъв синтез, ако не са били намесата на междудържавните политики и
представата на Кремъл, че САЩ игнорират руските интереси и приоритети в областта на сигурността. Традицията на страната като властен ръководител има корени векове назад, още преди съветската и дори царистката
система (Tsygankov, 2015) и е вероятно да продължи да оформя руската
политическа система. Да атакуваш тази традиция като склонна към диктатура и заплашваща западните ценности е подобно на атаките на руските
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националисти срещу западната политическа система като несправедлива
и корумпирана по своята същност.
Американската държава играе особено важна роля в развитието
и консолидирането на тези негативни представи за Русия. Към средата
на първото десетилетие от новия век американските лидери започват да
разчитат на тези представи, както става ясно от изявлението на Джордж
Буш по време на „демократичната“ среща на върха в Братислава. Но Буш
и по-късно Обама се въздържат от използването на провокативния език,
обичаен за медиите, и всеки от тях се надява да постигне разбирателство с
Путин на базата на американските приоритети. В същото време Кремъл се
плаши от стратегията на Вашингтон за смяна на глобалния режим и цветните революции в Евразия и е все по-скептичен, че такова разбирателство
е възможно. Тези две разминаващи се представи обричат на провал периода на сътрудничество между Обама и Медведев и после се сблъскват
след завръщането на Путин като президент през 2012. В този момент разминаващите се политически представи усилват нарастващото културно
разделение. Първо САЩ и после Русия използват емоционалния език на
сблъсък на ценностите в опит да окажат политически натиск на другата
страна. Американските лидери се стремят да задържат руската политическа система отворена за американските икономически и политически
интереси, докато Кремъл иска гаранции срещу чужда „интервенция“. И
двете страни разработват медийни стратегии – отстояваща позициите от
страна на Вашингтон и отбранителна от страна на Москва, – за да насърчат или да поддържат своите политически интереси. Ако САЩ и Русия
не успеят да развият прагматично сътрудничество, може да се очаква, че
американските медии ще продължат идеологическото и в по-голяма степен негативно отразяване на Русия и обратното.
Както Е. Х. Кар (E. H. Carr, 1964, p. 236) пише, държавната власт е
готова да стигне далеч в използването и създаването на „морал, удобен
за нея“. Преди края на Студената война САЩ вече имат такава морална
система, установена като „пазарна демокрация“. По време на Студената
война идеята за такава система получава статута на идеология, бореща
се срещу тоталитарния комунизъм в името на свободата (Oren, 2002). Що
се отнася до Русия, тя изоставя съветската си ценностна система само за
да открие по-стария исторически модел на силната държава. Той постепенно е възроден след залеза на руските либерални стремежи от края на
80-те и началото на 90-те години в отговор на натиск от страна на Запада.
Наблюдатели документират как Кремъл импровизира и експериментира
с различни стратегии за противопоставяне на западните влияния (Wilson,
2005; Pomerantsev, 2014), но също толкова важно е да се открият приликите между нововъведения „морал“ и царистките практики на държавно
господство в областта на информацията, политиката и икономиката. Както и преди в историята си, руската ценностна система се развива в сблъ36
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съци с и в отговор на тази на западните нации. Идеите на християнството,
комунизма и либералната демокрация се коренят в Запада, но всяка от тях
е адаптирана към собствените руски геополитически и местни условия.
Иронично, вместо да трансформира руските традиционни институции,
натискът от Запада допринася за възраждането им.
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демокрация ли е?“ (Пленарна среща на Петербургския икономически форум; 17 юни, 2016; http://
www.kremlin.ru/events/president/news/52178).
3 За анализ на възгледите на Тръмп виж: Mead (2017). За поглед върху силната система на Путин,
основана на историята на Русия, виж: Tsygankov (2015).
4 Някои групи, клонящи към неоконсерватизъм в Републиканската партия, са критични към възгледите на Тръмп по отношение на Русия поради собствени политически основания. За сближаване
на позициите между либералните ястреби и неоконсерваторите по време на Джордж У. Буш, виж:
Tsygankov (2009).
5 За гледни точки, виж: Tsygankov (2017); Beebe (2017).
6 „Путин наруши нашия суверенитет, повлия на нашите избори (…) и сега ни гледа как не правим
нищо поради партийни различия“ (McFaul, 2017).
7 Виж: https://twitter.com/anneapplebaum/status/843523070233133056.
8 Включително тези с републикански връзки. Виж бел. 4 по-горе.
9 Виж: WIN/Gallup International, End of Year 2013 на http://www.wingia.com/web/files/richeditor/
filemanager/291213_EOY_release_2013_for_MENA_and_Africa_-_final.pdf.
10 Виж например: Yablokov (2015).
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ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ:
ПРОИЗВЕДЕНО В РУСИЯ ИЛИ ДОМАШНО
ПРОИЗВОДСТВО?
„Кокошката не е птица, България не е чужбина“ („Курица не птица,
Болгария не заграница“) е популярна съветска поговорка по времето на социализма. България действително е смятана за най-приятелската от „братските държави“ сред сателитите в социалистическия блок. Както историческият наратив за „братския славянски народ“ – захранван от ролята на
царска Русия в процеса на изграждането на България като независима национална държава в края на XIX век, – така и фактът, че много съветски
туристи посещават Българското Черноморие, допринасят за тази популярна
нагласа. Събитията от 1989 г., разпадането на Съветския съюз през 1991 г.,
прозападната ориентация на България и процесът на затвърждаването ѝ от
началото на хилядолетието не изглежда да са променили нещо в това отношение. Руснаците например все още смятат България за една от любимите
си туристически дестинации1. Така с развалянето на отношенията между
Русия и Запада, които претърпяват решителен негативен обрат след анексирането на Крим, и началото на така наречената „информационна война“,
струва си да се разгледа как е представена България в руските медии, които
могат да бъдат считани за проводници на пропагандата на режима на Путин.
Целта на тази статия е да даде основните постулати за това как България
е представяна в онова, което е известно като „руска пропаганда“, и как динамиката на този процес функционира в периода от 2013 г. до 2016 г. Статията
се състои от две части. Първо, тя предлага дискусия, очертаваща общата
рамка, и илюстрира някои дискурси, които се появяват в руските медии по
отношение на България. Второ, тя се фокусира върху това как действа руската пропаганда във връзка с президентските избори в България през есента на
2016 г. Този казус е важен като емпирично проучване, тъй като победителят
в изборите Румен Радев е широко изрисуван както в международните, така
и в местните медии като „проруски“ кандидат. Такива медийни картини на
българските президентски избори могат да се разглеждат като съвместими с
подобни изобразявания на други президентски надпревари в Европа и Съединените щати през последните години, при които се предполага, че руска41
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та пропаганда, чрез троловете и ботовете в социалните медии и фалшивите
новини,е започнала да играе роля в промотирането на политици или политически партии, които биват възприемани за „проруски“ кандидати. Тази
статия твърди, че това са опростенчески дихотомии и опитва да даде нюанси на въпроса какво представлява „руската пропаганда“. За разлика от широкоприетите предположения, следващи логиката на така наречената „информационна“ или „хибридна“ война, тя твърди, че това, което обичайно се
смята за „руска пропаганда“ в България, изглежда, е „домашно произведен“
феномен, а не дирижирано или управлявано от чужбина влияние.
Образът на България в руските медии за местна и международна
употреба
През последните три години и особено след избухването на украинската криза с окупацията и анексията на Крим от Русия и нейната намеса
в Източна Украйна са публикувани няколко изследвания и доклади, произхождащи както от правителствено-институционални (НАТО, ЕС), така и
от неправителствени тинк-танк кръгове по отношение на феномена руска
„хибридна война“ и на употребата на пропаганда и дезинформация срещу
Запада в нея2. Повечето от тези проучвания обаче не правят ясно разграничение между руска външна „политика“ (policy), „влияние“ (influence) или
„пропаганда“ (propaganda) и са склонни да смесват заедно трите понятия.
Наскоро концепцията за феномена е преосмислена в резултат на скандала
за предполагаемата хакерска атака по време на кампанията за президентските избори в САЩ като руско „вмешателство“ (interference) с пряка подривна цел да повлияе на резултатите от изборите.
Някои от излезлите изследвания и доклади наистина включват казуси,
отнасящи се за конкретна страна, които обикновено отиват в посоката на
„руското влияние в споменатите държави“. Въпреки това България найчесто е пропускана в тези изследвания. Трябва да се отбележат две значими изключения: едното е под авторството на българския политически
анализатор Димитър Бечев3, който се занимава само с България, и второто,
докладът „The Kremlin Playbook“4 (Сценарият на Кремъл) на Центъра за
стратегически и международни изследвания във Вашингтон и на Центъра
за изследване на демокрацията в София, който се занимава с няколко страни в източна Централна Европа и включва България. И двете изследвания
разглеждат степента на проникване на руските интереси (които са главно
икономически) в България. Целта на тази статия по-скоро е да подчертае
специфичната природа на това, което може да се смята за руска пропаганда по отношение на България, и да анализира основната ѝ динамика. За
да контекстуализираме феномена в България, е необходимо да разберем
как руската пропаганда представя България и нейното политическо, икономическо, социално и културно развитие в руските медии, както в Русия,
така и в чужбина. Следователно целта на този анализ (който е базиран на
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качествено изследване на извадка от руски медии) е да очертае основните
наративи и теми по отношение на България и как те са представени и инструментализирани в тези медии.
За международния контекст или публика този анализ е базиран на две
основни медии, които са припознати като руски пропагандни средства:
международния канал RT (бившата Russia Today) и информационната
агенция Спутник (Sputnik News/Sputnik International). И двете медии са
многоезични, въпреки че за голяма изненада нямат български версии (RT
е по-ограничена в езиково отношение, тъй като е и телевизионна медия,
докато Спутник е само електронен новинарски медиен сайт, въпреки че
предлага и радиопрограми в някои страни). Това може да се припише на
факта, че руският език се чете или се разбира достатъчно добре в България и следователно медиите на руски език могат да изпълняват тази
функция. Трябва да се отбележи, че основните руски телевизионни канали, управлявани от Кремъл, като Первый Канал, са достъпни в България
през доставчиците на кабелна телевизия. В допълнение медии, базирани
в България, които публикуват съдържание на руски език или препечатват
съдържание от руски медии, изпълняват функцията достатъчно добре, за
да не е необходимо да се отделя ресурс за специално българско издание.
Алтернативна хипотеза би могла да бъде, че България може би не е смятана за достатъчно важна, за да представлява цел за RT или Спутник (това
отново се отнася главно за Спутник, който има турско и сръбско издание,
но няма българско и гръцко – обратно, Спутник няма румънско издание,
но има молдовско, което може да изпълнява същата роля).
За локалния контекст или публика (Русия и бившите съветски републики с рускоговорящо население) този анализ е базиран основно на държавно контролирани и таблоидни медии. Като се има предвид склонността на тези медии да действат като проводници на пропаганда, то други
руски издания, считани за надеждни и независими, в момента са изключени от анализа (въпреки че трябва да се предпочитат като правещи по-балансирани или критични репортажи за Русия). По-сериозни медии, които
изключваме от анализа, са: Дождь ТВ; Эхо Москвы; Gazeta.ru; Grani.ru;
Интерфакс; Известия; Коммерсант; Lenta.ru; Медуза (базирано в Латвия); Московские новости; Newsru.com, Новая Газета, Радио Свобода,
РБК - TV-канал, вестник и списание; РИА „Новый Регион“; Росбалт; руският Forbes; Русский Журнал; Slon.ru; Сноб; Такие дела; Новые времена;
Ведомости; Ежедневный журнал и Znack.com.
Макар някои от изброените медии да са били атакувани от руските
власти и да са сменяли собствеността си или редакторския си борд под
политически натиск, все пак медиите, които е по-вероятно да разпространяват пропаганда, са държавно управляваните и таблоидните издания.
Международните издания, финансирани от Кремъл и управлявани от държавата като RT, са представяни като стълбове на „хибридната война“, а
43
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и наскоро са описани като такива от американската разузнавателна общност. Въпреки това тази оценка е критикувана, поради големите съмнения
за това до каква степен тези издания имат реално измеримо влияние, след
като техният пазарен дял е всъщност много малък, ако не и незначителен5.
Изданията на руски език са насочени главно към местната руска публика (и интернет читатели), въпреки че, както беше отбелязано преди това,
те са достъпни и в България. По същия начин въпреки значителния брой
онлайн статии на руски език със съмнителен произход, които са препечатани в България, в скорошна дискусия значимостта на подобни „фалшиви
новини“ също е ограничена от изследователите6.
Така таблоидните издания са онези, които представляват изключително интересен казус, особено след като те до голяма степен функционират
по същия начин както в други държави (напр. във Великобритания, където
таблоидната преса играе значителна роля в оформянето на общественото
мнение непосредсвено преди референдума за Брекзит, и в България, където медийният пейзаж е подложен на нарастваща „таблоидизация“ през
годините7 и следователно страда от склонност да търси сензации, вместо
да прави задълбочени анализи). Освен това руските таблоидни новинарски сайтове L!fe/Life News последователно изместват в класациите други
рускоезични издания в цитирано/споделено онлайн съдържание. Според
изследване на рейтингите8 (за октомври 2016) класацията на 30-те най-цитирани интернет сайтове е:
Топ 30 на най-цитираните интернет източници
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Промяна на
позиция
0
+2
-1
-1
+2
-1
-1
+2
+2
-2
+4
+2
-1
+3
new
+2
+2

Медии

Брой цитирания

Life.ru
Gazeta.ru
Rbc.ru
Lenta.ru
Dni.ru
Fontanka.ru
Kp.ru
Vesti.ru
Mosregtoday.ru
Meduza.io
Newsru.com
Znak.com
M24.ru
Business-gazeta.ru
Svpressa.ru
Izvestia.ru
Rusplt.ru

2 022,63
1 816,43
1 511,59
1 384,65
624,70
489,93
293,71
213,11
184,90
159,64
145,31
142,14
127,24
126,45
114,28
95,75
90,34
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

+2
+8
-4
+2
+7
-2
-2
+3
0
-2
new
-5
New

Utro.ru
63.ru
Republic.ru
Ntv.ru
Ridus.ru
Kommersant.ru
Kavkaz-uzel.eu
Zona.media
Tjournal.ru
47news.ru
Ngs.ru
Rg.ru
E1.ru

85,50
83,61
67,88
67,60
64,37
55,91
52,46
51,53
51,38
50,77
48,78
46,57
45,95

В тази светлина, за целите на този анализ, таблоидните медии са основен фокус, тъй като обичайните държавно управлявани медии често се
припокриват със споменатите по-горе международни издания по отношение на съдържанието. Важно е да се отбележи също и че в самата Русия
телевизията все още има повече тежест от чисто онлайн медиите.
Образът на България и инструменталната употреба или репортажи за
събитията в България в горните медийни издания трябва да бъдат разглеждани в общата рамка на руския пропаганден наратив и дискурси, касаещи
Запада, ЕС и НАТО. Независимо че исторически и културно България се
смята за доста близка до Русия, нейното членство в ЕС и НАТО все пак я
прави част от геополитическия противников лагер. Въпреки че далеч не
е толкова важна, колкото страни като Германия, Франция, Великобритания или Полша, България представлява особен случай, тъй като граничи с
държави извън ЕС и НАТО, които обикновено стоят високо в геополитическите и икономически сфери на интерес на Кремъл. Наблюдава се възпроизвеждане на понастоящем „стандартни тропи“ на руските пропагандни
дискурси, прилагани към България, при изграждането на нейния пропаганден образ, който попада в по-широкия антиевропейски и антинатовски
наратив, макар и с някои специфични фокуси и локални акценти. Като цяло
е налице склонност България да бъде представяна като страна, която е потенциално приятелски настроена към Русия, но е възпрепятствана и ограничавана от ЕС, като същевременно действа като „американски лакей“.
Българският политически елит е обрисуван като лоялен към „господарите“
си, т.е. Брюксел, Берлин и Вашингтон, макар и със спорадичен и изменчив
рефлекс, дължащ се на известна съпротива срещу цялостната логика на
политиката на Великите сили в международните отношения.
Най-обичайните теми на руска пропаганда, в които България фигурира, често са свързани с: НАТО (балканското въздушно пространство и
45

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

военноморската активност в Черно море); украинската криза и санкциите
срещу Русия; бежанската криза; Турция и (гражданската) война в Сирия;
както и енергийната политика (проектите Южен поток/Турски поток, извличане на шистов нефт и хидравлично разбиване; и проектът за ядрена
централа в Белене). Освен това многократно е представена дихотомията
между българския управляващ елит, който следва евроатлантическата ориентация, и местната опозиция, която е по-приятелски настроена към Русия.
В този случай опозицията обикновено е представена от „Атака“ и лидера
ѝ Волен Сидеров – Сидеров често фигурира в РТ и Спутник, но по-рядко
в предимно „местни“ медийни издания като L!fe/Life News. „Атака“ никога не бива описвана като крайнодясна, ксенофобска партия, а вместо това
като „европейска“, „опозиционна“ или „патриотична“ партия в зависимост
от контекста на желаното послание. Препратките към „Атака“ често служат главно за да се покаже негодувание срещу евроатлантическата ориентация на България. Тук могат също да бъдат категоризирани различни
препратки, подчертаващи „негативните последици“ от евроатлантическата
ориентация. Най-накрая таблоидните медии предлагат допълнителна перспектива, тъй като в тях често се публикуват статии за българската туристическа индустрия, особено летния туризъм по черноморското крайбрежие,
които често изтъкват „негативни преживявания“, вариращи от неудобства
до дори смъртни случаи на руски туристи в България. За илюстрация ето
някои примери, представящи България и взети от L!fe/Life News и Комсомольская правда: за „чуждото (в случая американско) влияние, управляващо гражданското общество“9; „Българската съпротива срещу украинския
„фашизъм“ – представящ „Атака“ като партия, защитаваща правата на
малцинствата“10; „чуждо влияние в групирането на българските политически елити“11; „съпротива срещу НАТО“12; „енергийна политика – ядрената
централа Белене“13; „Нощните вълци в България“14; „малко предимства от
членството на България в ЕС“15; „лош опит, свързан с туризма“16.
Струва си отново да се подчертае, че руските медии са насочени към
местната публика и читатели в Русия. Това е смисълът, в който трябва да
се интерпретира решението на Кремъл да определи „пропагандните издания“ като въпрос от национална сигурност.17 Вторична публика и читатели
могат все пак да се открият сред рускоговорящи хора в чужбина, главно в
бившите съветски страни с рускоговорящи малцинства или руска диаспора. Но би било преувеличено да се твърди, че образът на България, както
е представен и инструментализиран от пропагандата в руските медии, е
използван срещу България, т.е. насочен към българската публика и читатели, за да им повлияе. По-скоро медии, базирани в България, изпълняват
тази функция по-ефективно и като такива трябва да се смятат за основния
източник на „руската пропаганда“ в страната. Това дава известен нюанс
по отношение на това какво трябва да се разглежда като руска пропаганда
и какво би било по-правилно да се определя като проруска пропаганда.
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Необходимо е да се направи насрещен анализ на образа на България
в руската пропаганда с тропите и дискурсите, които са използвани от проруските и таблоидни медии в страната. Особено важно е да се определи
до каква степен има „кръстосано опрашване“ или реципрочно влияние
между руските медии и тези, присъстващи в България. Докато руските
новинарски издания употребяват български международни новинарски
агенции като Новините или София Глоуб, би било полезно да се придобие по-добра представа за посоката на потока на информация. Накратко,
българските проруски издания ли са по-скоро повлияни от руските медии
или обратно? За да илюстрира този проблем, втората част на настоящия
текст се фокусира върху президентските избори в България, проведени
през ноември 2016 г., тъй като представляват интересен казуз в светлината
на по-широкото международно внимание, което получават.
Президентските избори в България през 2016 г. като изследване
на казус за руска пропаганда
Президентските избори в България се характеризират с доста слаба
кампания, в която крайният победител Румен Радев е представен като
„проруски“ кандидат главно защото е подкрепен от Българската социалистическа партия. Изборите съвпадат с президентските избори в САЩ
(където се вдигна много шум около руско вмешателство) и президентските избори в Молдова, където резултатът се предполага да е в полза на
проруския лагер в бившата съветска република. Това дава допълнителна
рамка на изборите в България като още една сцена на възможна конкуренция между Запада и Русия. Така голяма част от отразяването в западната
преса прихваща „проруския“ етикет на Радев. Много от западните статии
впоследствие са преведени и препечатани в сериозни български медии.
Впечатляващото в това е, че руските издания са много мълчаливи по
въпроса и, още по-важно, Кремъл също мълчи. Малко преди изборите, в
късния октомври и ранния ноември, два руски държавни телевизионни
канала, ТВ Центр18 и Россия2419 излъчват документални филми за България, представящи всички стандартни пропагандни тропи, докато в същото
време хвърлят съмнение върху предполагаемата проруска ориентация на
Радев. Въпреки това след победата на Радев няколко български издания
започват да публикуват „гласовете от Русия“ – периферни фигури като
Александър Дугин или Леонид Решетников, които се появяват първоначално в маргинални руски телевизионни канали – да предполагат руска
намеса и следователно предвидим „завой към Русия“ при президентството
на Радев20. Не е изненадващо, че след като „проруската“ позиция на Радев
е дискутирана в българските и западни медии, официалните отговори от
Кремъл, както и руските медии започват предпазливо да го отразяват, подхранвайки по този начин наратива в България. В репортажите обаче става
ясно, че руските медии разчитат на български или на западни източници,
47

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

за да подкрепят тези твърдения21. По-задълбочен преглед разкрива особена динамика между западните и българските медии, вдъхновяваща наратива в руските медии. В този случай „ужилването от руската пропаганда“
е по-скоро самонанесено и позволява на руските издания да се възползват
или да плячкосват „на безценица“ това, което се публикува в България.
Докато коментарите на Дугин и множеството интервюта на Решетников определено представляват пропаганда и дезинформация, те придобиват много по-голям потенциал от отразяването и значимостта, която им се
придава от сериозни български издания. В този смисъл повече читатели
ще прочетат „за“ руската пропаганда, а не самата пропаганда.22 Същият
модел след това се повтаря по време на встъпването в длъжност на Радев,
когато български издания, цитиращи РИА Новости, започват да разпространяват история за план „да се организира Майдан срещу Радев“ и посочват факта, че това е руска пропаганда и дезинформация, насочена към
България с цел намеса в нейната вътрешна политика.23 Проблемът с това
„пропагандно жило“ е, че статията в РИА Новости е всъщност коментар,
в който информацията за предполагаемия „конспиративен план да се организира Майдан“ срещу Радев е базирана на „българска онлайн медия“.24
По-задълбочена проверка разкрива серия от препратки към публикация в
неясен български блог като източник на историята.25 В този смисъл става
ясно, че местна медия „домашно производство“ играе по-значима роля,
докато руска медия просто служи за усилване в България ефекта на това,
което в крайна сметка е създадено в България. Тази история на предполагаемия план да се организира Майдан е класирана като една от топ „фалшивите новини“ на седмицата. Тя обаче погрешно е смятана за произхождаща от Русия (и по подразбиране „управлявана от“ Кремъл).26
Така, докато една руска медия със сигурност има потенциал да играе
подривна роля в България, тя има доста пасивна роля: мнението в РИА
Новости е публикувано за руска, а не за българска публика и ако българска медия не го е подела, най-вероятно би останало незабелязано. Следователно би било по-продуктивно да се концептуализира „проруска пропаганда“ с български произход, отколкото „руска пропаганда, отнасяща се
до България“. В допълнение на това скорошни журналистически описания потвърждават съществуването на „домашно произведен“ феномен на
„руска пропаганда“, който всъщност няма връзка с каквато и да било дейност, финансирана от Кремъл.27 Днешното понятие „руска пропаганда“ в
България се различава значително от понятието „враждебна пропаганда“,
каквато е била прилагана през годините на Студената война.28 Поради това
е препоръчително да не се инструментализират стереотипи от ерата на
Студената война за опростенческо описание на „новата Студена война“.
Заключение
По отношение на репрезентацията на България и нейната политика в
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руските медии могат да се открият общи пропагандни тропи, свързани със
Запада, ЕС и НАТО като цяло. Освен тях няколко определени теми, свързани с България, присъстват редовно в държавно управляваните и таблоидни
медии. Те обикновено функционират за потребление от местна руска публика и читатели. Съществува обаче пропагандна рамка, която е „домашно
производство“, с български произход, която може да бъде характеризирана
като проруска и която понякога служи за захранване на руските издания
с определени истории. Те, ако бъдат подети, могат да бъдат препращани
обратно в подсилен вид към българската публика и читатели. Макар и да
няма съмнение, че има голяма степен на руско „влияние“ в България, както
показват двата доклада, споменати по-горе, функционирането на действителната пропаганда всъщност служи по-скоро да разсейва вниманието от
това влияние, отколкото да го улеснява.29 Причината за това е, че руското
влияние в България – което е предимно от икономически характер – се
простира в целия политически спектър и е дълбоко проникнало в българската бизнес общност. В този смисъл е по-продуктивно да се фокусираме
върху местните издания в България, които пропагандират „проруски“ възгледи, като източник на дезинформация, предназначена да упражни влияние върху политическите процеси, отколкото върху руската пропаганда
като такава. Освен това, макар таблоидизацията на българския медиен пейзаж да е проблем сама по себе си, когато става дума за разпространяване на
пропагандни тропи и дезинформация, би било препоръчително сериозните
и независими издания да се въздържат от усилване на тези тропи по сензационен начин, както се случва след президентските избори. Би било поефективно да се популяризира разследващата журналистика, проверяваща
фактите, за да се противодейства на тази дезинформация и пропаганда.
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Популистката пропаганда в България: медии и социална рецепция

Милена Якимова и
Димитър Вацов

ЕКСПРОПРИИРАНЕ НА НЕДОВОЛСТВОТО:
БЪЛГАРСКИ ПОПУЛИЗЪМ, ЛОКАЛНИ
ИНТЕРЕСИ И РУСКА ПРОПАГАНДА1
Преди повече от две години малка група български социални и хуманитарни изследователи започнахме да се впечатляваме от надигането
на антилибералното говорене и макар от здрав разум да го отдавахме на
последиците на кризата, планирахме да го изследваме. През 2016 г. проведохме изследването. То е голямо и обхваща медийно тиражираните дискурси за период от 4 години и всекидневните нагласи към техни основни
фигури и послания. Не сме изследвали източниците на финансиране, но
някои неща са очевидни и без това. Изследването ясно идентифицира типове антилиберално и антидемократично говорене, които в България без
съмнение са пропагандни и проруски.
И какво беше нашето изумление да чуем идентифицираните от изследването ни опорни точки от новия американски президент Доналд
Тръмп:
- Етаблираните либерални медии са „врагове на народа“;
- Гражданските протести са купени; зад тях стоят „професионални
протестъри“;
- „Съдилищата са бавни и политизирани“ (т.е. не са независими);
- Нацията „преди всичко“;
- НАТО е „остаряло“!
Можем ли просто да допуснем, че дългата ръка на Москва връзва в
едно езиците на Тръмп и на българските медии? А в добавка и на Виктор
Орбан, Ярослав Качински, Марин Льо Пен? Да, Кремъл води пропагандна
война срещу Запада, но официалните руски медии, както и инфилтрираните по места проруски медии съвсем не могат да постигнат тотално глобално покритие2. При все това техните послания – националсуверенизмът,
критиката на хегемонията на Запада и на човешките права, антиамериканизмът и евроскептицизмът, подриването на независимостта на либералните институции (на медиите, на съдебната система, на неправителствения сектор, на гражданските протести) – покълват, и то в разнородни
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социалнополитически и културни контексти. С какво резонират там?
Тук ще представим резултати от нашето изследване, водени от хипотезата, че сме свидетели на формирането на общ популистко-пропаганден фронт, който групира и разгръща сили, процеси и актьори с различен
мащаб, структура и степен на организираност, каквито са центровете за
стратегически изследвания и анализи, центробежните сили на популярните недоволства, опортюнистичните политически играчи и локалните
бизнес интереси, големите промени в енергийните пазари и нарастващата
трудност на либералните управления да се организират като форма на баланс на цялата тази сложна и динамична мрежа. Колкото и мащабно да е,
нашето изследване не разнищва цялата тази мрежа, но дава посоки да се
осмисли защо обикновеният човек от улицата, Доналд Тръмп и Кремъл
говорят едно и също.
Работата е там, че руската пропаганда, каквато несъмнено има, кооптира значения от западната грас руут критика на либерализма и глобализацията, преработва едновременно лявата и дясната популистка критика
в националсуверенистки и геостратегически термини и ги връща обратно
като свободен ресурс за подриване на либералната демокрация отвътре.
И обратно: различни локални актьори заемат „руския пропаганден пакет“
или части от него, за да ги използват за своите популистко-политически
и/или специфични икономически цели.
Казано иначе, свидетели сме на взаимно опрашване между популистката критика отдолу по места, от една страна, локалните икономически
агенти, свикнали да паразитират около държавата, от друга, и антилибералната пропаганда на държавно контролираните руски медии, от трета.
Става дума за процес, при който различни актьори, без непременно да
знаят един за друг, формират общ популистко-пропаганден дискурсивен
фронт, формират специфичен „език“, който работи с ограничен набор от
интерпретативни клишета. Надигането на този фронт е важен момент от
цялостния процес на изместване на политическата демаркация днес – демаркация, която все по-малко е по линията ляво-дясно и все повече е по
линията либерализъм-антилиберализъм, глобализъм-изолационизъм3.
Неговото надигане, макар и да не е просто национален феномен, за
България бе детайлно анализиран в изследването „Антидемократичната
пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии, 20132016 г.“. Количествените данни от изследването са стряскащи. Ще припомним, че за периода 2013-2016 г. броят на евроскептическите публикации
на български език нараства 16 пъти на годишна база; броят на публикациите анти-САЩ и анти-НАТО нараства 34 пъти; броят на статиите, които
във вътрешнополитически план атакуват независимостта на медиите, на
съдебната система и плурализма на гражданското общество, нараства 23
пъти; а броят на публикациите, които възхваляват Русия за едно или друго
(нарасналата й „политическа и духовна мощ“, „руското оръжие“ и др.),
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нараства от 42 до 144 пъти. Както се вижда, в българското публично пространство след 2013 г. разгръщащият се популистко-пропаганден дискурсивен фронт е отчетливо „проруски“, макар данните да показват, че той не
във всички случаи е директно инспириран от Русия.
В тази статия ще конкретизираме и стесним горната хипотеза до няколко въпроса, като използваме данни от изследването. Какви са опорните
точки – интерпретативните клишета – на антилибералния популистко-пропаганден фронт в България? Каква точно е ролята на Русия за надигането
му? Какви типологично са актьорите, които използват езика на антилибералната и антидемократична пропаганда? Как в езика на антилибералното
говорене се преплитат и наслагват популистки и пропагандни послания?
Изхождаме от допускането, че България е специфичен, но не и изолиран случай – тя може да бъде използвана като лаборатория за анализ и на
други контексти.
Опорните точки на антилибералната пропаганда (резултати от
семантичния анализ)
Използваме термина „пропаганда“ – а не далеч по-популярния днес
„дезинформация“, – за да хвърлим светлина не толкова върху „фалшивите
новини“, които са само малък сегмент от съвременните техники за влияние върху общественото мнение, и дори не върху „хакерството“, „троленето“ и употребата на социалните мрежи, върху които се концентрират
повечето съвременни изследвания4. Далеч по-важна за нас е класическата
функция на пропагандата да дисеминира „общи интерпретации“5 – опорни точки, стереотипни клишета, – които се превръщат в примитивна „граматика“, която рамкира езиковите артикулации на света за множество от
индивиди. Отчитаме, че за разлика от времето на Студената война днешната антилиберална пропаганда е по-слабо идеологична – тя е преди всичко негативна, субверсивна, не предлага алтернативен позитивен образ на
света, а преди всичко подрива общественото доверие в либерално-демократичните принципи и институции. И все пак тя работи именно чрез дисеминацията на опорни точки.
За да ги уловим, избрахме да анализираме българските печатни медии
и информационни сайтове в периода 2013-2016 г. Причините за този избор
са няколко: 1. Печатните медии и информационните сайтове в България
са икономически най-уязвими, поради което бързо се таблоидизират, а и
са отворени за икономически и политически влияния – приходите от продажби при тях драматично спадат, а след 2002 г. спадат и приходите от
реклама, която се пренасочва към националните телевизии и социалните
мрежи6; 2. От друга страна, печатните медии и информационните сайтове
са основен производител на медийно съдържание, което бива възпроизвеждано както от телевизии и радиа, така и в социалните мрежи.
Изследването протече в три фази: 1. Семантичен анализ на пълни53
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те двумесечни издания на 20 български информационни сайта и печатни медии (юли-август 2016 г.); 2. Честотен анализ за периода 2013-2016
г. в електронния архив на 3080 сайта и вестника на български език; 3.
Контент-анализ на 3305 отделни публикации от 8 типологично различни
медии.
В първата фаза чрез семантичен анализ и чрез контент-анализ на 597
публикации бяха идентифицирани четири семпли и взаимосвързани антилиберални и антидемократични тези:
o „САЩ и НАТО са световен хегемон-кукловод, който дърпа конците както на Брюксел, така и на националните правителства“;
o „Европа загива поради своя културен упадък („либерастия“), под
ударите на мигрантското нашествие, отприщено от САЩ, и заради
безволевата и марионетна европейска бюрокрация („еврокрация“).
В крайна сметка Европа загива заради това, че е обединена: ЕС
е конструкция, обслужваща интересите на САЩ и на глобалните
корпорации, и е враг на европейските народи“;
o „Русия се въздига. Макар че е жертва на западна агресия, Русия е
пазител на изконния си суверенитет и на традиционните ценности
и всъщност е същинският спасител на Европа“;
o „Либералните елити на България са продажни: Гражданските движения, правозащитните организации, независимите медии,
прозападните политици и партии са представени като едно неразличимо цяло и всички те са „чужди агенти“ – марионетки на чуждестранни интереси“.
Дотук изненада няма – като се вземат предвид и някои вариации, това
са многократно изследваните опорни точки на официалната кремълска
пропаганда7.
Връзката между горните опорни точки е конспиративна, а конспиративната граматика е проста: глобален кукловод (най-често в ролята попадат САЩ и НАТО или пък Сорос8); марионетки (тук попадат всички
неудобни институционални и персонални актьори); жертва („народът“).
В международен план конспиративната логика служи за дискредитация
на правата на човека, които биват представяни като параван за прокарване
на „хегемонни интереси“ (с това се елиминира всякакъв международен
натиск и контрол върху провеждащия пропагандата „суверенен“ агент).
Във вътрешен план конспиративната пропаганда служи за заглушаване на
всеки неудобен говорител, който бива представян като „агент на чужди
интереси“ (с това се елиминират вътрешният натиск и контрол). Разбира
се, пропагандната употреба на конспирацията не е нещо ново: заклеймяването на „враговете на народа“ – във вътрешен и външен план – е добре
познато от времето на сталинизма като ефективен и зловещ механизъм за
консолидиране на тоталитарната власт, а в по-смекчен вариант – засега –
то работи и за консолидиране на авторитарно-олигархичната власт на се54
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гашния режим в Кремъл. Какви обаче са произходът и функциите на този
речник на конспирацията в България – страна-член на ЕС, с устойчиви
проевропейски обществени нагласи в последните десетилетия, с ако не
добре работещи, то поне не напълно пленени демократични институции?
Кога и как се развихря антилибералният дискурсивен фронт?
Едно от важните емпирични открития от семантичния анализ бе, че
всяка от опорните точки на пропагандата вече е снабдена със свой специфичен речник (идиолект) – към всяка опорна точка бе изолирано семантично гнездо от етикети и етикетиращи фрази, чрез които тя бива провеждана. Например евроскептичното гнездо е обобщено в списък от 53
ключови думи, специфични изрази и фрази като „гейропа“ и „европейска олигархия“. Четвъртото гнездо, предназначено за дискредитиране на
българското гражданско общество и на вътрешнополитически опоненти,
е най-богато – към него са изолирани 119 ключови думи и изрази от типа
на „толерасти“, „соросоиди“, „грантаджии“, „либерални фашисти“, „западни лакеи“ и пр.
Именно наличието на общи опорни точки, задаващи конспиративна
„граматика“ на артикулацията на света, както и на специфичен „речник“
в добавка, е онова, което ни позволява да говорим за „пропаганда“ и за
„език на пропагандата“ в по-тесен смисъл (като отчитаме високата степен
на съвпадение на българските опорни точки и на речника им с тези на
официалната руска пропаганда).
Освен това наличието на специфичен речник – идиолект – позволява
и честотен анализ чрез машинно измерване на броя статии, ползващи този
речник (чрез ключови думи).
Надигането на антилибералния фронт и връзките му с политическия календар (резултати от честотния анализ)
Казахме, че броят публикации, възпроизвеждащи една или друга от
горните опорни точки, нараства между 16 и 144 пъти на годишна база, ако
сравним 2016 г. с „далечната“ 2013 г. Данните са от машинен анализ на
броя статии, провеждащи всяка една от пропагандните тези – анализ, осъществен в електронния архив на 3080 информационни сайта и вестника на
български език за периода 1 януари 2013-31 декември 2016 г.9
Ето само някои основни данни и изводи от измерването на честотата
на употреба на отделните опорни точки:
Опорната точка „Продажните елити на България“, подриваща гражданските движения, независимите медии, правозащитните организации и
прозападните политически лидери и партии, е най-често възпроизвежданата. За нея е изработен най-широк речник от етикетиращи думи и фрази. Освен това тя е единствената, по която има натрупване на публикации още през 2013 г. (494 статии). Макар при нея нарастването да не е
най-стръмно (ръст на честотата на употреба от 26 пъти за 4 години: 11
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394 статии през 2016 г.), все пак броят статии, ползващи това семантично
гнездо, остава близо два пъти по-висок от всички останали семантични
гнезда до края на периода. Чрез анализ на съдържанието на публикациите
в пикови дни установихме, че статиите, провеждащи тази опорна точка,
най-често дискредитират пряко прореформистки движения и инициативи
(антиправителствените протести от лятото на 2013 г., опитите за провеждане на сериозна съдебна реформа след 2014 г. и др.), както и поддържащите тези инициативи граждански организации, медии и политически
актьори. Абсолютният пик на подобни публикации е на 13 ноември 2016
г. (232 публикации само за този ден) – това е датата, на която сегашният
президент Румен Радев печели изборите на втори тур (при пояснение, че
предизборната му кампания до голяма степен е изградена върху руските
опорни точки: „Крим е де факто руски“, „санкциите срещу Русия вредят
на България и ЕС“, „българската политика да се прави в България, а не в
чужди посолства или държави“ и др.).
Нарастването на честотата на подриване на гражданското общество
и на проевропейските политически елити, както и връзката на пиковете с
вътрешнополитическия календар може да се види на Графика 9 в Доклада.
Антимайданските опорни точки на Кремъл се вземат наготово за вътрешнополитически употреби и цели. Това, което през 2013 г. все още
предстои да се случи, е обвързването на тези вътрешни употреби с директното провеждане на геостратегически тези.
Защото външнополитическите пропагандни тези през 2013 г. на практика липсват: евроскептицизмът във вестниците и сайтовете е слаб (109
публикации през 2013 г. оплакват „Залеза на Европа“ – за сравнение 1841
са статиите през 2016 г.), а антиамериканизъм и анти-НАТО дискурси почти няма (69 публикации през 2013 г. спрямо 2361 през 2016 г.).
Възхвалата на Русия в България през 2013 г. също е на много ниски
нива. Трябва да уточним, че опорната точка „Въздигането на Русия“ за целите на честотното измерване бе подразделена на пет отделни пропагандни под-тези: 1. „Нарасналата политическа и духовна мощ на Русия“ (със
семантично гнездо от епитети, изграждащи общия позитивен образ на Русия); 2. „Враговете на Русия“ (епитети и фрази, етикетиращи критиците на
Русия като нейни „врагове“); 3. „Мощта на руското оръжие“ (епитети, възхваляващи качествата на руското въоръжение и армия); 4. Крим и Украйна
(епитети, провеждащи официалната руска теза, че Крим е изконно руски,
а Евромайданът е западен опит за преврат в Украйна); 5. Санкциите срещу
Русия (епитети, провеждащи руската теза, че санкциите след анексията
на Крим са несправедливи и са част от войната на Запада срещу Русия).
Целта на това разчленяване на възхвалата на Русия на отделни под-тези бе
да се засече доколко и кога в българското медийно пространство директно
влизат специфичните тези на официалната руска пропаганда.
Данните са стряскащи:
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Логично през 2013 г. дискурс срещу санкциите няма, тъй като те не
са въведени. През 2016 г. обаче търсенето регистрира 4005 публикации,
съдържащи ключовите думи на този дискурс.
Също така публикациите, подържащи официалната руска теза за
Крим и Украйна, през 2013 г. са 56 (концентрирани изцяло в края на годината, след началото на Евромайдана). За да достигнат до 6109 статии през
2016 г.
През 2013 г. Русия няма врагове в българските медии, макар ЕС и
НАТО отдавна да са стигнали сегашния си формат (регистрираме маргиналните 54 публикации). През 2016 г. обаче фрази от типа „врагове на
Русия“, „агресия срещу Русия“, „война срещу Русия“ и пр. вече се срещат
в 7511 публикации.
Директната възхвала на руското оръжие скача от 22 (2013 г.) на 745
(2016 г.) публикации, а общата възхвала на Русия – от 44 на 1326 публикации.
Изводът е: руските пропагандни тези влизат директно в българското
медийно пространство в края на 2013 г. (след началото на Евромайдана) и
особено отчетливо през март 2014 (анексията на Крим).
Рекорд по разпространение сред пропагандните тези държи опорната
точка, че Русия е жертва на агресия от страна на Запада (обградена е от
„врагове“); спрямо нея другите общи тези – възхвалата на руската политическа и духовна мощ и мощта на руското оръжие, значително отстъпват
по брой публикации. С това се потвърждава наблюдението за предимно
негативния и подривен характер на съвременната пропаганда, прицелен
много повече в дискредитирането на либералната демокрация, отколкото в изграждането на позитивен образ, предлагащ алтернативен начин на
живот. Данните показват също, че двете практико-политически тези на
официалната руска пропаганда – „Крым наш“ и „Евромайданът е пучь,
дирижиран от Запада“, както и тезата за несправедливостта на западните
санкции – имат специфична доминация: те бележат най-устойчив и стръмен ръст от 2014 до края на 2016 г., а и постигат значително насищане на
медийното пространство (виж Графика 8 в Доклада).
Преките връзки на българската проруска пропаганда с руската официална пропаганда са отчетливи при сравнението с международния и поточно с руския политически календар и бяха потвърдени при анализа на
съдържанието на публикациите в пикови дни. Всичките пет проруски тези
започват своето постепенно надигане след събитията в Украйна през ноември-декември 2013 г., бележат стръмен пик около анексията на Крим
през март 2014 г., следват спиралата на налагането на санкциите през юли
и септември 2014 г. и ескалацията в Донбас през същата година, бележат
нов пик около празненствата от годишнината от анексията на Крим през
2015 г. в Русия, експлоатират мигрантската криза в Европа през 2015 г. и
репрезентират руската намеса в Сирия като част от акцията по „спасяване
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на Европа“, за да отбележат нови пикове около срещите на Г-7 в Давос и на
НАТО във Варшава през 2016 г. Можем спокойно да кажем, че честотата
на проруските публикации в България се диктува от руския политически
календар. Особено показателни в това отношение са пиковете по всичките проруски теми при тържествата за годишнината от анексията на Крим
на 18 март 2015 г. и покрай 9-то майския военен парад в Москва същата
година, които са специфично руски събития, получили непропорционален
резонанс. Също така по мигрантския въпрос пропагандните публикации
реагират не толкова на отварянето на границите от страна на Меркел, колкото на изказването на Путин в Душанбе, обявяващ Русия за спасител на
Европа от мигрантското нашествие (пик от 15 септември 2015 г.).
Особено впечатляващо е също така, че евроскептичните („Залезът на
Европа“) и антиамериканските и антинатовски публикации („САЩ/НАТО
като глобален хегемон-кукловод“) също следват руския политически календар – те стартират в края на 2013 г. и имат аналогични пикове (виж
Сравнителната графика в Доклада).
Обобщаващият извод е, че при всички геополитически пропагандни
тези – „САЩ/НАТО като глобален хегемон-кукловод“, „Залезът на Европа“ и „Въздигането на Русия“ – масовото разпространение започва едновременно и следва приблизително една и съща „руска“ крива в своите
пикове.
Така представени, данните изискват отговор на два важни въпроса:
1. Защо пропагандният речник влиза в масова употреба най-напред за
разправа с вътрешнополитическите опоненти и с гражданското общество?
2. Каква по-точно е ролята на Кремъл за надигането на популисткопропагандния фронт в България? И какво идва от местните играчи?
2013 г. е върховата година на новия тип граждански протести в България (затова изследването я избира за отправна точка). Тя започна с масови антимонополни протести срещу липсата на държавен контрол върху електроразпределителните дружества през януари и февруари, довели
до оставката на правителството на Бойко Борисов, а след кратко затишие
и избори през юни 2013 г. избухват отново масови и изключително продължителни антиолигархични протести (траяли с различен интензитет до
средата на 2014 г.), предизвикани от назначението на един от българските
олигарси – Делян Пеевски – за шеф на ДАНС10 и в крайна сметка довели
до оставката на тогавашното правителство на Пламен Орешарски11. Българските граждански протести от 2013 г. в определен смисъл са кулминация на предишни недоволства: масовата учителска стачка през 2007 г., но
и серията от различни професионално-гилдийни недоволства, протестите
срещу ACTA, мощните протести на природозащитниците. Всички те, кулминирали като масовост през 2013 г., са сходни на глобалните протестни
движения на Запад (Окюпай, Индигнадос, Гези) и във висока степен се
отличават както от българските и източноевропейските протести от 90-те
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години, така и от по-късните „цветни революции“. „Нежните“ и „цветните революции“ искат промяна на политическия строй, но не проблематизират „държавата“ като рамка на политическото. Напротив, българските
протести от 2013 г. (и по-общо след 2007 г., годината на приемането на
България в ЕС), както и протестите в страните с по-добре утвърдена демокрация все по-често проблематизират именно „държавата“ като надежден
и честен регулатор на обществените отношения: те упрекват държавата в
лицето на политическата класа, че не изпълнява функцията си на справедлив регулатор на обществения интерес, а се превръща в инструмент на несправедливостта: обслужва „частни“ корпоративни интереси, „външни“
на обществения интерес. Оттук и характерното за глобалните и за българските протести обвинение, че политическите елити „конспирират“ срещу
обществения интерес (1:99%) и са се превърнали в „олигархия“.
Разбира се, в българските протести от 2013 г., както и във всички
сродни недоволства имаше отчетлив популистки момент. Критиките към
тези протести, подобно на критиките към Окюпай и Индигнадос, бяха
концентрирани най-вече в това, че те са негативни, без позитивен проект за бъдещето, че са moment, а не movement на недоволство12. Негативността – това е общо място в социалната теория – е нещо естествено за
протестните движения, защото тя е далеч по-лесно универсализируема
и по-лесно намира поддръжници13. Интересното тук обаче е, че тези дифузни и дисперсни недоволства, наричани пейоративно „перформънси“,
затихнаха, когато техните идиоми бяха експроприирани и подчинени на
единен речник, удивително еднакъв в САЩ, Унгария и България. Разбира
се, стандартен ход на правителствата, опитващи се да дискредитират протести срещу себе си, е да казват, че тези протести обслужват само „частни
интереси“ или пък са директно „платени“ от някого. Може би иновацията
на Кремъл, особено след протестите там от 2011-2012 г. и пред страха
от „цветна революция“, бе да експонира „купувача на протестите“ в еднозначна геополитическа посока: Сорос, американците и присъдружните
им политически ястреби на Запад. Експроприацията на протестните идиоми в България бе сходна: антиолигархичните протести, както и всички
правозащитни организации, независими медии и независими съдии бяха
обявени за платени от „Сорос“ и от „Фондация „Америка за България““.
Така критиците на олигархията бяха обявени за олигарси – езикът им
беше експроприиран, щампиран и обърнат срещу тях (сега не политическият елит, а протестиращите се оказаха тези, които с публични средства
провеждат частни и при това „чужди“ интереси). Тъкмо стратегическата
употреба на техниките на постистината – пропагандата, – впръсква преобърнати, но устойчиви значения в турбуленциите на недоволство и чрез
това ги заглушава. Паразитирайки върху езика на социалните недоволства,
пропагандата става инструмент за блокиране на гражданската съпротива.
Така в българския случай популистката негативна критика бе иззета
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и преобърната от местните олигархични кръгове, които я превърнаха чрез
своите медии в пропаганден инструмент по руски образец, заглушаващ
всяка критика на олигархията14. Речникът на руската пропаганда се оказа
удобен, а Русия се оказа „пример“ за локалните бизнес интереси, използващи националната държава като свой „частен“ ресурс както срещу глобалната конкуренция, така и срещу гражданските съпротиви отвътре.
С това частично е даден и отговорът на втория въпрос, на който нашето изследване на медийното съдържание – което все пак не е „разследване“, – не може да отговори в детайли, но може да даде общи насоки. Със
сигурност масовото въвеждане на пропагандния дискурс в българските
медии не е директно инспирирано от Кремъл, поне не изцяло и дори не
основно15. През 2013 г. пропагандата започва да работи изцяло във вътрешнополитически план: тя се опитва да дискредитира масовите антиолигархични протести, оказващи натиск за завръщане на институциите на
държавата (в качеството й на либерална демокрация) към основната им
функция – защита на обществения интерес при запазване на принципите
на плурализма и разделението на властите. През 2013 г. геополитическите
пропагандни тези – анти-ЕС, анти-САЩ и НАТО и възхвалата на Русия
– на практика липсват. Изводът е, че както въвеждането на пропагандния речник, така и все по-интензивната му употреба са инспирирани от
местни политико-икономически интереси. На старта си антилибералната
пропаганда в България е преди всичко локален – български – феномен,
а не ефект на пряка руска намеса16. Руски намеси обаче могат да бъдат
установени на по-късен етап, за което говори съвпадащото с анексията на
Крим въвеждане на геополитическите пропагандни тези и съвпадението
на пиковете им с руския календар.17
Динамиката по-горе показва първоначално тактическо заемане на
руски пропагандни фигури и имплантирането им в българския медиен
дискурс за вътрешнополитически цели. Дори голяма част от речника за
вътрешнополитическа дискредитация се калкира директно от руски език:
думи като „толерасти“, „либерал-фашисти“ и пр. се вземат наготово, буквално като полуфабрикати, и се претоплят на местна почва, за да обслужат един сложен алианс на интереси. Този алианс от интереси в България
няма свое еднозначно партийно представителство, т.е. не работи системно
„про“ или „анти“ която и да е партия, а по-скоро създава различни медии,
често с различна партийна афилиация, които медии обаче могат да бъдат използвани тактически във всеки един момент както за дискредитиране на правителството, което и да е то, така и на всеки друг политически
или граждански актьор. Всъщност мишените на популистко-пропагандна
дискредитация често са различни, доколкото специфичните политикоикономически интереси зад медиите се различават, но тези интереси образуват алианс, постигат „консенсус“, когато трябва да се атакува инициатива или актьор, които се борят за повече контрол и публична прозрачност,
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преди всичко чрез реформа на съдебната система.18
Популистки, олигархични и пропагандни употреби на опорните
точки (Контент-анализ на публикациите)
И тъй през 2013 г. първоначалният импорт на руски пропагандни
фигури е под формата на полуфабрикати, на интерпретативни заготовки,
бързи тези в една оскъдна и зле платена журналистическа среда, податлива при обслужването на местни боричкания. Само половин година покъсно картината е вече различна. След анексирането на Крим започва експоненциалното нарастване на броя публикации, откривани през ключови
думи от евроскептическото, антиамериканското и проруското семантични
гнезда. Дали и те са интерпретативни заготовки за вътрешнополитическа и олигархична консумация? За да разграничим типовете употреба на
популистко-пропагандните фигури, влязохме подробно вътре в съдържанието на времевите диаграми, но и направихме допълнителна извадка от
3305 отделни публикации от 8 медии, различаващи се по тип генерирана
информация, тип разпространение и тип таргетирана аудитория.19
В този нов анализ на медийното съдържание обединихме темите за
американската хегемония и за смъртта на Европа в една обща тема, наречена накратко „Залезът на Запада“.
Ще направим само няколко извода от съдържателния анализ на архива:
Най-напред по геополитическите теми количествено преобладават
анонимните материали, а изобщо в архивираната база данни те са един
път и половина повече от авторските. Любимата тема на анонимните публикации е въздигането на Русия, а предпочитаният жанр по тази тема е
анонимният репортаж.
Анонимният репортаж категорично не е част от репертоара на популярните недоволства. Той е чиста пропагандна техника на сатурация на
инфосредата с материали, които резонират не с някакво съдържание на
социалните недоволства и пориви, а с вярата на модерния и съвременния човек в реалността като набор от факти. Натрупването на анонимни
репортажи разчита да постигне ефекта „да оставим фактите да говорят
сами“.
Как изглежда „реалността“, фабрикувана по тази техника?
Образът на Русия се прокарва елиптично и по аналогия (като в повечето случаи аналогията се подпъхва като каузалност). Линиите на аналогизиране са основно две:
Първо, аналогия между Русия, невинно нападната, но донесла мира в
Европа през Втората световна война (освободителка на Европа от фашизма), и Русия сега, освободителката на Европа едновременно от исляма, от
американската хегемония и от моралната развала на либерализма.
Второ, Русия е невинна жертва на агресия както през Втората светов61
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на, така и сега. Агресиите сега са от три типа: създаване на фронт срещу
нея по западната й граница, незаслужени санкции, мишена на западни медии, от които е набедена за военен агресор, докато всъщност е миротворец
(аналогии Донецк-Алепо-Сталинград).
Русия е могъща военно – там постоянно се създават нови пряко оръжейни или военно употребими технологии, които карат американците да
проучват и да треперят. Военната й мощ обаче служи за „защита“ на суверенитета й (включително и отвъд собствените й граници), но не и за
агресия.
Накратко: колкото повече анонимни публикации, толкова по-вероятно
е да се провеждат тезите на официалната руска пропаганда. Анонимността е белег и за друго: изглежда, е по-неудобно зад геополитическите тези
да се застане поименно.
Другата геополитическа теза, отново високоанонимна (макар и не чак
колкото проруската), е да се провежда евроскептицизъм през антиамериканизъм: Европа е завладяна от институциите на обединена Европа, а
те са проводник на интересите на САЩ. Либералните ценности са също
оръжие на САЩ, което отслабва Европа – мултикултурализъм и човешки
права са американско оръжие срещу идентичностите. В добавка САЩ използват и по-директно оръжие – ислямския потоп. Отприщват ислямска
лавина към Европа, след като предварително са я лишили от имунитет с
мултикултурализма и правата на човека. Какво остава тогава от Европа?
Държавите-нации.
Въпросът е обаче не класифицираме ли като пропаганда нещо, което
всъщност е критика? Тъкмо тук е тънкият момент: пропагандата използва
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иманентни на либералния политически и културен универсум критически
фигури. Тук трябва ясно да припомним – пропагандата (както и постистината) не е просто лъжа; тя е специфичен режим на игра с истината чрез
„пакетиране“ на факти – на създаване на частична истина, полуистина,
истина извън контекст, – който режим опакова, мобилизира и дава тласък
на съществуващи стереотипи и ресантименти20.
Как се разиграва общата картина във вътрешнополитическите публикации? Чрез насърчаване на отхвърлянето на мултикултурализма и политкоректността – те са американско оръжие срещу Европа и отхвърлянето
им не е лошо, а е възвишено и смело. Който ви упрекне в език на омразата,
само доказва, че е американски агент (в по-мекия вариант, евфемистично
– „проводник на чужди интереси“ – било съзнателно, било поради наивност и идеализъм). Езикът на омразата е произведен в статут на гражданска добродетел – само той е „искрен“ и „правдив“.
Тъкмо в тази стъпка може би най-ясно се вижда как пропагандата
обработва и опакова тежнения на самораслия популизъм. Социолозите
в България отдавна регистрираме един класически ефект на социалното чувство за несправедливост: обвинението към ромското малцинство
в социален паразитизъм, състояние, което на ромите им е „вродено“, а
политическите елити го използват, за да стоят на власт.21 Самораслият популистки момент тук е в тезата, че интеграционните права на ромите са
всъщност не права, а привилегии, които обезправяват останалото, разбирай неромско, население. Този ефект е регистриран и във Франция по отношение на магребинците, в Англия – на източноевропейците, и т. н. Тук
пропагандата – и е очевидно, че става дума за пропаганда, а не за дезинформация – прибягва до класическите отработени техники на създаване
на морална паника по отношение на едно малцинство, пришива към неговия образ този на бежанците и мигрантите и обявява езика на омразата
към всички тях за гражданска добродетел. Тъкмо тази трансформация на
гражданския ресантимент (популисткия момент) в добродетел (който псува циганите и мрази бежанците, е честен и достоен) е пропаганден ефект.
Техниката е в използване, усилване, канализиране на вече съществуващ
дифузен стереотип, чрез който обаче се постига ефект, далеч надхвърлящ
насъскването срещу малцинствата. Основният ефект е внушаването на
тезата за националсуверенизма като практически единствена европейска
ценност, систематично разрушавана от ЕС, проводник на американските
хегемонни интереси. А кой точно е популисткият ресантимент, който бива
култивиран от тази пропагандна схема? Че сме „втора ръка европейци“,
„те идват на ол инклузив в България със социалните си помощи, а ние им
гледаме старците и им чистим къщите“.22
Да разграничим сега директната руска пропаганда в България от тактическите употреби на свободно циркулиращите нейни клишета. За да
можем да сравняваме медиите в нашата извадка, ги подложихме на поре63
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дица от количествени анализи. Тук представяме един от тях – типологията
според два кръстосани критерия:
а) пропорция между външнополитически и вътрешнополитически
материали;
б) съотношение между тема България и тема Русия.
Осемте медии, попаднали в типологичната извадка за пресклипинг,
ясно се разделят на три групи: 1. геополитически пропагандисти (превес
на външнополитически публикации и превес на тема Русия пред тема България – в. Русия днес, сп. а-спекто и Информационна агенция ПИК); 2.
медии, използващи пропагандните фигури за вътрешнополитически цели
(превес на вътрешнополитическите публикации и категоричен превес на
тема България пред тема Русия – вестниците Труд, Дума и седмичният
таблоид Уикенд); и 3. медии, съчетаващи равномерно геополитическа
пропаганда с вътрешнополитически политики (превес на външнополитически над вътрешнополитически публикации, но превес на тема България пред тема Русия – сайтовете Поглед инфо и Гласове). Типологията е
верифицирана и прецизирана с поредица от други анализи, които недвусмислено демонстрират пряк и систематичен внос на руска пропаганда
освен в официално проруския вестник Русия днес, но и в местното скъпо
и луксозно квазилевичарско списание а-спекто.
А-спекто е списание с елитарна претенция, нещо като журналистически „тинк-танк“, в което повечето статии са посветени на световни
политически и икономически проблеми, а както редакторите му, така и
водещите автори са относително известни и заявени като „леви“ журналисти. „Левият“ профил на списанието обаче е силно проблематичен, тъй
като от самото начало на издаването му лявата критика на хегемонията на
неолиберализма е автоматично и систематично „превеждана“ в реалполитически, геостратегически, а нерядко и в директно националистически
термини като „хегемония на САЩ и евроатлантическите им съюзници“.
Според проведения структурален анализ САЩ са основен „злодей“ в 43%
от статиите на а-спекто23 – изцяло по руски образец, с отчетлива защита
на руския „националсуверенизъм“. Симптоматичен също е моментът на
създаването на списанието – първият брой е издаден през април 2014 г.,
месец след анексията на Крим, като още в този брой откриваме статии,
посветени на защита на геополитическото родство на Украйна с Русия или
разказващи историята на „украинския фашизъм“. Напълно еднопланов е
брой 28 от юли 2016 г., посветен изцяло на защитата на тезата, че Крим
е руски – членове на редакцията дори са командировани в Крим и вземат
интервюта от висши държавни служители там. Т.е. а-спекто е директен
проводник на руските геополитически опорни точки, създаден и функциониращ изцяло по графика и според приоритетите на руската официална
пропаганда; статиите от него биват широко дисеминирани през представляващия БСП вестник Дума, през мрежово свързания със същата партия
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пропаганден дайджест Поглед инфо, както и през издания като Гласове,
Епицентър, Труд и др. Напоследък а-спекто все по-често директно препечатва „подходящи“ статии от руски език – вероятно защото авторите
му вече са заети с политическа кариера: при последните президентски и
парламентарни избори БСП се опита да яхне пропагандно-популистката
вълна, като журналистът Иво Христов стана пиар и после началник на
кабинета на новоизбрания президент Румен Радев, а журналистите Александър Симов, Тома Томов и социологът Иво Христов станаха депутати.
В контрапункт на директно пропагандното списание а-спекто се явява таблоидът Труд, спадащ към втория тип медии, който също използва
геополитическите опорни точки като обща рамка, но ги използва чисто
тактически просто защото са удобни и достъпни, за да провежда собствено вътрешнополитически послания – тук употребата на пропагандни
клишета за вътрешнополитическа разправа е по-честа от употребата на
геополитически клишета.
Най-отчетливо това проличава при данните от структуралния анализ, на който бяха подложени статиите от архива. В Труд, макар САЩ
да се явяват основен злодей в 5.3% от статиите, все пак повече са случаите (7.2%), в които главният злодей е „Кръгът „Капитал““ – специфичен местен пропаганден етикет, обозначаващ двете пролиберални медии
(в. Капитал и сайтът Дневник) и внушаващ тяхната олигархична свързаност в по-широка олигархична мрежа. Труд също така използва плътно дискурсивната стратегия за делегитимирането на Майдана в Киев и
на цветните революции по-общо, за да очерня всякакви организации и
активисти, свързани с правосъдната реформа и със зеленото движение.
Медията впрочем е купена от сегашния й собственик Петьо Блъсков със
заем от ПИБ24 – банка, свързана с основен предприемач в ски туризма и в
застрояването на местности, за които зелените се борят да останат защитени. Тук пропагандният модел на очерняне на неправителствения сектор
и гражданските движения, използван от Кремъл да предотврати и потисне
надигане на майдански настроения в самата Русия, се използва за олигархично мотивиран реторически параван в провеждането на съвършено
конкретни икономически интереси.
Симптоматично е също, че изследваните осем медии, макар да провеждат ясна антилиберална, евроскептична и проруска пропаганда, не се
идентифицират експлицитно с една-единствена партия – нито с доскоро
отявлено проруската партия „Атака“, нито с традиционно ориентираната
поне през едно от крилата си към Кремъл и руските енергийни проекти
БСП. Емблематично е обаче отношението към Бойко Борисов. В обобщения списък на отрицателните герои от извадката той заема второ място
след САЩ. Когато обаче погледнем отделните медии, в три от тях – Труд,
Уикенд и ПИК – почти не го виждаме в ролята на „злодей“. Именно тези
три медии, които иначе поддържат атмосферата на социален цинизъм с
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послания, че „всички политици са маскари“, скрито поддържат Бойко Борисов, като постоянно го съветват да избягва „лоши партньори“, които
искат повече публичен контрол върху институциите и най-вече задълбочаване на съдебната реформа. След последните избори и с отпадането на
малките реформистки партии от парламента тази пропагандна цел на „съветниците“ изглежда постигната.
В обобщение популистката критика се облича в пропагандната дреха
на надигане на народите за суверенитет, за връщане към националните
държави срещу международната общност, която не е нищо друго освен
маска на нескончаемата алчност (колониализъм и империализъм) на Запада, съчетани с логистичната му и военна немощ. Какво представлява този
националсуверенизъм? Семантичният анализ на посланията от всички
медии показва следната картина: националсуверенизмът е отрицание на
мултикултурализма, на културното обединение и на институционализма;
реторически той изсмуква демокрацията от институциите, но и от гражданския процес и я предава на народа. Не е ли това истинска демокрация,
макар и от нелиберален тип? За да отговорим, да видим какво представлява демосът на тази „демокрация“. Какво иска той? „Нищо“, гласи точният
цитат, и това е достойно. Той не иска нищо, освен да бъде оставен на мира
да си гледа частните дела и да не се занимава с големите, защото „малкият
човек за големи работи не става“. Какво прави този демос? Нищо, защото
каквото и да направи, няма да има значение, а това, че не прави нищо, го
показва като мъдър: той е мъдър, защото е бездеен, и това е добродетел.
Освен мъдър той е натурално честен, като казва нещата с истинските им
имена – нарича бежанците „цигани“, а циганите – „животни“. Така пропагандно опаковани, левите и десните популистки гласове загубиха своите
отлики и се споиха в национализъм от най-трафаретен и примитивен вид.
За това има много причини, само една от които е лесното посягане към
кремълските заготовки, които обслужват поддържането на един авторитарно-олигархичен режим, структурно заинтересован от бездействието на
гражданите.
От бездействието на гражданите и от отслабването на международните регулации – в българския случай от отслабването на ЕС – заинтересован е не само Кремъл. Заинтересованите са много – повечето от тях
местни.
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Настоящият анализ е базиран върху резултатите от изследването „Анти-демократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии, 2013-2016 г.“, осъществено от екип на
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ВЛИЯНИЕ НА АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА
ПРОПАГАНДА ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ НАТИСК И
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ
Позатихналата след падането на Берлинската стена и рухването на комунистическите режими в Централна и Източна Европа идеологическа
битка за власт над общественото мнение и доминиращите интерпретации
на политическите и геополитическите процеси придобиха през последните години нов размах. Според увеличаващи се проучвания на авторитетни
изследователски центрове и издания1 антидемократичната пропаганда,
катастрофичните образи на загиваща либерална Европа, епидемията от
фалшиви новини се оказаха способни да повлияят на избирателите в редица ключови политически моменти. В краткосрочен план тези стратегии за масирано въздействие изглеждат изключително успешни и като че
ли непробиваеми от академичните анализи, оставащи затворени в тесни
експертни общности. Въпреки това усилията за обективно емпирично изследване на новите пропагандни феномени посредством натрупването на
систематични данни за градивните им елементи (като обхват и обем на
пропагандните послания, източници и мрежи на разпространение на фалшивите новини, динамика в политическия календар на отделните страни,
повтарящи се клишета и пр.), макар и да не могат да претендират за силата
на пропагандата, могат да й противодействат в дългосрочен план по няколко разумно-смислени начина. „Изсветляването“ и демистифицирането
на пропагандното поле, повишената разпознаваемост на манипулативните
внушения и фалшивите „новини“ и като резултат преминаване към саморегулация на медиите са само три от ефектите, за които си струва проучванията да събират фактология, да развиват методически инструментариум
и да отварят поле за дебати.
Проектът „Антидемократичната пропаганда в България“ е първият по
рода си у нас, който цели да регистрира, систематизира и анализира езика
и обектите на пропагандата по четири тематични направления (1. Образът
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на Европа и ЕС/„Залезът на Европа“; 2. Русия/„Въздигането на Русия“;
3. Продажните български елити и гражданското общество; 4. Образът на
САЩ/НАТО/„глобален хегемон-кукловод“) в периода 2013-2016 г. въз основа на статиите в 3080 български печатни издания и интернет сайтове.
Изваждайки специфичните проявления на антидемократичната пропаганда в българския медийно-политически контекст, той полага началото на
създаването на база от данни, която дава възможност за обективно проследяване на този феномен и изграждане на защитни механизми срещу него.
Настоящият текст представя обобщение на резултатите от втората
част на проекта – проучване за влиянието на антидемократичната пропаганда върху българското обществено мнение. Проведено е в периода
16 май-7 юни 2017 г. с прилагане на качествени2 и количествени методи3.
То ще бъде последвано от второ подобно в началото на 2018 г., когато ще
могат да се сравнят и изведат по-устойчиви тенденции в изследваната област.
През изминалия двадесетгодишен период на преход от тоталитарна
към демократична политическа система българското обществено мнение се характеризира с изключително силна нестабилност, волатилност
и вътрешна противоречивост. Липсват ясни ценностни репери, основани
на принципите на правовата държава, гражданските и човешките права,
които да са безусловно споделяни от политическия елит и за които обществото да приема, че не само не бива да бъдат прекрачвани, но и че
трябва да бъдат последователно защитавани. В този контекст увеличаването на разнообразните по вид и характер антидемократични пропагандни
послания рискува да упражни както моментен натиск върху избирателите
(ситуация, сходна с въздействието на фалшивите новини върху изборите в
редица западни страни), така и да ерозира по-базисни ценностни и/или геополитически ориентации. Изследователската трудност в проучването на
тези процеси произтича не само от неустойчивостта и бързата промяна в
нагласите, но и от обстоятелството, че в твърде амбивалентната и замърсена медийна среда у нас има един своего рода порочен кръг. Неустойчивите
демократично-институционални ценности увеличават възприемчивостта
към конкретни антидемократични послания, а последните от своя страна подкопават тези ценностни. Въпросът е докъде е стигнал този процес,
еднакво ли е въздействието на целенасочените пропагандни послания в
различните тематични области и сред различните социални групи, къде е
най-жилавата съпротива срещу тях. Имайки предвид всички тези особености, проучването си поставя за цел да регистрира нагласите и да анализира динамиката им в следните измерения:
Отношение към базисни демократични ценности и институции на
правовата държава.
Влияние на основни пропагандни клишета, идентифицирани в първата част на проекта.
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 Измерване на еластичността на въздействието на пропагандните
клишета и способността им да ерозират по-базисни ценности, като се проследява диференцираното им възприятие от групи с различно отношение
към тези ценности, както и от такива с противоположни политически ориентации. Специално внимание се отделя на ролята на фалшивите новини
в този процес.
Значимост на основните демократични ценности и оценка за реалното им прилагане в България
Начинът, по който българските граждани приоритизират основните
демократични ценности, стоящи в основата на съвременните общества,
отразява, от една страна, общата им регулативна роля чрез принципната
значимост, която те им отдават, но от друга – най-силните дефицити, които констатират в своето ежедневие. Динамиката и релацията между тези
два компонента определят диапазона, в който най-ефективно могат да се
вклинят потенциалните пропагандни послания.
Като абсолютен приоритет (с 66%) българите поставят равенството
пред закона, следвано от справедливо правосъдие и наказание за нарушителите на закона (57%), гарантирането на националната и личната сигурност (51%). Обратно, разделението на властите, честната конкуренция,
свободните медии, макар и базисни елементи на модерната демокрация,
са поставени по-назад до известна степен поради по-слабата им видима
обвързаност с най-ярките проблеми, които гражданите срещат в ежедневието си, а вероятно и поради сериозната им ценностна дискредитация
през последните години.
По-голяма релефност придобива динамиката, чрез която функционират тези принципи в обществените нагласи, когато се сравни йерархията
на ценностите с подредбата на онези от тях, които според анкетираните
реално се прилагат у нас. (Графика 1)
Пет основни извода могат да бъдат направени въз основа на това сравнение:
Първо, независимо от всички лъкатушения и ситуативни промени
ценностите на правовата държава, поне като постулати, продължават да
бъдат водещи за българските граждани.
 Второ, налице е изключително ниска оценка за степента, в която те
реално се прилагат в България. Т.е въпреки че няма видима ерозия в значимостта на основни ценности, по-деликатен е въпросът дали не сме свидетели
на тяхното своеобразно и пълзящо изпразване от съдържание. Друг въпрос,
на който проучването се опитва да търси отговор, е: Доколко недоверието в
българските демократични институции и в прилагането на демократичните
принципи се дължи на антидемократичните пропагандни дискурси, чиято
цел е да заразяват гражданите с негативизъм и политическа апатия? Или
самата демокрация у нас е „фасадна“ и твърде различна от западната?
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 Трето, и пряко свързано с горните въпроси, налице е значителна
разлика между приписваната значимост на дадена ценност и оценката за
реалното й прилагане. Най-големите разминавания, касаещи равенството
пред закона и справедливото правосъдие, надхвърлят 50 на сто. Общественото мнение вижда най-ценените от него неща като най-слабо функциониращи. Едва 0.9% смятат, че има справедливо правосъдие и наказание за
всеки, който е нарушил закона, 6.3% са на мнение, че у нас има равенство
пред закона, 4.8% – отговорност на управляващите пред избирателите, и
т. н. Критично ниските оценки за прилагането на принципите на правовата
държава са съпроводени от също така трайно ниски оценки за дейността
на законодателната и съдебната власт. Тази дуалност между „значимост“
и „реалност“ е една от основните причини за нестабилността в отношението към ценности, които „по принцип и по условие“ се смятат за важни,
но заради дефицита или целенасоченото им дискредитиране започват да
се привиждат като трайно нефункциониращи. Успоредно с това и настоящото, както много други проучвания, констатира свръхнегативизъм към
политическия елит. Той се приема като отговорен за всички провали, но
за нито един от успехите на страната, което създава благоприятна среда за
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месианистично-популистки послания.
Четвърто, част от ценностите, които са формални характеристики на
демократичните общества (като свободни медии и разделение на властите), но които не се свързват пряко и видимо с качеството на управление
и живот, са оценени едновременно като относително по-маловажни и в
по-голяма степен реално функциониращи. Отклонението между желано
и действително при тях е между 3 и 7 на сто, което съвсем не означава,
че действителността е удовлетворяваща. Фокус-групите и интервютата с
журналисти показват значителна критика към независимостта както на
отделните власти, така и на медиите. Доколкото обаче в оценките се проецират преди всичко индивидуалните гледни точки, то очевидно нещата,
от които отделният човек приема, че не може пряко да пострада, стоят пониско в приоритетите, отколкото онези, от които се чувства потенциално
лично застрашен.4
Пето, особено симптоматично е, че единствената ценност, при която, макар и с малко, е налице превес на оценката за реално прилагане
(21.5%) спрямо значимост (20.1%), е „защита правата на групи, които са
различни от мнозинството“. Могат да бъдат търсени различни модели за
интерпретация на това „изключение“, особено като се има предвид, че във
всички класации по обективни критерии България съвсем не се отличава
с висока защита на които и да било малцинствени групи.
Възможно е това възприятие да се дължи на слабата толерантност
към различията в едно донеотдавна хомогенно и затворено общество, в
което много от различията бяха еквивалент на престъпления; възможно
е да произтича от агресивни говорители срещу правата на малцинствата,
както и от екстраполиране на негативен ежедневен опит, в който отсъстващото правосъдие бива заменено от политически злоупотреби. В логиката
на казаното по-горе обаче не трябва да се пренебрегва и проекцията на
„личната“ гледна точка – когато виждаш собствените си права нарушени
и смяташ, че си третиран несправедливо, всяко внимание към други онеправдани групи изглежда прекомерно.
Ще се върнем към този въпрос при оценката за силата на въздействието
на отделните пропагандни послания. Още тук обаче искаме да отбележим,
че ако разглеждаме йерархизацията на ценностите, можем да откроим три
степени в модела на тяхното функциониране: 1) категорично споделяни
ценности, тези на върховенството и равенството пред закона, които могат
да бъдат осъществени само като всеобщи; 2) ценности, търпящи процес
на ерозия – свобода и честност на медии, пазарна конкуренция, избори –
възприемани като функциониращи в едни случаи и отсъстващи в други; 3)
отслабени ценности – разделение на властите, граждански контрол върху
тях, солидарност с малцинствени групи – възприемани като едностранно
наложени и поради това неизискващи силно лично ангажиране.
Оттук следващата изследователска задача е да видим как тези разно73
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родни възприятия стават хранителна среда за надграждане на палитра от
определени пропагандни послания, в какви посоки и с какъв успех.
Послания и социални перцепции
В рамките на изследването са тествани четиринадесет твърдения,
като анкетираните бяха помолени да посочат кои смятат за истинни и кои
не по скáла (напълно вярно, по-скоро вярно, по-скоро невярно, напълно
невярно, без мнение). Целта беше да се оцени обхватът на проникване и
въздействието на послания, добили публичност в българското общество.
Сред пропагандните послания (общо 10) без специално отчленяване бяха
вмъкнати и 4 твърдения, изразяващи базисни либерално-демократични
ценности и принципи (1. Държавата трябва да гарантира личните права и свободи на всички хора, в противен случай всеки може да пострада;
2. Неправителствените организации в България съдействат на хората
да поставят своите искания и да защитават интересите си) и отношението към сегашната външнополитическа национална доктрина (3. НАТО
е най-добрата гаранция за сигурността на България; 4. Европейският
съюз ще излезе от кризата и ще стане още по-силен). Какво показват
резултатите? (Графика 2)
Видно от графиката, може да бъде обособена една условна първа
група послания, характеризиращи се с най-голяма популярност и влияние (подкрепа над 70% от респондентите). Онова, което прави най-силно
впечатление в общия им „знаменател“, е, че те съвсем не са чисто политически, както би могло да се предположи, когато говорим за пропагандни
внушения. Напротив, насочени са по-скоро към психологическо въздействие и натиск. И трите пропагандни твърдения, които получават над 70%
подкрепа – „Бежанците заплашват Европа с ислямизация“, „Българската външна политика се диктува от Брюксел, а не от националния интерес“ и „Българите са третирани от ЕС като втора ръка хора“ – възпроизвеждат психологическата опозиция между „силния“ и „слабия“. Тя
се оказва изключително ефективна, доколкото надхвърля политическите
разделителни линии като „Изток-Запад“, „демократично-антидемократично“, „либерално-нелиберално“, всяка от които има своите привърженици и противници. Всички тези послания действат както на макро-, така
и на всекидневно равнище, свеждайки най-различни по тип проблеми до
диктат над целенасочено държания в подчинение български народ. Част
от изброените във фокус-групите „методи“ за това подчинение са: „силово заселване на бежанци, спиране на енергийни проекти, концесиониране
добива на подземни богатства, които ни се дължат по право, качество на
предлаганите у нас храни“ и пр. …
Единствената базисна демократична ценност, която попада в тази
група, е тезата, че държавата трябва да гарантира правата и свободите
на всички свои граждани. Но тя само донякъде е антипод на другите три
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всеобщо споделяни пропагандни тези. Тя е формулирана като ценностно
твърдение и именно като такова получава висока подкрепа – видяхме понагоре, че оценката за реализацията й е изключително ниска. Излиза, че
държавата не е в състояние да гарантира правата и свободите на гражданите си и затова изпълнява онова, което й се диктува отвън. На нивото на
оценката на реалностите от анкетираните, а не на общите ценности пропагандата изглежда изключително ефективна: виктимизацията на „нас,
българите“ (или на „нас, европейците“ – в тезата за ислямизацията) като
специален пропаганден инструмент показва най-високи нива на социално
възприятие.
Както подсказва и самото равнище на подкрепа за трите негативни
пропагандни послания (около и над 70%), те са широко проникнали в найразлични социални и електорални групи. Налице са известни разлики в
подкрепата за всяко от тези твърдения сред високо- и нискообразованите,
сред по-младите и по-възрастните, както и сред симпатизантите на отделните политически сили, но тези различия са с нисък коефициент на статистическа значимост. Напротив, навсякъде доминира приемането им за
„истинни“. (Графики 3 и 4)
Друго измерение на тезата за натиска над националните държави е
възприятието за геополитическия баланс между силите на световната сцена и оценката за приемливостта/респ. неприемливостта на ролята на „великите сили“. Значителна част от пропагандната реторика и формирането
на конспиративната нагласа за „световен заговор“, за „сили, които дърпат
конците и диктуват на националните правителства какво да правят“
почива на разбирането за съществуването на един световен хегемон, който
ȽɪɚɮɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɬɟɫɚɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɨɬȿɋɤɚɬɨɜɬɨɪɚ ɪɴɤɚ ɯɨɪɚ
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ɇɟɡɧɚɦɧɟɦɨɝɚɞɚɨɬɝɨɜɨɪɹ

определя реда в света. За мнозинството от българите (83%) наличието на
една държава или организация, която да е изявен лидер в международните
отношения, е абсолютно неприемливо. Такова лидерство пряко се свързва
с оказването на натиск, а това е един от въпросите, по които общественото
мнение е най-чувствително и във връзка с който витаят най-много подозрения. 82% от българите споделят мнението, че за света ще е по-добре,
ако няма една държава или организация, която да бъде политически лидер. (Графика 5)
Половината от тях обаче (39.6%) смятат, че хегемон съществува и
припознават като такъв САЩ. Това обуславя както негативните реакции
към тях като към страна, налагаща позицията си над останалите държави,
така и по-общото подозрение, че отношенията между страните и гражданите се основават не на ценности и принципи, а на диктата на силата. На
този фон Русия се разглежда като страната, която се опитва да „възстанови
баланса“. Като такава тя буди симпатиите на доста по-широки слоеве от
тези, които подкрепят промяна в настоящата геополитическа ориентация
на страната. Т.е. дори и сред респонденти, които остават устойчиви на
пропагандните опити за подриване на общите либерално-демократични
ценности и продължават да ги поддържат, проруската пропаганда е направила пробив в геополитически план: САЩ са представени в ролята на
„хегемон-кукловод“, на който Русия се противопоставя. С това автоматично тя се оказва положителен герой, тъй като се застъпва за „многополюсен свят“. Така въпросите за анексирането на Крим, за поддържане на
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ȽɪɚɮɢɤɚɄɨɹɞɴɪɠɚɜɚ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɦɹɬɚɬɟɡɚɧɚɫɬɨɹɳɫɜɟɬɨɜɟɧɥɢɞɟɪ?
39.6

ɋȺɓ
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5.7

ȿɋ

5.4

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

0.3

Ɍɭɪɰɢɹ

0.1

Ⱥɧɝɥɢɹ

0.1

ȼɦɨɦɟɧɬɚɧɹɦɚɢɡɹɜɟɧɫɜɟɬɨɜɟɧ
ɥɢɞɟɪɜɫɜɟɬɨɜɟɧɦɚɳɚɛ
Ȼɟɡɨɬɝɨɜɨɪ

74.5
2.5

гражданска война извън собствените граници, за хакерски интервенции
и пропаганда навън и навътре, за нарушаването на права навътре и т. н.
остават на заден фон, затъмнени от „моралната правота на опълчването
срещу хегемона“.
Допълнителна роля в този процес играе преекспонирането на образа
на „силния лидер“ на Русия в противовес на вплетените в сложни отношения и процедури европейски политици. Владимир Путин максимално
печели от този политически пиар. Индикативно за влиянието на модела е
и високото доверие към „нелибералния демократ“ Орбан, който е само с
1% след Меркел и изпреварва Макрон. Очевидно махалото на антиглобализацията не подминава и българското обществено мнение. Отхвърляйки
властта на всеки потенциален световен хегемон, то адмирира „защитните“
национални политици.
Ако има страна, чийто образ рязко да е деградирал през последните години, това са САЩ с нейния президент Доналд Тръмп. Един от основните фокуси на пропагандата срещу САЩ като най-големия глобален
кукловод (регистрирани в първата част на проекта) де факто усилва деградацията на техния образ. Същевременно поведението на новоизбрания
президент не противодейства на тази тенденция. (Графика 6)
В една условно отделена втора група послания влизат тези, които поскоро поляризират обществото (подкрепа от около 40%-50% от респондентите). Тук попадат твърдения, описващи външнополитическата ориентация на България по оста Русия–ЕС/НАТО. Такива са тезите за несправедливостта на санкциите срещу Русия, за нейната нарастваща сила, за
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ȽɪɚɮɢɤɚɄɚɤɜɨɟɜɚɲɟɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦɫɥɟɞɧɢɬɟɥɢɞɟɪɢ
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ɇɢɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨɧɢɬɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨ

Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨ

евентуална преориентация на България към съюз около Русия, за НАТО
като гарант за националната сигурност и пр. Тези послания се споделят
от строго определени социални групи и поради това са по-ограничени в
обхвата си от онези в първата група. Изключение прави тезата, апелираща
към отмяна на санкциите срещу Русия като несправедливи. Тя съществено надхвърля обхвата на тесните партийни симпатизанти.
Какво е особеното в съдържанието на тези послания в сравнение с
разгледаната по-горе първа група? Във всички тях присъстват ясни политически маркери – Русия, ЕС, НАТО, външнополитическа ориентация
на България. Точно те правят ясно идентифицируеми техните адресати и
посока на въздействие.
Така например преобладаваща подкрепа за посланията, фокусирани
върху промяна на външнополитическата ориентация на страната, за ролята на Русия като модел за развитие или за спирането на руските енергийни
проект се запазва в рамките на избирателите на левите и националистически партии. Те изразяват от два до три пъти по-високо одобрение за всяко
от тези послания в сравнение с избирателите на десните и центристки
партии. В огромната си част те на практика се идентифицират с тях. (Графика 7)
Същевременно отговорите на други въпроси показват, че отново, когато се излезе от политическата рамка и се визират по-базисни страхове и
притеснения на хората, влиянието на пропагандните клишета рязко нараства. В тези случаи в полза на пропагандните клишета проработва и ефектът на „китайската капка“: при липсата на проведен сериозен публичен
дебат за причините, довели до налагане на санкции срещу Русия и за пози79
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ȽɪɚɮɢɤɚɊɭɫɢɹɫɬɚɜɚɜɫɟɩɨɫɢɥɧɚɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
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ɇɟɡɧɚɦɧɟɦɨɝɚɞɚɨɬɝɨɜɨɪɹ

цията на България по тях, и при естествените икономически притеснения
на гражданите многократното повторение – например на пропагандната
теза, че санкциите са икономически вредни за България (но и за Европа)
– среща висока подкрепа (52%:18%). Така пропагандата едновременно се
храни от и засилва страховете на хората; засега тя трудно „пробива“ общите ценностни и политически демократични ориентации, но за сметка
на това „на парче“ успява да прокара свои частични тези.
Този своего рода втори пласт на общественото мнение, споделящ широка палитра от страхове и усещане за неоправданост, е в много тясна корелация с неудовлетвореността от начина на функциониране на демокрацията изобщо. И по-конкретно с тоталното недоверие към институциите,
политическото и политическия елит. В този смисъл дискредитирането на
българския политически елит, поддържащ европейската и атлантическа
ориентация на страната и създаването на изцяло негативен образ на обществата, споделящи тази ориентация, са двете страни на една и съща
монета, които се осъществяват като паралелна стратегия.
Последната група твърдения обхващат различни теми, но най-общо
можем да ги квалифицираме като твърдения, описващи негативно въздействие на външни фактори върху България. Като цяло те са по-крайни
и радикални или пък засягат специфични въпроси, по които гражданите
не се чувстват достатъчно информирани. Тук се включват твърдения като
това, че САЩ и НАТО застрашават националния ни суверенитет, че ЕС
упражнява вредно влияние върху България, като спира енергийни проек80
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ти, че Русия възпира войнстващия ислям в Европа, че гражданските организации са защитници на правата и свободите на гражданите. Като цяло
това са твърдения с по-ниска степен и обхват на въздействие, но доколкото
отразяват част от активно въртящите се в оборот пропагандни послания, е
добре да се следи траекторията им в общественото мнение.
Ако обобщим резултатите от тази част на проучването, можем да кажем, че идентифицираните в първата част на проекта антидемократични
пропагандни послания имат различно по обхват, сила и интензитет въздействие върху възприятията и нагласите на българските граждани. Не
всички са (еднакво) успешни, нито пък релевантни към спецификите на
българското обществено мнение.
Най-мощни мултипликатори на въздействие се оказват тези, които избягват или маскират политическите разделения. Вместо това
упражняват своего рода психологически натиск, като едновременно
се опират на и закрепват усещането за виктимизация на обикновения българин. Посланията, които показват българите като жертва, а
българския политически елит като слуга на западния диктат, се възприемат еднакво добре както от разнородни социални, така и електорални групи. Силата им е в това, че изграждат един опростен, но
цялостен образ на света, какъвто създава всяка пропаганда, опиращ
се на базисни дефицити и нагласи на българина през последните двадесет години. Като представител на най-бедната и с висок корупционен
индекс страна българинът е започнал да гледа на себе си като на своего
рода „малцинство“ в ЕС и да развива защитни реакции пред един модел,
за който му се казва, че целенасочено го държи в това положение. Особено
симптоматични в тази връзка са мненията, широко споделяни от практически всички участници във фокус-групите независимо от политическата
им ориентация – „България целенасочено се поддържа бедна и без производство, за да може богатите страни да продават тук ненужните им
стоки, да се възползват от нас геополитически, да реализират собствените си цели на гърба на българския народ“. Тази нагласа прави особено витално внушението, че на „българите се гледа като на втора ръка
хора“. Тя развива синдрома на жертвата, като превръща в „несправедлива“
всяка подкрепа за по-онеправдани групи като бежанци, малцинства и пр. и
допълнително засилва агресивните нагласи – „не само ни държат бедни,
но ни карат да приемаме и подпомагаме и други“…
По-слабо въздействащи са послания, които имат по-експлицитно изразен политически характер, защото срещат „съпротивата“ на социални
групи, които споделят алтернативни политически виждания. Те играят
по-скоро сплотяваща и мобилизираща роля за групите със сходна политическа ориентация, но не въздействат върху по-широки социални общности. Например най-висок дял от споделящите тезата за необходимостта от преориентация към Русия споделя и тази за диктата на Запада над
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България. Обратна зависимост обаче не се наблюдава – голяма част от
споделящите тезата за диктата не изявяват желание за преориентация на
страната към Русия. Твърде е вероятно тук да наблюдаваме своеобразна
проява на взаимното проникване между популистката и геостратегическата пропагандна реторика – феномен, на който обръща внимание Д. Вацов5.
В конкретния случай обаче „всеобщият“ популистки дискурс печели по
ефективност пред поляризиращите геополитически послания.
Кой от двата подхода ще се окаже в перспектива по-силен е трудно
да се каже в настоящия момент. Във всички случаи обаче политическата демистификация и идентификация на пропагандните прийоми играе
сдържаща и парираща роля спрямо внушаваното чувство за безсилие и
обреченост.
Еластичност на пропагандните послания и влияние върху
основополагащи политически избори на българските граждани
Подобно на редица проучвания през последните години и настоящото
регистрира наличието на множество пластове, противоречия, включително и колизии в общественото мнение. От една страна, значителна подкрепа за основополагащи демократични ценности, макар и в някои направления тази подкрепа да отслабва. Същевременно наред с подкрепата
за основни ценности на либералната демокрация общественото мнение
споделя поредица от страхове и стереотипи, обезценяващи или поставящи
под въпрос идентификацията с тези ценности. То едновременно смята,
че българските институции и политическият елит не могат да гарантират
ценностите на правовата държава и търси справедливост в европейските
институции, но охотно определя взаимоотношенията с ЕС и като „диктат
на Брюксел и „Запада“ над българската външна политика“, „третиране
на българите като втора ръка хора“, „загуба на енергийна мощ“ с целия
произтичащ оттук стремеж към изолационизъм или по-тясна „обвързаност с Русия“, характерни за симпатизантите на левите и националистически партии.
Именно поради съществуващата симбиоза на по-базисните нагласи
на гражданите, от една страна, със ситуативните им възприятия, житейски опит или реални управленски дефицити, от друга, изследването не
би било достатъчно пълно, ако само определи обхвата на въздействие
на определени пропагандни тези. Смятаме за важно да се направи още
една стъпка – да се анализира как тази симбиоза от нагласи и пропагандни въздействия влияе върху основополагащи избори, които българските
граждани правят. В крайна сметка, ако обобщим ситуацията, пред която
сме изправени – при наличието на различни вектори, действащи върху общественото мнение, – сумарното влияние от техните сили на въздействие
може да бъде измерено със степента, в която успяват да преместят ключови политически избори на българските граждани.
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В настоящото проучване като такива ключови избори сме извели два
индикатора – подкрепата за членството в ЕС и демократичното развитие
на страната и гражданската активност като носеща конструкция на една
нефасадна демокрация. Ще разгледаме тук последователно резултатите от
измерването и на двата индикатора.
Отношение към членството в ЕС и евентуална преориентация на
страната
Данните от проучването много категорично показват, че членството
в ЕС (а в по-малка степен и в НАТО) се смятат за безалтернативни. Поне
три групи индикатори потвърждават това – подкрепата за членството се
запазва почти толкова висока, колкото в първите години от присъединяването (51% позитивно отношение срещу едва 15% отрицателно); балансът
от присъединяването към двата съюза е оценяван като позитивен за България; основните положителни събития през последните десет години,
които анкетираните изброяват в отговор на отворен въпрос, се свързват
също с различни видими аспекти от присъединяването на България към
ЕС – свободно движение, работа и обучение в Европа, принос на европейските програми и субсидиите за развитие на икономиката и живота на
хората в страната.
Но докато десет години след присъединяването на България към ЕС
нагласите на гражданите са определено в полза на европейската интеграция, то по отношение на нейната интензивност е налице поляризация.
Близо 45% от българите желаят допълнително задълбочаване на европейската интеграцията на България чрез влизане в еврозоната и Шенген.
Малко по-малко (41%) са на мнение, че България трябва да остане член
на ЕС, но без повече интеграция в европейските структури за сметка на
по-силни връзки с Русия. (Графика 8)
Също така изследването установява значими разлики относно обхвата
и интензивността на европейското членство на България по демографските признаци възраст, тип населено място, доход на член от домакинството
и политическа ориентация.
Подкрепа за засилване на европейската интеграция дава най-често
младото поколение, жителите на столицата, разполагащите с по-високи
доходи на член от домакинството, подкрепящите ГЕРБ и извънпарламентарните десни партии.
Привърженици на сближаване на отношенията с Русия са предимно
по-възрастното население (над 60 г.), живеещите в селата, разполагащите
с ниски доходи на член от домакинството, поддръжници на БСП и част от
националистическите партии.
Ако обобщим, като цялостна нагласа българските граждани не припознават реалистични алтернативи за развитието на страната извън евроатлантическата ориентация. Такива, както показа анализът на медийното
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съдържание, проведен в първата част на настоящия проект, не се и предлагат от пропагандата, насочена изцяло към създаване на негативни образи
и страхове, но не и към търсене на решения. Поради това не се и поставя
под въпрос сегашната геополитическа ориентация на страната. Т.е. когато
се мисли в алтернативи и по-специално в политически алтернативи, изборът на българските граждани остава без промяна, на практика неповлиян
дори и от най-силно споделяните пропагандни клишета – че Европа ни
третира като втора ръка хора и че Брюксел диктува изцяло българската
политика (по подразбиране – в наш ущърб). На всекидневно равнище обаче тези клишета, генерирани с очевидната цел да ерозират формирането
на устойчивата европейска идентичност, се споделят твърде масово и в
най-различни разновидности. Те упражняват своето психологическо въздействие, възпроизвеждайки образа на „арогантния запад“, без (засега) да
успеят да го обвържат с политическа алтернатива. Като резултат битката
между „негативните образи“ и „стратегическия избор на българите“ се печели към момента от ценностите на западната демокрация. Латентните и
подклаждани страхове обаче не бива да се подценяват, тъй като в определена политическа ситуация могат бързо да ескалират и в съчетание с дълбокото недоверие към политическия елит да предизвикат резки обрати.
Този извод се потвърждава и от отговорите на още един въпрос, който поставя българите пред избор на алтернативи – да посочат модел на
управление, при който биха искали да живеят. 65% избират либералната
демокрация. (Графика 9)
Поставени пред друга една дилема – „В кой период от историята на
България биха искали да живеят?“, 46% избират днешния, след 1989 г.
84

Боряна Димитрова: Влияние на антидемократичната пропаганда върху...

Това важи за всички социални и демографски групи с изключение на пенсионерите над 60 г., където съотношението е 33%:51% в полза на България
по времето на „реалния социализъм“, и за симпатизантите на БСП, където
това съотношение е още по-силно изразено – 26%:59%. (Графика 10)
Независимо от флуктуациите в отговорите на двата въпроса, които
са свързани с жизнения път на анкетираните и неговите психологически
измерения, ясно се вижда: първо, че няма обществена подкрепа за алтернативен начин на развитие на страната, и второ, че доколкото съществува подкрепа за друг път на развитие, тя има своя политически носител
единствено в лицето на избирателите на БСП. Въпреки официалните декларации на партията си 63% от тях избират намаляване степента на евроинтеграция за сметка на по-близки връзки с Русия, както и връщане на
„реалния социализъм“ (59%). (Графики 11 и 12)
Общият извод, който се налага, е, че към момента тиражираните страхове и негативни образи на либералните демокрации и Европа не влияят
на стратегическия избор на българските граждани. Той е валиден за всички социални групи с изключение на възрастното поколение, хората с основно образование, електората на БСП и част от този на националистите
(основно избирателите на русофилската партия „Атака“; ). Този социален
типаж е най-силният носител на антилибералните и антизападни нагласи.
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До какъв обем той може да се разширява при различните видове избори е
един от ключовите въпроси за ефективността на пропагандата.
Антидемократични послания и гражданска активност
Второто измерение, спрямо което проучването се опитва да регистрира влиянието на антидемократичните послания, е гражданската активност.
Една не пропагандна, а реална критика на ключови социални проблеми,
управленски дефицити, политически или административни злоупотреби
би означавала и укрепване на институциите и гражданската активност за
противодействие. Без реалното участие на гражданите и гражданските организации, без независима съдебна система демократичните процедури
могат лесно да се превърнат в имитационни, а самата демокрация – във
фасадна. Колкото по-обезверени, пасивни и обезкуражени са гражданите
на една страна, толкова по-широки са потенциалните граници на злоупотребата с власт. Обратно, наличието на независима съдебна власт, медии,
граждански организации и граждани са най-силните гаранции за контрол
над властта.
Като индикатор за това доколко разнопосочната социална и медийна
среда, както и пропагандните послания успяват да повлияят върху гражданските рефлекси на пълнолетните българи зададохме въпроса: „Какви
действия сте предприемали вие лично в случай на забелязана от вас несправедливост?“ В графиката по-долу представяме резултатите. (Графика 13)
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Онова, което прави изключително силно впечатление в тези данни
(извън общата пасивност, характерна за повечето общества с висока степен на институционално недоверие и ниска гражданска организираност),
е, че всеки трети твърди, че не се е сблъсквал с несправедливост, заради
която си е струвало да предприеме нещо, и още 20% – че не са предприемали нищо, защото знаят, че нищо няма да се промени… И това на фона
на над 90% от хората, които твърдят, че няма равенство пред закона, че
няма справедлив съд и наказание за престъпниците, които са на мнение,
че корупцията, бедността, измамите са ежедневие.
Разгледани в контекста на страховете, отчуждението и недоверието във възможността нещата да се променят, отговорите на този
въпрос много ясно показват един от основните резултати, които е
постигнала или за които поне е допринесла пропагандата – обезверяване и обезвластяване на хората, подчиняване на внушенията за
натиск, обреченост и невъзможност за противодействие.
Ерозията на доверието в институциите и политиците върви ръка за
ръка със загуба на доверие в собствените сили и възможности за промяна.
В тази ситуация се наблюдават два основни типа реакции – или гражданите залагат на доверието в наднационални институции (ЕС, Европейски
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парламент и съд) и техните регулационни функции спрямо българския
политически елит, или се затварят в конспиративни негативни сценарии
и страхове, които формират идеалната среда за дискредитиране на конструктивните политически действия за сметка на инженерни и/или популистки проекти.
В тази връзка изследването показва, че фалшивите новини се оказват доста мощен ресурс за обезличаване на политическите разделителни
линии и алтернативи. Поради това въпросът за разпознаването им, както
и формирането на своеобразен „имунитет“ срещу тях е от ключово значение.
Към средата на 2017 г. 22% от пълнолетните българи твърдят, че са
добре запознати с понятието „фалшиви новини“. 51% споделят, че „са чували най-общо“. В тази група със сигурност има хора, които наистина са
„чули нещо“, но и такива, които дават чисто престижен отговор, без да са
наясно със самото понятие. 27% признават, че не са чували за тях. (Графика 14)
Най-младите, въпреки че са в най-голяма степен в интернет, са найслабо запознати с това понятие и вероятно в много случаи не си дават
сметка за фалшивите новини в мрежата. Обратно, най-висока е чувствителността към този феномен в средните възрастови групи с по-високо
образование от големите градски центрове, които се информират много
по-внимателно и критично за обществено-политическите събития. Тази
група подлага на по-голямо съмнение различните тиражирани „факти“ и
„мнения“ като реакция срещу опасността да бъде облъчена с „фалшиви
новини“.
В най-висок риск да се превърнат в жертва на фалшивите новини са
нискообразованите, по-младите и с по-ниски доходи жители на малките
населени места. Те слабо се интересуват от политическия живот, по-рядко
следят новини и респективно нито са добре информирани за самия феномен, нито проявяват по-сериозна критичност и селективност към получаваната информация.
Извън самооценката за това до каква степен са запознати с понятието
„фалшиви новини“ много важен индикатор за това доколко българите са
развили способности да се ориентират в тях ни дават отговорите на въпроса „Какво хората възприемат като фалшиви новини?“. (Графика 15)
Получените данни показват, че в много голяма степен „фалшивата
новина“ се приравнява към компроматите, сензациите, омаскаряването
на известни личности. Три четвърти от хората, които са разпознали една
новина като фалшива, я свързват именно с тези характеристики. В масовото съзнание те до голяма степен изчерпват този феномен. Фалшивите
новини, на които участниците в груповите дискусии споделят, че са попадали, също касаят най-вече сензации и клюки за известни личности.
Специфичните фалшиви новини, използвани в пропагандната геопо89
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ɑɭɜɚɥɫɴɦ
ɧɚɣɨɛɳɨ
5

литическа война, остават много слабо разпознаваеми и може да се предполага, че тихомълком вършат своята работа, влияейки върху мненията и
убежденията на големи групи хора. Едва 16% свързват фалшивите новини
с измислянето на несъществуващи събития, тиражирани с цел да променят обществените нагласи. В тази група отново се откроява средното поколение с високо образование от големите градове, представителите на
интелигенцията и свободните професии. В политически план това найчесто са симпатизанти на по-малките десни и на част от националистическите партии.
Конкретни казуси на „фалшиви новини“ са посочени много рядко и
могат да бъдат обобщени в три групи:
Измислени събития и факти от политическия живот – кампаниите в
САЩ, покана към Путин за посещение в България, изказването за славянската азбука, сваления руски самолет в Турция и пр.
Неизпълнени обещания на политици – обещания за вдигане на пенсиите, повишение на заплатите, разкриване на виновниците за фалита на
КТБ и пр.
Контрафалшиви новини – фалшивата информация, че Русия се меси
в САЩ, във Франция, фалшива информация за турска намеса в България.
Прави впечатление, че в близо една пета от всички посочвания се споменава името на Русия – независимо дали тя се смята като източник на фалшиви новини, или обратното – като тяхна жертва. Във всички случаи обаче
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за онези, които разпознават феномена, Русия е основен играч в това поле.
Общият извод, който може да се направи от начина и формите на възприятие на фалшивите новини, е, че понятието вече навлиза в сериозно
обращение не само в медиите, но и на равнището на всекидневното съзнание. Засега обаче те се свързват преимуществено със сензационното,
скандалното, с новини за „чудеса“, с клюки и компромати. Много по-малко хора си дават сметка, че такива новини могат да циркулират и в сериозната политика. В това е и най-голямата потенциална опасност за тяхното влияние – сухо, фактологично съобщени псевдо„новини“ да бъдат
приемани за истина именно защото сетивата за неистинност са насочени
основно към жълтите сензационни заглавия. В тази посока може да се
разглежда и един от основните „приноси“ на фалшивите новини към пропагандните послания. Акцентът върху сензациите оставя другите измислени „събития“ необезпокоявано да упражняват същинското си влияние
върху формирането на общественото мнение. А както показват резултатите от втората част на проекта, колкото по-неутрално, фактологично и
всеобщо изглежда едно съобщение, толкова по-силно въздействие оказва
то. Защото маскира факта, че в крайна сметка става дума за граждански и
политически избор.
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БЕЛЕЖКИ
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2
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4
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http://comprop.oii.ox.ac.uk/2017/06/19/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/;
https://www.stratcomcoe.org/download/file/fid/4920;
https://www.snopes.com/2017/05/10/frenchelection-russian-hack/;
https://www.brookings.edu/testimonies/the-impact-of-russian-interferenceon-germanys-2017-elections/;
https://www.politico.eu/article/france-election-2017-russia-hackedcyberattacks/;
http://seansrussiablog.org/2017/04/12/the-russian-propaganda-machine-2/;
https://
foreignpolicy.com/2017/03/01/why-is-finland-able-to-fend-off-putins-information-war/;
https://www.
nytimes.com/2017/09/13/magazine/rt-sputnik-and-russias-new-theory-of-war.html.
Шест фокус-групи в различни градове на страната с представители на различни целеви групи.
Национално представително проучване сред пълнолетното население със следните характеристики – извадката е двустепенна, стратифицирана по регион и тип населено място; подборът на 1000
респонденти е извършен по метода на квота; методът на регистрация на информацията е пряко
стандартизирано интервю по домовете на попадналите в извадката лица.
Противоположна е гледната точка на политиците, които, тръгвайки от същия принцип за личностната значимост, поставят в центъра на своите проблеми „медийните атаки“.
Вж. Milena Yakimova, Dimitar Vatsov; Co-opting discontent: Russian Propaganda in the Bulgarian
Meiahttp://www.eurozine.com/co-opting-discontent-russian-propaganda-in-the-bulgarian-media/
Media, in http://www.eurozine.com/co-opting-discontent-russian-propaganda-in-the-bulgarian-media/.
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Деян Кюранов

БЪЛГАРИ И РУСНАЦИ ДНЕС:
РАЗМИНАВАНЕ НА ДВА КОМПЛЕКСА
(Политологическа хипотеза 1 – социологическа
емпирия 1 – политологическа хипотеза 2)
Когато в екипа за изследване на антидемократичната пропаганда у
нас1 обсъждахме методологията, изказах една предимно интуитивна хипотеза (май 2016), която, както му е редът, можеше да бъде потвърдена или
отхвърлена емпирично. Резултатите от изследването (юни 2017) частично
я потвърдиха. Сега, вследствие от тези резултати и ново мислене, ще предложа друга хипотеза, която също ще има своя интуитивен компонент – за
евентуално потвърждение или отхвърляне в следващо емпирично изследване.
Хипотеза 1 (2016):
Това бе частна хипотеза, отнасяща се само до един аспект от нашето
изследване. Тази част от хипотезата, която донякъде се основаваше на предишна емпирия, визираше съотношението на нагласите на мнозинството
от българите към Русия и респективно към Запада. Интуитивната част
бе прогностична хипотеза за динамиката на това съотношение в т. нар.
„обозримо бъдеще“. Мисленето ми по темата беше тръгнало през 2014-а,
когато научих емпирични данни, които на пръв поглед бяха парадоксални. Две напълно независими едно от друго представителни количествени
изследвания (на „Алфа Рисърч“ и на „Галъп“ – България) бяха получили
сходен резултат: над две трети от респондентите бяха заявили проруска
нагласа – и същевременно отново над две трети бяха заявили поддръжка
за прозападната ориентация на българската държава. Оказваше се, че имаме две мнозинства с противоположна политическа насоченост. Това беше
възможно, при положение че около една трета от респондентите очевидно
подкрепяха политически едновременно Русия и Запада, осъществявайки
на практика девиза на Бай Ганьо: „да се прегърнем братски хем с русите,
хем с немците.“
Хипотетичното интуитивно обяснение, снемащо усещането за пара93
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доксалност, бе, че данните са такива, защото:
- мнозинството от българите искат да бъдат русофили „заради
душата“ си и същевременно да имат прозападна ориентация „заради
тялото“ си;
- защото смятат, че (независимо от конюнктура и конкретно поведение) Западът днес е по-силен от Русия в отношение:
o военно,
o икономическо,
o организационно;
- защото Западът предлага привлекателен Lifestyle, докато Русия не
предлага никакъв привлекателен живот;
- защото Западът води в културата и налага световните ценности
и моди;
- и в края на краищата, защото дори (относителното) отрицание
на Запада – Новото Ляво – се ражда на Запад, не на Изток, където само
се преповтаря авторитарен и тоталитарен антизападен материал от
съветското и дори от царското минало.
Прогностиката беше, че в обозримото бъдеще силата на проруските
нагласи в България може да се колебае апериодично, но без да нарасне
дотам, че да преобърне ориентацията на държавата от прозападна към
проруска.
Главните допускания, направени тук, бяха:
1. При оценяване на външнополитическите отношения мнозинството
от българите проявяват конформистична рационалност.2
2. Тази конформистична рационалност може да изглежда противоречива в себе си, но не е . Тя е само обща основа за две линни на поведение,
които политически са противоположни. Забележителното е, че един и същ
субект следва и двете линии на поведение – без да ги отчита като противоположни. Същевременно субектът, следващ тези противоположни линии
на поведение, не ги отчита като противоречиви. За него непротиворечивостта е следствие от перцепцията му, че и в двата случая той реализира
едно и също: печалба. Просто я реализира в различни области, поради
което и характерът на печалбата му е различен.
Когато проявява проруска нагласа, нашият рационален конформист
очаква да спечели социален капитал. Той предполага, че в България доброто отношение към Русия е общоприета от мнозинството ценност.
Тогава имаме типична конформистична печалба: възможно реализиране
на позитиви в някои специфични вероятни ситуации – и сигурно предпазване от негативни санкции от страна на мнозинството във всички ситуации.
А когато проявява прозападната си нагласа, същият човек очаква материални изгоди, преки или косвени. Предположенията му са (за това стана дума по-горе), че материалните печалби от съюзяване със Запада са
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осезателно по-големи от евентуалните материални печалби от съюзяване
с Изтока.
Колчем проруски настроени хора кажат реторично „Защо да трябва
да противопоставяме Русия и Запада?“, в общия случай те нямат предвид
позицията на държавата, а визират именно тези два вида лични облаги от
двойствената си лична позиция.3
Предположението на рационалния конформист, че материалните печалби от съюза със Запада са по-големи от материалните печалби от евентуален съюз с Русия, засега поне е емпирически непроверимо. Но перцепцията, че това е именно така, е достатъчно масова, за да произведе едно
(по правило) мълчаливо мнозинство. За сметка на това в България е излишно тепърва да проверяваме4 емпирически основателността на другата
му основна перцепция: че доброто отношение към Русия е у нас общоприета от мнозинството ценност – съответно възприемането й носи социални
печалби, а невъзприемането й – социални загуби. Това е потвърдено и се
препотвърждава от всяко релевантно проучване. Но за разлика от изборната конформистична рационалност в случая конформното поведение не
е резултат от това, че въпросният субект се е осведомил за реалността,
научавайки социологическите данни. Тук му върши работа не социологията – а националната и личната история – биографията. Допускането тук
е, че и мнозинството е получило проруската си нагласа по същата схема,
по която конформистът си спомня, че я е получил лично той: от вкъщи
и от училище, като задължително знание и личен разказ от авторитетен
близък човек.
Тук имаме схема, която е напълно незадължителна логически, но
действителна исторически и наложена биографично. За мнозинството
български деца самоидентификацията „българче“ пряко се основава на
отрицание на турското, предизвикващо възхвала на руското.5 Вследствие
от това мнозинството българи възприемат русофилството като неделимо
от – и правопропорционално на – българския патриотизъм. Доколкото е
патриотично, мнозинството е и русофилско. Респективно такъв вид русофилство подтиква това мнозинство към антитурско и антимюсюлманско
поведение. На максималния екстремум на това русофилство са позиции от
типа „За да е добро за България, първо трябва да е добро за Русия!”. А на
минималния екстремум – позиции от типа „Почит към Русия, защото ни
е освободила – и нула толерантност към всеки, който тръгне отново да ни
поробва, пък било това Русия!“.
След Освобождението официалната, държавната политическа линия
на прочит на миналото потиска онази част от семейните култури, която
бележи положително османското време по какъвто и да било начин и всестранно амплифицира общонегативната памет. Като най-мощен ресурс на
държавата се включва народното образование, което – под форма на осведомяване на подрастващите за света с цел тяхната по-точна ориентация
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– ги индоктринира по една от най-примитивните от възможните тогава
исторически схеми на националния романтизъм. Тази схема е в основата
на училищното образование по история у нас и до днес и е достатъчно
общоизвестна, за да трябва да давам примери.
Що се отнася до литературата, за мен най-ярък пример за максимален русофилски екстремум е Вазовото разказче „Негостолюбиво село“; за
минимален – Йовковата „Хермина“6. Вазовото разказче е много известно,
а Йовковото – много неизвестно, затова ето кулминацията му с няколко
думи:
Двама българи, селянин и офицер (той е и разказвачът – т.е. самият
Йовков), въздъхват съчувствено пред седем пресни гроба на руски офицери, убити от нашите в битка в Добруджа през 1916-а. Въздишката е от
сърце и отива една крачка по-далеч от Дебеляновото „Мъртвият не ни е
враг“ – „и жалко, че тези мъртви бивши врагове са именно руси!“. Това
не е цитат, предавам внушението на целия разказ, но ще цитирам думите
на селянина пред гробовете. Селянинът гледа да обясни/оправдае това,
че момите от селото всеки ден ги окичвали с цветя: „Най-после хора сме,
християни сме, а и те, дето се казва, са ни освободили.“7 За китки върху
български гробове – на войници, срещу които са се били тия „юнаци“
(това е цитат – така ги наричат и селянинът, и офицеринът) – изобщо не е
споменато.
Последният ми хипотетичен извод беше, че можем да приемем проруския компонент на политическото съзнание на мнозинството от българите
като квазиконстанта и да я извадим пред скобите на формулите и уравненията на практическата политология.
Сега да видим релевантните резултати от изследванията на „Алфа“ от
2017 година (фокус-групи плюс представително проучване8).
2. Емпирия (2017)
Изследванията потвърдиха хипотезата за разделение на обществото ни
на две групи с противоположни нагласи – едната за запазване на сегашната
ориентация на България към ЕС (и в по-малка степен към НАТО), а другата –
за по-добри отношения с Русия. Противно на очакванията ми обаче, не това
потвърждение бе най-интересният резултат. Много по-интересни се оказаха
както някои конкретни съотношения в количествата, така и обосновките на
някои от споделените във фокус-групите нагласи. Тук използваме социологическа емпирия, за да направим в крайна сметка политологически изводи.
В такава ситуация от самото начало е добре да помним, че ние тръгваме
от емпирично регистрираните думи, за да изведем от тях реални сегашни
нагласи, въз основа на които да стигнем до прогнозиране на бъдещи поведения. А крачка към това е да анализираме споделените днешни нагласи не
само като ги сравняваме една с друга, но и от гледище на предполагаеми – и
несподелени в отговори или свободни изказвания – днешни поведения на
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респондентите. Тези предполагаеми поведения ще станат сърцевината на
следващата хипотеза, насочена към бъдещо изследване.
Най-интересното от новите количествени съотношения, сравнено със
съотношенията от 2013 година, е по главната линия на противопоставяне: про-Запад–про-Русия. В новите данни липсва припокриване на противоположните нагласи. Количествата са такива, че за разлика от преди не
потвърждават наличието на хора, чиито нагласи са и прозападни, и проруски едновременно. Ето примерно съгласието със следните мнения от
количественото проучване (тук и по-долу закръглям процентите до цели
числа):
1) България трябва да продължи към по-силна европейска интеграция, като влезе в еврозоната и Шенген: 45%;
2) България трябва да продължи да бъде член на ЕС, но без повече
интеграция, а да засили връзките си с Русия: 41%;
3) България трябва да напусне ЕС и НАТО: 10%.
Тук виждаме практически идеално разполовяване на нагласите (с
превес на проруската от 5 процентни пункта, ако – напълно легитимно –
съберем съгласията от мнения 2 и 3). Така че вече нямаме основание да
говорим за противопоставящи се две мнозинства, а за просто разцепление
в обществените нагласи. Подчертавам, че за разлика от 2013 година сега
не е регистрирана група с едновременно прозападни и проруски нагласи.
Какви са причините за такава „нормализация“ (която наумява за резултат
от процес на поляризация в обществото) няма да обсъждаме сега, на този
етап е достатъчно да я регистрираме.
Същевременно на въпроса дали сме спечелили повече, или загубили
повече от членуването ни в западни съюзи мненията са разделени, но с
безспорен превес на положителните. За ЕС разликата е над два пъти (55%
„повече спечелили от членуването“ спрямо 21% „повече загубили“). За
НАТО разликата е доста по-малка, но все пак с 1/3 превес на положителната нагласа: 37% „повече спечелили“ на 24% „повече загубили“.
Изследването предоставя данни и от какво са мотивирани тези нагласи. Преди всичко това е съображението, че „трябва да сме с някого“.
На варианта дали България не може да се оправя сама отговорът е не, с
мнозинство почти 3:1. Ето съгласието със следните алтернативни мнения:
1) България трябва да може сама да защитава националната си сигурност – 26%;
2) България трябва да има надеждни външнополитически съюзници,
тъй като в съвременния свят не е възможно сама да гарантира сигурността
си – 71%.
След като трябва „да сме с някого“, как да го изберем? Тук има две линии на пояснение – те идват от страна на участниците във фокус-групите.
Едната е линията на рационалния свободен избор – поради цивилизационни, икономически и/или военни основания; въз основа на именно такива
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основания едни от участниците във фокус-групите мотивират своите прозападни, а други – проруски нагласи. Наличието на обща за двете групи рационалност например е довела до следния диалог, започващ с общи
принципи и завършващ с изгодите и как да се доберем до тях:
Фокус-група 30-45-годишни, Пловдив:
„Аз лично смятам, че мястото ни е в ЕС, защото сме си в Европа, защото там е цивилизовано, в много отношения хората са направили добри
социални системи, които ние можем да вземем от тях, което не се прави,
незнайно защо. Хората са построили едни държави, които са безкрайно
добре подредени, ние тук откриваме топлата вода отново. Но все пак мисля, че трябва да се придържаме към ЕС, защото там ни е мястото.“ Участниците са съгласни с това мнение – „Върви на добро“. Друг участник
смята, че това е излишен въпрос, защото курсът на страната е поставен и
не е променян от години.
„Аз (нов участник) смятам, че трябва да има баланс“ – според това
какви са ни приоритетите и интересите на държавата и народа ни. Той
споменава някои общи културни елементи между българския и руския народ. (Четвърти участник): „Това, че сме в посока към ЕС и Запада, не означава, че трябва да се конфронтираме със Съюза (участникът има предвид
Съветския съюз, който в случая бърка с Руската федерация) или с Китай.
Просто да няма конфронтация, в края на краищата някои пък си харесват
Русия.“ (Очевидна взаимозаменяемост на „Съюза“ и „Русия“, малко учудваща у този сравнително млад човек.) Друг участник споменава, че това е
въпрос на гъвкавост на политиците – пазенето на националните интереси.
Нещо, което е постигнала Унгария – отворени пазари, гъвкавост. Нашите
политици нямат такава гъвкавост, не могат да покажат на Запада, че нашите контакти с Русия не са заплаха за нашата ориентация, а просто търсим
нашата изгода, „Просто не го правят елегантно“, „Не поставят изгодите от
Изтока на правилната плоскост“.
Що се отнася до военната рационалност, тук имаме преки съгласия/
несъгласия с две твърдения (обединявам положителните нагласи „напълно отговаря на истината“ и „по-скоро отговаря на истината“, както и отрицателните):
1) НАТО е най-добрата гаранция за сигурността на България:
Отговаря на истината: 44%.
Не отговаря на истината: 37%.
2) Русия става все по-силна и България трябва да се ориентира към
нея:
Отговаря на истината: 51%.
Не отговаря на истината: 30%.
Към рационалните обосновки на подкрепата за Русия – и респективно
неподкрепянето на Запада (конкретно НАТО), редом с икономическата и
военната спада и една по-непривична – чисто политологическа – обоснов98
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ка. Хипотези за това защо е възприета тази обосновка и как бива разбрана
няма да правя тук; отново само ще я регистрирам, за да я имаме предвид
в мисленето си нататък. Това е политологемата, че един „еднополюсен
свят“ е нещо лошо. Цитирам анализа на „Алфа Рисърч“:
82% от българите споделят мнението, че за света ще е по-добре, ако
няма една държава или организация, която да бъде политически лидер.
Половината от тях (т. е. от тези 82%), а именно 39%, припознават за
такъв настоящ лидер САЩ, което обуславя както негативните реакции
към тях, така и общото подозрение, че отношенията между страните и
гражданите не се основават на ценности и принципи, а единствено на
диктата на силата. На този фон Русия се разглежда като страната, която
се опитва да „възстанови баланса“ и като такава буди симпатиите на
доста по-широки слоеве (...).

Ще отбележа, че споделените тук мнения противоречат – поне на
пръв поглед – на първата хипотеза, в която се използваха метафорите, че
сме за Запада „заради тялото си“ (според икономическата рационалност
– но имаме основание тук да примислим и военната), а за Русия – „заради душата си“ (с неясна засега – ако изобщо е – рационалност). Разбира
се, бих могъл да омаловажа това противоречие по линията, че става дума
„само“ за една метафора в хипотезата, която може да бъде подмината като
незадължаваща. Само че ще избера да видя тази метафора „на сериозно“ и
да окачествя противоречието като евристично – с потенциал да ме доведе
до нова хипотеза. Така че по-долу ще го обсъдим подробно.
Втората линия е, че избор не сме имали и нямаме; в най-добрия случай това е дилемен избор, направен несвободно, под натиск, със съзнанието, че избираме между две лоши алтернативи. Ето няколко мнения за
илюстрация:
Фокус-група 30-45-годишни, София:
„То не зависи нищо от нас.“ „Общо взето, нямаме никакъв избор.“
Така са определили за нас, така е станало, „но това е по-малкото зло.“
– „Да стоим на това ниво, да няма вътрешни размирици и външни, найважното.“
„Както някой каза от началото – „геополитически“ [за това какво е
преимуществото на България]. Въпросът е дали едните или другите… кой
ще ни прилапа. – Кои са едните и другите? (водещ) – Едните са Европейският съюз, другите – Русия.“
В една по-възрастна и провинциална група тези нагласи са още посилни:
Фокус-група над 45-годишни, Велико Търново:
(Участник): „По принцип от нас не зависи нищо, те, големите, като се
разберат кой да ни вземе…“
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(Друг участник): „Въпреки всичко би трябвало да има и към едните,
и към другите контакти“ – смята, че сме зависими от различни страни по
различен начин и не трябва да късаме контакти с тях. „Днес залитаме в
крайностите. Все пак прекъсваш някакъв контакт.“
(Трети участник): „То не зависи нищо от нас“ – участниците смятат,
че нищо не зависи от хората и че винаги сме били „пионки“.
Има ли смислен начин тези разнообразни нагласи да бъдат подредени
в обща обяснителна схема? На това трябва да отговори втората хипотеза.
3. Хипотеза 2 (2017)
Споменах, че най-интересното в емпирията се оказа не пряката проверка на хипотезата (от което да следва анализ и на частичното й потвърждение, и на частичното й непотвърждение), а някои количествени съотношения; именно те бяха анализирани по-горе. В резултат аз промених
изследователския си фокус. До този момент той беше в съпоставянето на
групите с прозападна и проруска нагласа. След осъзнаване на получените резултати реших да се насоча изключително към изследване на поведението на проруската група.9 А с цел разбиране на поведението първо
трябваше да си изясня мотивацията му. Това бе навлизане в територията
на психологията. Наистина то би могло да бъде принципиално оправдано
от гледище на фундаменталната интердисциплинарност на политологията. Същевременно не трябва да забравяме постоянните опасности по този
път: дилетантизъм и методологическа еклектика. Целта ми е – при използване на елементи от психологията и както ще стане ясно, от психиатрията
– да го правя като професионален практически политолог.10
Преди да формулираме новата хипотеза, която да даде възможност
за подреждане на приведения вече материал, трябва да добавим и един
изцяло нов емпирически момент. Това е реакцията на респондентите към
една конкретна скорошна случка (май 2017), която като по-късна няма как
да бъде свързана с първата хипотеза от 2016-а. Цитирам количественото
проучване:
Наскоро беше коментирано изказването на Владимир Путин [при
посещение в Македония], че славянската азбука е дошла в Русия от македонските земи. Кой от следните коментари е най-близък до вашия?
1) Това е арогантно изказване, типично за велика сила – 26%.
2) Това е просто грешка, не бива да й се обръща много внимание –
21%.
3) Това е манипулация от страна на македонските власти – 11%.
4) Това е исторически вярно, дори и на нас да не ни се нрави – 6%.
5) Това е тревожен знак, че Русия не се интересува от България – 10%.
6) Не мога да преценя – 25%.
Виждаме, че респондентите с „оправдателно“ спрямо Путин/Русия
мнение (отговори 2, 3, 4 и 5) са почти два пъти повече от „обвинител100
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ното“: 47%:26%. При това трябва да имаме предвид, че има многократно
емпирично потвърдена силна положителна корелация между профила на
хората, които са проруски настроени (по-възрастни, с по-ниско образование, „за“ БСП), и традиционния български национализъм. В случая дори
такъв темел на „българското“ отстъпва пред „проруското“.
Във фокус-групите темата не възниква спонтанно – макар че те са
проведени в интервала само от една до две седмици след случката; темата не е въвеждана и от водещите). Забележително е, че за един участник
темата Македония-българска история съществува и е важна, защото Македония била заплаха „като изземване на историята“, но в изказването си
той не прави връзка с Путин/Русия. Така че ще допълня количествените
данни с две релевантни мнения, които не са част от изследването.
Когато Путин реши да чества деня на славянската писменост 24 май
по този запомнящ се начин, моята най-добра студентка отпреди 30 тодини,
талантлив историк, сега преподавател в елитна софийска гимназия, морален човек и личен приятел – и привърженик на БСП – бе на екскурзия в
чужбина. Като я запитах какво мисли, тя обясни, че не е чула/чела точните
думи на Путин, но била сигурна, че както и да го е казал, то „няма нищо
общо с историята“ – то било „само политика“. Ден преди това същата теза
почти със същите думи беше лансирана в медиите като официална позиция на БСП (това моята приятелка също не беше чула).
Първият ми извод е, че тази „опорна точка“ на БСП идеално съвпада с
предубежденията на нейните привърженици, които явно по-силно определят поведението им, отколкото техните знания и интелект. Защото схемата
на такова мислене е: Русия да си прави „голямата политика“ както намери
за добре – с насилие (преди – в Крим), с фалшификации (сега – в Македония), – но това нас не ни засяга дори когато ни засяга!
Подобно отдаване на „голяма политика“ само на голямата Русия руснакът Андрей Зубов11 вижда в отношенията между руската и българската
православна църква. Той предлага и линия на обяснение защо това е така.
Ето откъс от негово скорошно интервю пред българска медия:
Християнство и култура: На върха руската йерархия следва икуменическа политика (срещата с папа Франциск, голямата активност
на Волоколамския митрополит Иларион), а в същото време руската
църква явно или прикрито подкрепя „зилотските“ среди във всяка
поместна църква (например в България). Как си обяснявате тази на
пръв поглед непоследователна политика?
Зубов: Това е продължение на съветската политика, че и изобщо на всяка
имперска. Васалите трябва да се подчиняват само на сюзерена (т.е. да са
зилоти), а сюзеренът може да си позволи диалог с другите господари,
равни нему.12
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Имаме очевидна изоморфия на двете схеми – на българския историк и
БСП, и от друга страна – на РПЦ, но те са видени от различните краища на
властовото отношение. Българският историк, загърбил професионалното
си знание, декларира отказ на (малка) България от голямата политика, която е обявена за домен на Русия. А голямата руска църква очаква – и налага
– на (малката) българска църква отказ от суверенитет в голямата политика,
видяна като домен на Русия.
Терминът домен тук е употребен съзнателно като връзка със средновековния език, използван в случая от Андрей Зубов – адекватен за описанието на едно отношение сюзерен-васал, което за този руснак е архаично и
неприемливо днес. Същевременно обаче той говори за съветската политика като за имперска. Империята предполага отношения митрополия-колонии, в случая Съветският съюз в ролята на митрополия, България в ролята
на колония. В един лапидарен отговор в интервю историкът Зубов може да
си позволи да опише едно отношение едновременно като феодално и като
имперско, независимо че политологически тук имаме два принципиално
различни начина на управление. Според мен обаче в това смесване на метафоричните обяснения (защото думите на Зубов в случая са обяснително-илюстративна метафора) се е скрила истината за взаимоотношенията
на мнозинството от днешните българи и на днешните руснаци. Това е и
същината на моята нова интуитивна хипотеза:
Днес мнозинството от българите мислят за Русия както васали мислят за сюзерена си – и биха искали и държавата им да се държи съответно като васал на Русия. Същевременно управниците на Русия – и подкрепящото ги мнозинство, доколкото разбира руските неща – мислят
за България не както мисли сюзерен за васала си, а имперски – като за
колония; и очакват България да се държи съответно. Това означава двоен разминаващ се комплекс: имперски комплекс при руснаците и васалитетен комплекс при българите.
3.1. Уместност на термина „комплекс“?
Тук се налагат ред разяснения и на първо място защо използвам термина „комплекс“. Нима смятам, че мнозинствата в България и Русия са
психично болни? Това до болка би приличало на възгласа на един мастит
руски либерал от 1990-те години, който, научавайки в изборно студио, че
мнозинството е гласувало за хора от „стария режим“, кресна: „Русийо, ти
си полудяла!“ – което прозвуча дори не като обида, а като изплакване на
обидено дете…
Преди всичко терминът комплекс не е използван тук специфично, както
при Фройд или пък Jung. Използвам го по-близо до разбирането на Charcot,
парижкия учител на Фройд по психиатрия, от когото Фройд взема понятието,
развива го, нарича го комплекс и го използва за основа на своята психоанализа. Без да навлизам в методологическите проблеми на интердисциплинарно102
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то мислене, просто предполагам, че понятието на Шарко като по-неразвито
е и по-широко и позволява метафоризация в други области с по-малка загуба
на коректност. То може да бъде схематизирано по следния начин:
(1) Идея или, по-точно, идеи, сплетени и подсилващи се взаимно;
(2) предизвикани случайно или чрез съзнателна хипноза;
(3) които се загнездват в човешкия ум като паразит в гостоприемника;
(4) като съществуват, без да имат връзка с останалите идеи;
(5) и могат да предизвикат физическа парализа не по-лошо, отколкото
едно физиологично увреждане.13
Оттук нататък работата ми е да видя доколко наличният за мен материал за българите и руснаците може да бъде вписан в схемата на тази
хипотеза – за да я оправдае като хипотеза. Ако хипотезата се окаже оправдана, този процес ще е дал и главните насоки за нейното операционализиране в евентуално бъдещо емпирично изследване, което вече да я потвърди или опровергае.
3.2. Неадекватност и адекватност на поведението: политологическо описание на реалността
Мислейки за взаимоотношенията на днешните българи и руснаци,
можем да синтезираме горното аналитично описание примерно така: непоколебима неадекватна представа за реалността, която може да доведе
до неадекватно поведение или дори до блокаж на реални способности за
действие. Сега целта е да видим дали нагласата на българите и руснаците
едни към други може да бъде смислено описана по този начин.
За да обосновем една нагласа като неадекватна, трябва да опишем
адекватната според нас нагласа; а за тази цел първо трябва да опишем
каква е според нас реалността. В нашия случай тя е сложна в буквалния
смисъл, защото нейните слагаеми са от различни области. В областта на
международното право взаимоотношенията на Република България и Руската федерация са политически симетрични: двете са взаимно независими държави, които помежду си нямат никакви задължителни обвързаности: нито имперски, нито феодални. От друга страна, в ред области,
спрямо които международното право може да бъде видяно като „теория“,
отнесена към „практика“, съотношенията са силно асиметрични в полза
на Русия. Например големината на територията и броят на населението,
икономическата и военната сила, производството на изкуство (количествено и качествено).
3.3. Противоположни линии на поведение на българите
В такава ситуация за българите има две интуитивно ясни и диаметрално противоположни линии на поведение. Едната е да правят такива
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избори, последвани от съответни действия, че изброените асиметрични
практически съотношения да стават колкото може по-симетрични, „практиките“ на живота да се доближават до „теоремите“ на правото. По този
начин българите – всички българи – ще реализират по-малко негативи от
казаните асиметрии в полза на Русия. Другата линия е тези асиметрии да
бъде приети за даденост и използвани за реализиране на позитиви. Тук
съществува подвариантът с цел увеличаване на тези позитиви българите
да работят за увеличаване и на тези изходни асиметрии в полза на Русия.
Обикновено по тази линия на разсъждение се добавя и „против България“. Това е разбираемо, доколкото ако намаляването на асиметриите е
от полза за всички българи, т.е. „за България“, увеличаването им (както и
запазването им на същото равнище) ще бъде от полза само за някои българи – и съответно във вреда на останалите. Но да продължим уточнението. Едно увеличаване на асиметричността е във вреда на всички българи
без изключение, включително на онези, които реализират преки печалби
от него. Затова добавката – че асиметричността работи за Русия и против България – е основателна. Просто печалбите, които реализират онези
българи, които работят за асиметричността, са различни по характер от
загубите, които самите те същевременно причиняват на себе си. Поначало тези печалби са актуални (и обикновено конкретни – пари, предмети,
власт), докато загубите са – или поне се мислят – потенциални. „След
нас – потоп!“ (Неслучайно проруската нагласа нормално корелира положително с антиекологична нагласа – или с екологична индиферентност.)
3.4. Васалитетен комплекс и имперски комплекс: разминаване на
взаимните очаквания
Проасиметричната група вследствие своята частичност (или партийност – в първоначалното значение на думата „партия“), за да може да изисква толерантно отношение от останалите, се нуждае от легитимираща
идеология. Именно тази идеология е васалитетният комплекс.
Васалът приема за даденост неравността между себе си и сюзерена и
сключва с него (писан или неписан, но действителен) договор. Предметът
на договора е прост: разменя се подчинение срещу защита. Позицията на
днешния българин с васалитетен комплекс е: „Да, аз работя за руските интереси и реализирам от това лична печалба. Знам, че това засилва асиметрията и засилва Русия. Но това е добро за всички българи, това е добро за
България. Защото една по-силна Русия по-добре ще защити България.“14
Още веднъж да поясня защо наричам това отношение комплекс, а не
рационално избрано поведение – което, естествено, може да ми харесва
или не, но съм длъжен да го приема като следствие от свободен избор.
Наричам го комплекс, тъй като, ако е свободен избор, той е очевидно нереалистичен. Защото тук нямаме договор. Нито писан, нито неписан. Дори
васално настроени днешни българи да поднесат за руски подпис такъв до104
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говор, днешна Русия няма да го подпише. Защото, както беше казано, Русия има не сюзеренна, а имперска нагласа. От България тя очаква поведение не на васал, а на колония. Да, и двете са асиметрични отношения, само
че основната разлика между тях е, че между митрополия и колония договор няма. Колонията е (за)владяна със сила: какво взема от нея и какво й
дава зависи изключително от волята на колониалиста. Провасалитетният
българин казва на „Големия брат“: „Ето, аз във всичко ще ти се подчинявам, ти пък винаги ще ме защитаваш, нали?“ На което проимперска Русия
отговоря: „Ти – хубаво, подчинявай се сега, пък ще видим…“ Да не говорим, че нашият русоподчинителен българин очевидно не си дава сметка,
че като казва „ще се подчинявам във всичко“, може да му бъде поискано
наистина всичко – и ако се заинати, да му бъде отнето насила. За контраст
ето най-близкия до ума пример от Западноевропейското средновековие,
не съвсем съответстващ, но добър като илюстрация: позорното „право на
първата нощ“, jus primae noctis, според което сеньорът има правото да
се съвокупява с младоженките от неговото васално село преди мъжете, с
които току-що са сключили тържествен църковен брак.15 Но само първата
нощ, не и втората. Защото – колкото и за нас днес това да е позорно – става
дума за право. В аналогична ситуация колонизаторът може да каже: „Докато си искам.“ И да го направи.16
3.5. Динамика на комплекси и реалности
Мисленето на отношенията българи-руснаци през комплекси естествено ни тласка към историята на динамиката на комплексите – примерно
от появата на предполагаемия първи български комплекс – „Дядо Иван“24
– нататък. Това, разбира се, е непроверимо емпирично и не може да бъде
част от моята хипотеза; то иска историческо изследване. Така че следващите думи са само за да дадат на хипотезата малко контекст. Още повече
че сред специалистите засега няма консенсус нито относно времето на
появата на този пръв комплекс, нито на еволюцията в съдържанието му.
Например Юрдан Трифонов (1907), който у нас открива дебата по темата, смята, че началото му трябва да се търси в ХV-ХVІ век – в имената
на Иван ІІІ и Иван ІV. Тогава, казва Трифонов („казва“ буквално, защото
цитирам по негова публична сказка17):
както у русите, така и у другите православни народи почнала да се закрепява фикцията [курсив ‒ Д. К.]18, че руският самодържец е приемник на византийските императори като мъж на едничката владетелна
княгиня от рода на византийските императори, че върху него минува
наследството на цар-Константинова трон; или ‒ да се изкажем с думите
на чорбаджи Мича [Бейзадето ‒ от Под игото] ‒ че той е „миразчия“ на
новото турско царство. Видим знак на тая фикция било приемането на
византийския герб ‒ двуглавия орел ‒ за герб на московската държава.
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Успехите на Ивана III, които последвали наскоро след женитбата му със
София Палеолог, полека-лека закрепили у православните увереност, че
на тая държава е предопределено да съсипе силата на полумесеца и да
издигне православния кръст над обърнатата в джамия „Св. София“. (…)

А при Иван ІV (Грозни), внук на Иван ІІІ и споменатата Зои София
Палеолог, фикцията започва да придобива чертите на реалност. Юрдан
Трифонов продължава:
Важно за православните в Турция обаче било това, че неговото царуване
[на Иван Грозни], особено през първата му половина, било прославено
с гръмки военни дела, и то против мохамедани. Още преди да извърши
тия дела, Иван Грозни се коронясал (в 1547 г.) за цар. Но царят на Русия
се явявал в очите на тогавашните православни в Турция като цар на
цялото православно християнство [курсив ‒ Д. К.]. (…)
В 1548 г. целият православен мир узнал и формално изповядал, че се
е сдобил вече със свой цар. През тая година цариградският патриарх
Йоасаф, по просбата на Ивана Грозни, потвърдил царския му титул, па
наредил още да се споменува името му във всички църкви, гдето служели архиереи, както се споменувало едно време името на византийския
император, и да се запише в съборника, или синодика (Ib. 87).

Нашият съвременник Николай Аретов (2012) обаче е скептичен относно спонтанно-народния характер на образите на Русия у нас:
Образите на Русия заемат важно място в българската национална митология. Те са представяни като древни, широко разпространени и доминират през ХХ в., срещат се в многобройни текстове, с тяхното изковаване и налагане са ангажирани различни идеологически и пропагандни
структури и институции. Това положение е сравнително ново. Русия
практически отсъства или заема периферно място в менталната карта
на света, която се открива в българската книжнина от XVIII и първите десетилетия на ХІХ в. Наблюденията показват, че познатите образи
на Русия всъщност са възникнали сравнително късно и са наложени от
държавните институции (на първо място образованието) и от пропагандата. При цялото им многообразие основните варианти могат да бъдат
сведени до две фигури и разказите за тях – Дядо Иван и Райна българска
царкиня. Първият от тях има два варианта – руският цар (потенциален)
освободител и руският генерал.19

По-нататък Аретов набляга на устойчивостта на проруските нагласи,
които сякаш не се влияят от руските антибългарски действия (характерно
за комплекс, както бе казано по-горе):
Русия категорично застава на страната на Вселенската патриаршия в
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Цариград. Теологическите аргументи, изложени от К. Леонтиев и др., се
оказват в синхрон с имперската политика и тази руска позиция води до
рязкото противопоставяне на българското църковнонационално движение (вж. Генчев, 2002: 60). Конкретната й реализация включва и насилствено отстраняване на водачите на българското църковнонационално
движение Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, които са изпратени на заточение в резултат на намесата на руския посланик в Цариград Г. Титов, който е поддръжник на Патриаршията и враг на аспирациите на българите за национална йерархия (Арнаудов, 1930: 661, 666-671,
678-679; Арнаудов, 1942: 28; Смоховска-Петрова, 1964: 46, 133, 138,
141-142, 145-146, 153-154). Друга важна политическа акция е насочена
срещу униатите и завършва с изпращането [става дума за насилствено
отвличане с измама] на Йосиф Соколски, главата на униатската църква в
Русия; в тази акция, активно подпомагана от руската дипломация (граф
Николай П. Игнатиев), участва П. Р. Славейков.
Подобни действия очевидно пораждат негативни или поне критични нагласи сред част от българите, но популярен и ясен негативен образ на
Русия като че ли не се забелязва. По-късно, след създаването на българската държава (…). Трябва да се отбележат две неща. Първо, негативните
настроения и по-късните русофобски политически пристрастия (например у З. Стоянов и Ст. Стамболов), от една страна, пораждат непропорционално малко литературни текстове. От друга страна, практически
винаги, независимо от това коя партия е на власт, литературният канон е
склонен да отхвърля подобни текстове и те си остават маргинални.

И така фикцията „Дядо Иван“, както и образите на Русия изобщо носят характеристики, достатъчни за мисленето им като комплекс в смисъла на това разсъждение. Неадекватната представа за реалността („Дядо
Иван ще ни освободи“ ) води до неадекватно (без)действие. Поради което,
когато Дядо Иван завладява България, той не ни „освобождава“ – той е
империята, която ни колонизира, както е направила в Кавказ и с мюсюлманските княжества, и с християнските Грузия и Армения. Например в
периода между Руско-турската и Сръбско-българската война не можем да
говорим за руски колониален комплекс – защото има колониална реалност
и руското отношение към българите като колонизирани е адекватно. Аналогична е ситуацията в периода 1944-1989, интуитивно точно синтезирана
от Георги Марков:
Без съмнение краят на Втората световна война донесе най-голямата промяна в цялата нова история на България. (…) На картата има държава,
наречена България, със свой език, със свой национален химн, със свои
дипломатически представители в чужбина, т.е. формата е налице. Но
тази държава няма независима вътрешна и външна политика [например
КГБ-КДС; или Югославия, 1948], независима икономика [причината за
убийството на Трайчо Костов], независима армия [Чехословакия, 1968],
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независим печат [вицът за превода на Работническо дело от Правда] и
литература [СБП гласува против „предателя“ Солженицин], т.е. съдържанието го няма. Може (…) да се каже, че животът на отделния български гражданин зависи от СССР днес повече, отколкото зависеше от
Отоманската империя преди 100 години.20

След този контекстуален екскурс21 ще се върнем към главната тема –
българския васалитетен комплекс днес, – за да проверим има ли поведенски реалности, които съответстват на основните му характеристики.
3.6. Прояви на васалитетния комплекс в личното поведение22
Ще се върнем към примера с българската учителка по история, която
беше обявила едно изказване на началника на Русия, засягащо българската
история, за думи, които нямали нищо общо с историята, но принадлежали
на (високата) политика, която пък принадлежала на Русия. От такава мисловна схема „естествено“ следва, че на Русия трябва да бъде позволено
и онова, което не е позволено на другите. По-конкретно, че в рамките на
„голямата политика“ Русия може да поставя България където си поиска,
да я оценява както си поиска. Въз основа на такива етикетирания и алокации Русия може, ако реши, и да мотивира, и да оправдава свои реални
действия – и минали, и бъдещи, – които не се съобразяват с България –
примерно действия в ущърб на нашата политическа независимост или териториална цялост. Примери от историята – много, и като добър историк
нашата учителка ги знае всичките. Но както отбелязва Аретов, наличието
на знания, противоречащи на положителния образ на Русия, не променя
този образ от позитивен в негативен. И – според мен – дори не прибавя
негативни черти редом с позитивните, правейки образа противоречив и
оттам – по-реалистичен. Това се покрива от казаното от Шарко, че веднъж
загнездил се в човека, паразитният сплит от идеи си остава изолиран и
съществува без връзка с другите идеи (курсивираните думи тук и по-долу
са използваните от самия Шарко в горецитирания пасаж). Важно е да се
отбележи, че тук не става дума за съзнателно съпоставяне на идеи, изразяващи ценности и подредени в обща йерархия – и в резултат човекът да
каже примерно: „Ценност е да си привърженик на една държава, ценност
е да се чувстваш част от по-голяма група хора, – и в тези йерархии за мен
Русия стои на по-горно място от България – затова подкрепям Русия.“ Можем да предположим, че много малко от подкрепящите Русия у нас днес
ще се съгласят с такава позиция. Те просто са я приели – ирационално, и
тя функционира и им въздейства на практика като нещо подсъзнателно,
недосегаемо за собственото им критично съзнание – като комплекс. Този
комплекс, от една страна, е предизвикан случайно – по отношение на личността на човека, в смисъл, че той не е предприел съзнателни усилия, за
да си го създаде. В България тези идеи за Русия, сплетени и подсилващи се
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взаимно, са страничен продукт на процеса на социализацията (семейството) и образованието (държавното училище). Но от друга страна, тук се добавя и хипнозата – защото хипнотично функционира днешната проруска
пропаганда. И в резултат може да се получи парализа – неадекватност на
поведението до блокаж на противопоставянето на Русия, дори в случай,
когато такова противопоставяне е единственото адекватно поведение.
Подчертавам, че тук става дума за възможност, не за действителност.
При това за възможност (според мен) с малка политологическа вероятност.
Натам показват и данните от фокус-групите (в количественото проучване
пряк релевантен въпрос не се задава): само веднъж, и то шеговито, е подхвърлено „да не стане [у нас] Южен Крим“. (Но все пак мисълта съществува, щом се споделя, макар по този омаловажаващ я начин.) Интуицията
ми е, че в случай на директна силова конфронтация с Русия стряскането
ще излекува мнозинството от комплексарите от васалитетния им комплекс
и те ще предприемат адекватни действия в защита на България. Дано не се
случи тази ми интуиция да бъде тествана емпирически в нашето историческо бъдеще. А основанията ми са, че – както стана дума – комплексарският блокаж върху активните действия е изобщо толкова силен, че вероятно ще блокира и активни проруски действия; и тогава конформизмът ще
побутне такъв човек към пробългарско поведение. Но да не изпускаме от
поглед, че блокажът – последица от комплекса, най-вероятно ще действа и
върху пробългарското поведение. А бившият комплексиран трудно действа дори когато трябва да начене някакво действие, което е независимо от
комплекса му, камо ли против него. Изходното състояние на такъв деец е
в диапазона от демотивиран до блокиран. Очевидно в такива състояния
адекватните позиции се изработват трудно, а действията, следващи от тях,
се осъществяват мудно. Така че може и да не свършат работа.
Но до такъв случай такива хора (а това е, както видяхме от емпирията,
практически половин България) ще си говорят. Ще слушат и ще си говорят колко е велика Русия, следователно… Не, следователно няма. От тези
приказки практически нищо не следва – като пряко поведение. Както казва един участник във фокус-група (Велико Търново, над 45 г.), той не знае
случай на [българин] емигрирал на Изток, включително „от тези, които ги
говорят тия“. Но макар да не следва действие, следва създаване на действително комплексарска атмосфера, която приспива разума и може да роди
чудовища. Хитлеристкият и комунистическият опит показаха, че нечиста
атмосфера не се прочиства с „прочистване“ на хора, етническо или класово. Остава против замъгляващите думи, които я секретират, да отправим
пречистващи. Като знайните думи на генерал Иван Колев от 1916 година:
Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия задето ни
освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием
и прогоним както всеки враг, който пречи за обединението на България!
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Дословността на цитата е несигурна, че и атрибуцията му, пък може
и да не сме съгласни с всички думи. Но пречистващата сила се усеща.
Надявам се!
Останалите хипотетични твърдения са емпирически проверими.
БЕЛЕЖКИ:
1

Виж „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и
социално възприятие“. Достъп на: http://hssfoundation.org/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD/.
2 Вероятно тази конформистична рационалност се проявява не само при оценка на външнополитически
отношения – но това е отвъд темата в случая.
3 Такъв тип българско поведение бе регистриран и коментиран от Деян Кюранов и Лиляна Александриева (2013). Виж Дневник, Непротестът в Пещера. 08. 08. 2013, и Пещера – между България и София.
09. 08. 2013. Авторите са регистрирали и други случаи на такова поведение (напр. през 2005 – личен
архив).
4 Дотук писах в „аз“-форма, тук употребявам формата „ние“. Бай Ганьо, както е известно, смесва „ту ви,
ту ти“ и при него това е форма на интуитивна манипулация. При мен мотивацията е диференциация с
цел прецизиране на позицията на автора. Разбира се, авторът е равноотговорен за целия текст. Просто с
„аз“-формата искам да подчертая личния си ангажимент в някои моменти. Докато „ние“-формата (която няма нищо общо с уж обективиращото академично „ние, авторът“ от ХІХ в.) – е едно кимване към
читателя с надежда, че се е включил – или отсега ще се включи – в общо мислене с автора.
5 Усетът на голям поет е насочил Вазов да напише „Аз съм българче“ изцяло в положителна реторика.
За жалост, в масовото съзнание Вазовото „българче свободно“ звучи като „българче освободено“ – от
турците – благодарение на русите; самият Вазов пише по това правило, от което „Аз съм българче“ е
изключение. Иначе връзката туркофобия – русофилия е коментирана например от Пламен С. Цветков
(виж напр. Цветков, П., Светът на мегамитовете. В: Годишник на Нов български университет, 2010.
София, Нов български университет, 2010, с. 60-117.) и от Василис Пецинис (напр. Пецинис, В. Русофилията като елемент от националния популизъм в Гърция, сп. Критика и Хуманизъм, кн. 45, брой 1/2016
с. 171).
6 Виж напр. изданието: Йовков, Й. Събрани съчинения. Т 2., БП. 1956.
7 Това „дето се казва“, вмъкнато от селянина, отпраща към изключително богати антропологически и
политически находища – но те са вече в полето на литературоведите.
8 Фокус-групите са от май-юни 2017; количественото изследване – юни 2017.
9 Като следствие от това се отказах да коментирам и отношението към ЕС (защото вече нямаше да се
занимавам с групата с про-ЕС нагласа, а да говоря за ЕС само въз основа на проруската група щеше
да е неоснователно). По подобни причини няма да обсъждам и отношението към САЩ. Остава открит
въпросът дали няма българи с комплекси към ЕС и САЩ (Интуитивно: има!) и ако да, какви са те поточно.
10 В Доклада на „Алфа Рисърч“ (виж бел. 1) „психологическото“ също се появява - неслучайно:
Реакциите на идентифицираните в първата част на проекта основни клишета на пропагандата, които
бяха тествани в настоящото проучване, също показват, че най-голяма сила и влияние имат не чисто
политическите послания, а тези, които са насочени към психологическо въздействие и упражняването
на своего рода психологически натиск – „че българите не избират сами своя път, а са принудени от
външни сили да следват неизгодни за тях модели“. И трите твърдения, които получават над 70% подкрепа (…) – възпроизвеждат психологическата опозиция между „силния“ и „слабия“. Тя е изключително
ефективна, доколкото надхвърля политическата разделителна линия „Изток-Запад“ (…)
11 Андрей Зубов е историк и историк на религията. Роден е в Москва, 1952. Заради религиозните му убеждения забранен за публикация в СССР (1985). Заради критика на Путиновата политика (Крим) уволнен
от професурата си в МГУ (2014).
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Сп. Християнство и култура, бр. 4 /2017 (121 ) с. 10.
„Nous savons que chez les sujets plongés dans l’état d’hypnotisme – et c’est la un fait aujourd’hui devenu
vulgaire - il est possible de faire naître par voie de suggestion, d’intimation, une idée, un groupe cohérent
d’idées associées, qui s’installent dans l’esprit, à la manière d’un parasite, restant isolés de tout le reste, et
pouvant se traduire à l’extérieur par des phénomènes moteurs correspondants. Si l’en est ainsi, on concoit
que l’idee inculquee etant dans une experience de ce genre, celle de paralysie, une paralysie pourra, en effet,
s’ensuivre (…)“ / Знаем, че при изследваните в хипнотично състояние – и това е факт, който днес е
станал всеизвестен – може да бъде породена посредством състояние на внушение, на насочване, една
идея, или кохерентна група асоциирани идеи които се наместват в духа като паразити, оставащи
изолирани от всичко останало и можещи да се превеждат във външния свят чрез съответните моторни феномени. Ако е така и приемем че наложената идея е в опита от този тип – а именно парализа, – тогава парализа може да последва в действителност (…)/ CHARCOT J.M. Lecons du mardi a la
Salpetriere. Lecon 21. Oeuvres completes, t. 3., pp. 335-336. Достъпно на http://jubilotheque.upmc.fr/ead.ht
ml?id=CL_000001_003#!{«content»:[«CL_000001_003_e0004648»,false,»»]}.
14 Разбира се, такава позиция никой публично не изказва. Една от главните причини е, че по-простото
обяснение на такова поведение (и вярно в множество случаи) е, че не става дума за никакви комплекси,
а за цинично самопродаване. Но това е банален случай, по принцип недоказуем социологически и на
практика недоказан полицейски.
15 Църквата „не е виждала“ тук противоречие и унижение за себе си, независимо от всичките си теократични апетити тогава, защото си е извръщала погледа. Защо е правела така? Причината е същата,
поради която Бай Ганьо съветва вестовоя да си извръща погледа от посраните гащички на детенцето на
„неговия офицерин“, които го карали да пере - като част от дълга му към България: „Политиката така го
изисква“!
16 Оттук става по-ясно защо примерно Тодор Живков не само сервилничеше, но и нагло демонстрираше
сервилниченето си пред съветската върхушка: отлично е разбирал колониалната реалност, но постоянно се е самозалъгвал, че е васал, и се е мъчил да излъже някак и тях, че са му сюзерени, а не колонизатори… Една от неговите „селски хитрини“.
17 Сказка от Юрдан Трифонов (четена в „Славянска беседа“ на 11 март 1907 г.) Виж Трифонов, Ю. (20062014) Историческо обяснение на вярата в „Дяда Ивана“ (Русия) у българския народ. Избрани студии.
Съставители Надя Данова, Николай Аретов, Варна LiterNet, 2006-2014, достъпна и он лайн: http://
liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/content.htm
18 Ще отбележа, че най-активните пропагандатори на тази фикция са гърците – от една страна, защото
жената на Иван ІІІ е от коляното на Базилевсите, и от друга – защото виждат във въздигането на Московската Рус начало на изпълване на психозащитните пророчества от времето на падането на Константинопол, че „русо племе от Север“ ще прогони мюсюлманите от столицата на Византия.
19 Тук и по-долу цитирам по: Аретов, Н. (2012) Образи на Русия в българската книжнина от XIX век и
техният политически контекст. В: Славяните: Общество, религия, култура. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. София: Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“, 2012, с. 83-92. Достъпно и на https://aretov.queenmab.eu/archives/revival/180images-of-russia.html.
20 Марков Г. „Образът на българина“, в Ходенето на българина по мъките. Есета, част 3. Комунитас, София 2016, с. 52-53.
21 За да онагледя представата си как може да бъде разработена тази тема, предлагам тук само жалонирана
една политологическа скица (естествено, без никакви исторически претенции):
Османски период
o Международна реалност: България постепенно влиза в „руската сфера на влияние“; от един момент
– руският цар като покровител на християните в Османската империя (начало – ХVІв.?)
o Комплекс: Дядо Иван избавител
Следосмански период 1878 – (1885) – 1908 (?)
o Практическа реалност: проколония, подготвяне на колонизация; Русия няма имперски комплекс,
има адекватна имперска политика
o Българите: начало на васалитетния комплекс – и отричащи го практически политики против колонизацията (напр. Стамболов)
Първа световна война 1914-1918:
o Практически независима политика
o Инволюция на васалитетния комплекс вследствие патриотизъм и конформизъм
o Ново: програма за рационално подражание на Съветска Русия от партията на тесните социалисти.
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Практически действия по реализация на програмата: Войнишко въстание 1918
Между двете войни 1919 – 1939
o Практически независима политика
o Затихване на васалитетния комплекс до несъществуване като политически фактор
• Пример: режимът на Стамболийски (1920-1923) прокарва политика на притесняване на руската
„бяла“ емиграция в България, включително фабрикува компромати и разрешава на агенти на КГБ,
легендирани в България като дейци на Червения кръст на Съветска Русия, убийства и гавра над
водещи емигранти. Режимът на Цанков (1923-1926), обратното - разрешава на руски емигранти
да убият няколко агенти на КГБ. Последователни са само комунистите – в Народното събрание
те неотклонно гласуват против хуманитарна помощ за бедстващи руски емигранти, включително
участници в Руско-турската война от 1877-1878, благодарение на която се появява държавата България – за да не се зловидело на болшевишкото правителство. И в трите случая мотивът е само политическият интерес: сантиментите към Русия не играят в българската правителствена политика.
(Обобщено по книгата на Цветана Кьосева: Кьосева, Цв., Руската емиграция в България, Изд. Imir,
2002.)
o Развитие и засилване на подражателната програма и действия: Септемврийско въстание - 1923,
Атентатът в „Свети крал“ от 1925 – под прякото ръководство на Съветска Русия (Коминтерна);
Соболевата акция на РП (к) (1940).
Втора световна война
o Практически независима политика – специално Борис ІІІ (непращането на армия на Източния
фронт като не проруска, а пробългарска, патриотична позиция)
o Въоръжена борба на комунистически групи – координирана и подкрепяна от СССР
Следвоенен период 1944-1989
o колониална реалност
o безкритично копиране на „съветския опит“ (особено 1944-1953)
o възкресение на васалитетния комплекс (СССР, каквото и да прави, винаги ни желае доброто. Надгражда се над „робския“ – т.е. останал от Османския период комплекс за Дядо Иван; „пропуска
се“ и се мълчи за колониалната реалност след 1878 и т. н.; Германия от съюзник, дал на България
национално обединение (официалният образ от преди ВСВ – е превърната в епитом на Запада,
тръгнал на кръстоносен поход против Славянството (схемата на Сенкевич - от Кръстоносци); изгражда се нова политическа координата Изток-Запад, като България е здраво закована в Изтока; и
т.н. и под. Образ на СССР като „страна-освободителка на народите“ – в Европа (от Хитлер) и Азия,
Африка и Латинска Америка (от колониалното „робство“ на Великобритания, Франция, Португалия, Холандия, САЩ). Ново: месианският рускоимперски комплекс от ХІХ в. – възроден като
месиански съветски комплекс; прихванал се и у нас.
Практически ползи за България: примерно, производство и износ на съветско лицензионно оръжие за
„третия свят“; реекспорт на съветски петрол; подаяния за спасяване от два фалита; и пр.
Продемократичен период
- 1989-1997: процес на освобождаване от колониалната реалност (завършил с единодушното гласуване в НС за НАТО). Опити васалитетният комплекс да се превърне в практическа политика (БСП).
- 1997 – днес: неколониална реалност, поради което руската имперска политика вече е мотивирана
неадекватно и са превръща в комплекс. Насрещно засилване на васалитетния комплекс и съответно
разминаване между него и имперския
22 Тук не разглеждам като проява на някакъв комплекс поведението на държави. Направената тук терминалогична връзка политология-психиатрия, макар напрегната, може да опише смислено едно поведение
като комплекс – но само поведението на индивид. Смятам, че едно разширяване на обхвата на този
термин извън индивидуалното поведение ще го сведе до метафорична сугестия, лишавайки го от евристичния му смисъл.
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Димитър Вацов

ЛОГИКА НА ПРОПАГАНДАТА
Първа част. Популизъм и пропаганда:
опасни връзки и семейни прилики
1. Въведение
Първоначално замислях този текст като пряк отговор на критиките
към доклада „Антидемократичната пропаганда в България“1, който събуди вълна от медийни реакции, сред които и отчетлива „кална вълна“. Вън
от обидните квалификации две са основните думи, съдържащи се още в
заглавието на доклада, които възпалиха медийния гняв срещу него: 1. Че
наричаме „пропаганда“ антилибералните, антиамериканските (и анти-НАТО-вски), евроскептичните и проруски дискурси в българското медийно
пространство; 2. Че освен това ги определяме като „антидемократични“, с
което изключваме възможността за някаква демократична алтернатива на
либералната демокрация. Оттук и други две взаимосвързани обвинения:
че от една страна, провеждаме цензура, заглушаваме свободата на словото, запушваме възможността за критика, очерняме като антидемократични и пропагандни медии и автори, които системно провеждат посочените
дискурси (докато те всъщност са свободни критици на статуквото), което,
от друга страна, значи, че сами провеждаме либерална пропаганда.
Вярно е, че в Увода към доклада бяха описани както теоретичните
предпоставки, така и методологията на проведеното емпирично изследване. Все пак, тръгвайки да отговарям на критиките, дадох си сметка, че
са нужни доста допълнителни теоретични и терминологични пояснения –
може би липсата им е породила поне част от възраженията. Така написах
този теоретичен текст, който се опитва да прецизира максимално ясно понятията „популизъм“ и „пропаганда“ най-общо, в частност съвременната
„популистка пропаганда“, както и връзката на последната с „демокрацията“. Това е и отговорът на споменатите възражения.
Припомням, докладът започва така: „През последните десетина години за първи път след края на Студената война и с надигането на популизма
в световен мащаб започва да се оформя общ „популистки фронт“, който
се противопоставя на ценностите и институциите на либералната демо113

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

крация, изглеждали безалтернативни за цели две десетилетия. Оформя
се и репертоар от клишета – примитивен пропаганден език, – който бива
използван от различни актьори за критика и подриване на: ... [следва изброяване на основни принципи и институции на либералната демокрация
на глобално и национално ниво – б. а.]“ (Вацов и др., 2017, 4). Всъщност
именно аналитичната призма, през която може да се види възникването
на общ популистко-пропаганден дискурсивен фронт в глобален мащаб –
т.е. възникването на специфичен език, от който ресурси черпят различни
политически актьори (от Путин през Качински, Орбан, Льо Пен, Ердоган
и брекзитърите до Тръмп), но също и различни локално институционализирани или пък съвсем неинституционални всекидневни говорители, – е
един от основните теоретични приноси на изследването.
Става дума за изкристализирането и съответно за издигането на ново
понятие – „популистко-пропаганден фронт“. Това понятие все още не е
научно етаблирано. Нещо повече, засега то има хипотетичен статут по ред
причини. Първо, претенцията и обсегът му на този етап са маркирани като
глобални, макар да не са изведени чрез прецизни компаративни изследвания на различни контексти – тук презумпцията е, че българската сцена
въпреки спецификите й може да бъде използвана като лаборатория за извличане на глобални тенденции (при ясна индикация, че извличаните внимателно от българската сцена популистко-пропагандни клишета съвсем
отчетливо резонират не само с клишетата на руските медии, откъдето те
най-често са директно копирани, но те резонират и с клишетата на Доналд
Тръмп и на другите изброени по-горе говорители – вж. също Якимова и
Вацов, 2017, тук). Освен това изследването, което предприехме, бе изцяло
емпирично – в радикалния смисъл, че термините, чрез които искахме да
опишем наблюдаваната емпирия, трябваше да бъдат извлечени иманентно
от емпирията, а не да бъдат предпоставени: така възникна и този особен
хибрид, новото понятие „популистко-пропаганден дискурсивен фронт“,
което следва да поясним тук. Междувременно обаче, докато мащабното
колективно изследване течеше, натрупа се значителен обем от емпирични данни, които да позволят високо ниво на формализация: именно те,
струва ми се, дават възможност – чрез оглеждане в сериозната досегашна
литература върху популизма и пропагандата – да се отчленят някои нови
типологични черти на пропагандата, да се очертае нейната практическа
логика по-общо, както и логиката на съвременната популистка пропаганда в частност.
2. Популисткият дискурс: списък от черти
От безбрежната литература върху „популизма“, при всички колебания
при дефинирането му, заемаме някои основни определения. Тук (и това е
методологически специфичното) ги схващаме като списък от черти – като
кратки описания на начините, по които артикулират света различни го114
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ворители: индивиди, медии, граждански движения, политически партии.
Списъкът с дискурсивни черти съответно не е изчерпателен, а и определенията в него имат помежду си само „семейни прилики“ в смисъла на
Витгенщайн. Не е задължително един говорител да ги използва всичките,
нито е задължително да ги използва по консистентен начин. Ето ги:
- „популизмът настоява, че волята на народа като такава има върховенство над всеки друг стандарт“ (Canovan, 1981, 4);
- популизмът отхвърля плурализма (Müller, 2017) или най-малкото го
редуцира дискурсивно, изграждайки „вериги на еквивалентност“ (Laclau,
2005), доколкото „народът“ бива представян като едно цяло, като „една
воля“, най-често надхвърляща съсловните, класовите и културните различия;
- поради това популизмът обикновено тендира към стопяване на „дихотомията ляво-дясно“ (Germani, 1978);
- той атакува меритокрацията като легитимационен принцип на елитите (Krastev, 2017) и апелира реторически към традициите и добродетелта на обикновените хора, без да застъпва някаква кохерентна идеология
(Minogue, 1969);
- всъщност популизмът създава „дискурсивна граница“ между народа
и елитите (Laclau, 2005; Mudde, 2017) – граница, при която „ние, народът“
се противопоставя на „тях, елитите“;
- популисткото противопоставяне на „ние“ спрямо „те“ обикновено
следва „конспиративна логика“, според която „елитите“ биват обвинени,
че са „иззедници“, които управляват в „свой задкулисен интерес“ и конспирират срещу „народа“ – така „конспиративната теория“ е „модус на
популистката логика“ (Fenster, 2008, 90);
- конспиративната логика на популизма позволява отношението „ние
– те“, „народ – елити“ в определени случаи да бъде напрягано до крайна
политическа поляризация – до антагонизъм „приятел – враг“;
- популизмът е антиинституционален: най-често той се опитва да байпасне сложните институционални форми на партийно представителство
(в либералните демокрации) и вместо представителство на „част“ от народа той предлага „непосредствено“ представителство на общата народна
воля чрез „харизматично лидерство“;
- и т. н.
Въпреки че говорим за „популизма“ в единствено число, не трябва да
се забравя, че изброените черти са общи черти на езиковото – дискурсивно – поведение на различни социални актьори: със сигурност те са черти от езика на спонтанните социални недоволства „отдолу“, каквито бяха
българските масови протести от 2013 г. (както зимните, така и летните),
но също на Occupy, Indignados и др. (примерите, включително историческите, са безброй); но същите общи черти са характерни за дискурсите на
редица повече или по-малко институционализирани и елитни говорители
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„отгоре“, които се опитват в качеството им на демагози да поведат на място социалните недоволства или пък напълно инструментално, с впрягане
на държавните институции и медиите, повече или по-малко авторитарно
да ги управляват. Всъщност инструментализацията на популизма днес –
превръщането на популисткия език в пропаганден речник, обслужващ не
глобалните корпоративни и финансови елити, а местните олигархични
елити – е важният феномен, който изследването ни съзира и се опитва да
опише.
Именно тук обаче – в напрежението между употреби на популисткия
дискурс „отдолу“ и употреби „отгоре“ – е скрита и голямата амбивалентност на „популизма“, разночетенето му като социален и политически феномен. По тази линия се разделят адептите и противниците на популизма.
Застъпниците на популизма, от леви позиции, като тук пионери са Ернесто Лакло и Шантал Муф (Laclau and Mouffe, 2001; Laclau, 2005; Mouffe,
2013), разглеждат популизма като контрахегемонно движение „отдолу“:
те акцентират върху мобилизационния му потенциал, върху способността
на популисткия език да консолидира широки народни движения, отвъд
управленската „логиката на различието“, от една страна, както и върху
еманципативния му потенциал, върху способността му да овластява обезвластените. Без съмнение популизмът – на нивото на социалните недоволства – има посочените мобилизационна и еманципативна сила. Големият
въпрос обаче е какво се получава, когато „популизмът дойде на власт“: когато езикът на популизма премине от контрахегемонни в хегемонни употреби, когато стане инструмент на режим на управление? Лакло се опитва
да блокира този въпрос – опитва се да държи „популизъм“ и „режим“,
движение „отдолу“ и управление „отгоре“ винаги в опозиция, доколкото
допуска изначална разлика между „логиката на еквивалентността“, която
характеризира еманципативния популизъм, и „логиката на различието“,
която характеризира управлението (Laclau, 2005). Подобна силна опозиция между популизъм и режим обаче е силно проблематична не само на
нивото на историческите примери: фашизмът, нацизмът и комунизмът
през ХХ век използват съществуващите социални и политически недоволства, пакетират ги в език, споделящ общите черти на популизма, за да дойдат на власт и да консолидират чрез различни реификации на същия този
език своите режими на тоталитарно управление (вж. Snyder, 2017). Но ако
историческите примери са винаги интерпретативно спорни (Френската
революция обикновено бива използвана като контрапример, за да се открои еманципативната сила на популизма), тогава добре е да поставим
по-общите въпроси: Дали, както настояват либералните критици на популизма, езикът на популизма като набор от общи черти неизменно предполага, ако популизмът постигне хегемония, да се премине през терор, чиято
институционализация неизбежно е авторитарен или тоталитарен режим?
Или, както настояват левите му застъпници, има начин да разграничим
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популисткия дискурс като изцяло еманципативен и критически ресурс и
да го противопоставим на дискурсите на либералната управляемост?
Еднозначен отговор на тези въпроси е не просто труден, но според
нас и невъзможен. Ако популизмът е набор от езикови черти – клъстър от
дискурсивни фигури, – то фигурите на популизма могат да бъдат употребявани по различни начини от различни актьори. Изхождаме от общата
позиция, че няма априорен език – нито на популизма, нито на либералната демокрация, нито пък друг. Също така: нито има априорна „логика на
еквивалентността“, нито друга априорна „логика на различието“, които
да рамкират еманципативните пориви към равенство (първата) и съответно тягата към подчинение чрез индивидуализация (втората). Общата ни
методологическа нагласа предполага поствитгенщайнианско разбиране
за езика, според което архетипен политически език в строг смисъл няма,
а има различни отложени навиково и институционализирани в различна
степен политически „езикови игри“. Нещо повече, дори и наличните политически езикови игри не са напълно стабилни, защото значението на
думите и изразите зависи на първо място от актуалната им контекстуална
употреба, която може и често променя както навиковите, така и формално кодифицираните правила за употреба на същите думи и изрази: т.е.
измества значението им в различни посоки. В рамките на настоящото
изследване тази обща нагласа предполага, че не просто трябва да бъдат
идентифицирани общите опорни точки – клишетата, – които сегашният
популистко-пропаганден дискурс преповтаря и тиражира, но трябва да бъдат анализирани и типичните начини, по които те биват употребявани и
чрез които се променя значението им2.
Всъщност това, че значението на едни и същи изрази бива променяно
– и дори целенасочено, инструментално подменяно, – е и основното емпирично наблюдение от изследването, което ни позволява да говорим за
възникването на общ популистко-пропаганден дискурсивен фронт. Става
дума за емпирично наблюдаем процес, при който критическият речник
на спонтанните и неизбежно антиелитистки социални недоволства, схванат като „басейн от всекидневно споделени значения“3, бива експроприиран „отгоре“, от определен тип „елитни“, повече или по-малко институционализирани актьори, които превъртат значенията на думите от този
речник, превръщат ги в пропаганден инструмент на управляемостта, за
да ги инжектират чрез (своите) медии – вече с подменено значение – обратно в басейна от споделени всекидневно значения. В случая става дума
за превъртане на значенията, чрез което местни икономико-политически
играчи се противопоставят на глобалните икономико-политически елити,
като изземат речника на социалните недоволства, експроприират критиката на либерализма и капитализма, убиват критическия потенциал на този
речник и през целенасочената му медийна дисеминация го превръщат в
инструмент на управляемост. Т.е. установихме, че вече е създаден единен
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и устойчив език (всеяден, но прост), базиран тъкмо на кохерентизиране на
разпръснати и нееднозначни, а и хетерогенни езици на недоволство. Това
улови нашето изследване.
И именно тук на помощ идва старият и като че ли демодиран днес
термин „пропаганда“. Защото, поне в едно отношение за разлика от популизма, „пропагандата“ не е тъй разколебана откъм значение. За разлика от
популизма пропагандата, както правилно отбелязва един от нашите критици4, каквото и да е нейното конкретно съдържание, неизбежно и винаги
е елитистки проект. За да обозначим употребите на езиците на популярните недоволства „отгоре“, било в мрежа от различни хлабаво свързани или
дори несвързани помежду им „елитни“ говорители (журналисти, експерти, политици), било в относително консолидиран режим на управление,
както и за да опишем спецификите на тези „елитни“ употреби, вземаме
термина „пропаганда“. Така с хибридното понятие „популистко-пропаганден фронт“ се опитваме да направим няколко неща: 1. Да отчетем, че
понастоящем в България, но и в глобален мащаб се е образувал нов антилиберален „дискурсивен фронт“ в смисъла на Лакло, макар тук – в противовес на Лакло – да мислим този фронт по доста по-разхлабен поствитгенщайниански начин: като само относително стабилен общ репертоар от
интерпретативни клишета, които биват използвани по различни начини не
просто „отгоре“ и „отдолу“, но и от много повече от две страни – от твърде
много различни актьори, някои от които дори не знаят един за друг, други
са вписани в различни мрежи, трети са вписани в добре консолидирани
пропагандни машини, като всички те често имат различни мотиви и залози при използването на части от речника и граматиката на този дискурсивен фронт и съответно понякога преобръщат значенията му в различни
посоки5. Същевременно 2. При общото разграничение между популизъм
и пропаганда регулативно запазваме за популизма неговия еманципативен потенциал, обозначавайки с този термин преди всичко критиката
„отдолу“, спонтанната протестна употреба на популисткия език, докато
„пропагандата“ идва, за да обозначи различните употреби на същия този
език „отгоре“, за целите на управляемостта6. И все пак 3. Наблюдаваме
емпирично течащи процеси не просто на смесване, но и на експроприация
на популистката критика от страна на различни елитни играчи „отгоре“
– последните не просто канализират критическия речник на всекидневните популизми, но и подменят значенията им. Успешната пропагандна
подмяна на значенията на критическия популистки речник, каквато наблюдаваме, следва да бъде блокирана чрез изобличаването й именно като
пропаганда в пейоративен смисъл. Чрез това се опитваме да осигурим
пространство, в което спонтанната социална критика, породена от реални
социални, икономически и политически проблеми, да пренастрои своите критически ресурси, като ги измъкне от захвата на управляемостта, от
пропагандата и може би чрез друг речник или чрез специфично прицелва118
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не на сегменти от същия да адресира реалните социални проблеми днес.
И все пак какво разбираме под пропаганда?
3. Пропагандните употреби на езика: специфики
Според определението на Жак Елюл (Ellul, 1965, 61) пропагандата
е „набор от методи, впрегнати в употреба от организирана група, която
иска да въвлече маса от индивиди в активно или пасивно участие в своите
действия“. Също така Елюл обобщава, че пропагандата работи не толкова
чрез лъжи относно фактите, колкото чрез общи интерпетации, които рамкират фактите7. За разлика от Елюл обаче, който работи с менталисткия
речник на „интенциите“ и „интерпретациите“, тук ние разглеждаме пропагандата като езиков феномен: анализираме онези общи езикови клишета, които биват стратегически дисеминирани с пропагандна цел и които
– при успех на пропагандата – се превръщат в базисна граматика, която
рамкира конкретните артикулации на света и оттам действията на индивидите. Ако перифразираме Елюл в лингвистичен ключ, работното определение би било: пропаганда са набор от езикови клишета, които биват
стратегически дисеминирани от някаква [поне относително] организирана и институционализирана група с цел да бъдат рамкирани езиковите
артикулации, а оттук и действията и бездействията на маса от индивиди.
3.1. Стратегическо рамкиране на артикулациите
Клишето само по себе си съвсем не е лошо нещо – то е носеща конструкция на обикновения език, котва на рутината и на възможността за
разбирателство. Клишета, т.е. утъпкани чрез повторителна употреба заготовки за артикулация на света, са дори общите речници и граматики
на езиците, на които говорим. Затова е особено важно най-напред да се
уточни това: Каква е специфичната роля на клишето отвъд всекидневните
и научни употреби – специфична роля, която ни позволява да я идентифицираме като „пропагандна“? Казано иначе, какво представлява стратегическата или инструментална употреба на клишетата?
Общо място е, че рекламата като специфичен тип комерсиална пропаганда, както и политическата пропаганда работят на принципа на систематичното и целенасочено повторение на едно и също. Повтарят ни до
втръсване неща от типа „Ариел пере най-добре!“. Целта на систематичното повторение е посланието да бъде максимално деконтекстуализирано:
целта е да се създаде самоочевидност по подразбиране, че „Ариел пере
най-добре във всички случаи, във всяко отношение“! Ако посланието наистина бъде деконтекстуализирано до такава степен чрез повторение, то
трябва да започне да играе ролята на „дълбинна граматика“ за поведението на потребителя: той/тя трябва да е склонен винаги да купува „Ариел“
и да се опитва да третира с него (почти) всяко петно. Така че перформативната цел на пропагандото повторение е да превърне съответното про119
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пагандно послание в метаклише: в репер на поведението, в отвъдконтекстуална рамка на действията и бездействията на индивидите – рамка, през
която индивидите трябва да артикулират всеки контекст, т.е. те трябва да
я прилагат независимо от който и да е конкретен контекст, и съответно
всеки път да действат (или бездействат) според тази рамка.
Разбира се, пропагандата експлоатира вече отложени клишета на всекидневието – налични сантименти, ресeнтименти, т.е. доезикови афективни и експлицитно езикови стереотипи, навици, убеждения (както и да ги
наречем според пристрастията ни към някой научен жаргон), – но нейната
цел е именно да измъкне клишетата от винаги пластичната и контекстуална всекидневна употреба, да ги генерализира чрез механично повторение,
за да ги върне обратно във всекидневието, но вече в качеството им на твърда граматическа рамка на артикулациите. Често при тази операция, както
ще покажем, пропагандата освен това променя клишето на всекидневието
– имплантира му преобърнато значение. На първа стъпка обаче вече можем да отговорим на водещия въпрос: За пропаганда можем да говорим
тогава, когато чрез стратегическо повторение и разпространение определени всекидневни клишета биват целево превръщани в метаклишета: в
граматически репери за поведението.
3.2. Пропагандата като стратегически усилен bullshiting
(За типовете генерализация на клишетата: наука, всекидневие,
пропаганда)
Веднага обаче възниква въпросът: Какво тогава отличава пропагандата от науката, която се стреми да предлага отвъдконтекстуални истини,
и от образованието, което по презумпция е призвано чрез стратегическо
повторение да превръща тези истини в репери на поведението? Темата е
твърде широка, за да й се даде задоволителен отговор тук, защото практическите сплитания – опасните връзки – между пропаганда, от една страна,
и наука и образование, от друга, са твърде много: както в съвременността,
така и исторически. Нека припомним само, че механичното стратегическо
повторение на клишета е неизменна част от масовото образование отвъд
всички опити за стимулиране на критическо мислене, а от друга страна,
най-зловещите познати ни форми на тотална пропаганда – на нацизма и
комунизма – разчитаха за легитимацията на своите метаклишета не просто на терора и репресията, но и на вървящата ръка за ръка с терора претенция за „научна обоснованост“ на същите клишета8.
Тук ще си позволим ad hoc да предложим само един работен критерий, който да послужи на първо време като практически императив за различаване на пропаганда от наука. Съвременната наука разчита – или поне
би трябвало да разчита – на рефлексивното самосъзнание, че отвъдконтекстуалните образци за следване, истините, които тя произвежда, никога
не са напълно отвъдконтекстуални. В най-добрия случай те се отличават
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с ограничена универсалност: за да работи една научна истина отвъдконтекстуално, нейният обсег на валидност (т.е. нейната всеобщност) следва
да бъде внимателно ограничен и модализиран – никоя научна истина не
работи в абсолютно всички случаи, в абсолютно всички контексти, а само
в ограничен брой типични случаи, в определен тип възможни контексти.
И това важи за всички истини: аксиомите на Евклидовата геометрия са
релевантни за определен тип равнинни пространства, но не и за закривени
пространства; истините за природните видове са истини за определен тип
предмети, а не за всички предмети (т.е. истините за природата на инертните газове са истини само за инертните газове); фактическите истини
са истини само за някой определен факт; и т. н. (вж. по-подробно Вацов,
2016, III). С това подкрепяме, но и даваме едно разширение на тезата на
Попър за фалсифируемостта като критерий за научност: една теория не
може да бъде фалсифицирана, ако преди това не е ясно модализирана –
ако не е специфициран обсегът на нейното приложение, типът феномени,
към които тя е приложима. Т.е. за да бъде научна, една теория трябва предварително да бъде модализирана: нейният възможен или действителен обсег следва да бъде ясно определен, с което автоматично бива ограничена и
претенцията й за „чиста“ отвъдконтекстуалност. Ако модализация липсва
(или е умишлено изместена, каквито случаи ще покажем), тогава съответното твърдение или серия от твърдения (теория) спират да бъдат научни и
се оказват пропагандни или идеологически (в пейоративен смисъл).
Именно чрез този критерий – наличието или липсата на внимателна
модализация – струва ни се, може да се прокара и демаркация между „истината“ и това, което днес модно и твърде наедро се нарича „постистина“.
Днес Тръмп, брекзитърите, Путин, Ердоган, Орбан, Качински, Льо Пен и
мнозина други, включително и у нас, ни заливат с идентитаристки и националсуверенистки дискурси, които са отчетливо антилиберални. Тези
дискурси не предлагат детайлизирана картина на света, а се обръщат към
масовите (ре)сентименти чрез прости и лесно храносмилаеми клишета,
най-често построени по конспиративна логика. Първият проблем с тези
клишета е, че те нямат нужда от и не търпят бавно и дълго изследване,
предполагащо проверка на различните аспекти на нещата и на гледните
точки към тях, съответно не търпят модализация – не предполагат внимателно определяне на обсега на тяхната валидност (до какви точно неща те
се отнасят и в какви отношения). Не, те дори изключват дебата и разчитат
на максимална симплификация на света, на създаване на черно-бяла картина на „добрите“ и „лошите“, на „жертвите“ и „злодеите“, като ролите
арбитрарно биват сменяни за тактически цели. В руския случай, доколкото използването на този перформативен апарат е в най-висока степен централизирано и държавно институционализирано, перформативният апарат започва да действа като държавно контролирана пропагандна машина.
В случая с Тръмп и брекзитърите, където популисткият дискурс все още
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не се е превърнал напълно в език на държавата и институциите й, популистките клишета по-скоро работят по начина, по който Хари Франкфурт
(1986; вж. също Marsh, 2017) описваше феномена bullshitting. Нямаме добър превод на тази английска дума на български – може би трябва да я
преведем като „плещене“, „дрънкане“, „ръсене на простотии“. При всички
случаи феноменът bullshitting при Франкфурт се определя така: казване
на неща, които са ирелевантни към въпроса за истината, казани са изцяло
с тактическа ситуативна цел и не предполагат обстойна легитимация или
верификация от какъвто и да е тип9. В този аспект туитовете на Тръмп и
коментарите на руските тролове в мрежите са напълно еднотипни, както
са еднотипни и писанията на техните идеолози – Стивън Банън и Александър Дугин, сред много други. Принципът на плещенето е: ако някой се
върже, толкова по-добре; ако не се върже, продължаваме да плещим и внимателна защита на истината на казаното не е нужна. Социалните мрежи
днес със сигурност стимулират плещенето по много причини, но сред тях
и тази: те не предполагат сложно-многозначно и преплетено разгръщане
на всекидневен разговор, нито на внимателна и също сложна, но кохерентна и стремяща се към еднозначност аргументация, а стимулират бързите
и еднозначни оценки от типа И/Н („лайк“/„бан“) без нужда от аргументация. Затова и стимулират производството на бързи тези.
Всъщност плещенето произвежда нещо като „бързи истини“ („fast
truths“) – послания, годни за бърза и лесна консумация (по подобие на
„fast food“), които, разбира се, са квазиистини. Те са квазиистини, защото
плещенето осъществява деконтекстуализация и генерализация на казаното по подобие на обявяването на истина, без обаче да извършва втората
стъпка – без да модализира обсега на валидност на генерализирания образец за мислене. Разбира се, подобни бързи и невнимателни генерализации са особено характерни за всекидневното мислене и говорене, но
там те най-често имат характера на „глоси“ в етнометодологически смисъл, т.е. там това са хлабави генерализации, които се опитват да обобщят
разбягващи се теми и предполагат разночетения, а чрез това и отворено
продължение на разговора (вж. Garfinkel and Sacks, 1969; Коев, 2012). Напротив, при плещене говорещият казва „Голямото Добрутро!“ – той рязко
генерализира една кратка теза, без възможност за разночетене, нито за
аргументативна защита. Плещенето за разлика от глосата сякаш затваря
възможността за комуникация: „Ти мен уважа’аш ли ме?“ – плещи пияницата и с това не оставя пространство за друго освен за еднозначен отговор
(да/не; или ще се прегърнете, или ще се скарате), нито за каквито и да е
по-фини пояснения.
Впрочем пропагандата е стратегически усилено плещене (разликата между плещенето на Тръмп в Туитър и държавно институционализираната медийна пропаганда, усилваща и дори направляваща посланията на Путин, не
е принципна, а е само по степен на институционализация и централизация).
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Нека забележим и друго: за разлика от глосирането във всекидневен
разговор в случаите, когато бърза генерализация бива правена със стратегическа цел, значението на посланието обикновено бива перформативно
стегнато. В рекламата „Ариел пере най-добре!“ един и само един продукт
бива фиксиран в значението на израза. Отвъдконтекстуалното стягане на
значението – „точно Ариел и винаги Ариел“ – отличава пропагандната
генерализация от глосата, при която генерализацията е контекстуално
чувствителна и поради това поддържа поливалентност на значението. Но
именно по стягането на значението перформативите на рекламата и пропагандата приличат на перформативите, обявяващи научна истина – те
имат определен конкретен прицел: опитват се да фиксират значението на
израза (или образа). Напротив, за разлика от перформативите, обявяващи истина, които следва да търсят допълнителна легитимация за своите генерализации чрез по-внимателната им модализация, пропагандните
послания систематично правят обратното: те или изобщо се отказват от
модализация, или целенасочено изместват модалния обсег на валидност
на казаното. Защото, ако вероятно е истина, че „Ариел“ се справя подобре от други препарати с определен тип петна, то със сигурност не
е истина, че „Ариел“ пере най-добре във всяко отношение. Също така
истина е, че в Евромайдана в Киев са участвали ултранационалисти с
фашистки убеждения, но със сигурност не е истина, че Евромайданът
като масово гражданско движение е „фашистки пуч“, издигнал на власт
„фашистка хунта“. Също така вероятно е истина, че британските и американските служби са имали действителни поводи за съмнение, че режимът
на Саддам Хюсеин е разработвал химически оръжия, но със сигурност
не е истина, че той е разработвал такива (каквото пропагандно внушение предварително бе направено с цел легитимация на войната в Ирак
– вж. Chomsky, 2004). И т. н. Както показват нашите примери, пропагандата – комерсиална или политическа, практикувана от различни актьори
– работи стратегически именно чрез целенасочено разпъване на обсега
на валидност на своите послания (тя променя и разтяга тяхната модална
релевантност). Работата тук по-общо е като разликата между действителните конспирации и конспиративните теории. Истина е, че фактически
конспирации има, но съвсем не е истина, че всичко е плод на конспирация
– на рептилите, масоните, евреите, Сорос, САЩ, НАТО, Путин или друг.
Съвсем не е случайно, че конспиративните теории са основно оръжие на
съвременната (а и на по-старата) политическа пропаганда: те са основно
средство за разтягане на модалния обсег на посланията, за тяхната бърза
и тотална генерализация.
3.3. Пропагандни метонимии в пределно генерализиран
дискурсивен хоризонт
Впрочем хоризонтът, създаван от пропагандата, е пределно генерали123
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зиран именно защото в него посланията не подлежат на ясна модализация,
т.е. не може и стратегически „не бива“ да бъде ограничаван обсегът на
тяхната по-прецизна валидност. Този пределно генерализиран, доколкото е модално размит, дискурсивен хоризонт е предусловие за една друга
основна черта на пропагандния език: за това, че той сякаш във висока
степен работи на принципа на свободните асоциации по сходство, в едно
безадресно обобщено пространство, в което винаги е възможно да се каже
едно вместо друго, без изискване за строга кохерентност. Казано по-прецизно, в своя тотално генерализиран хоризонт пропагандата работи в режим на метонимия10.
Под метонимия, съвсем традиционно, разбираме заместването – а в
случая с пропагандата: целенасочената подмяна – на дума или израз с едно
установено значение с друга дума или израз с друго установено значение.
Метонимията, най-просто, е казването на едно вместо друго, сякаш двете
са едно и също в определено отношение, т.е. сякаш едното „представлява“
(репрезенира) другото – „злато“ вместо „пари“. В този смисъл метонимията е реторически (перформативен) инструмент за създаване на логичност
чрез субституция на алогични (като минимум, защото не са строго еквивалентизирани) епитети и представи според асоциация за сходство. Казано
иначе, метонимията е обичайно реторическо (дискурсивно) средство за
представяне на сходството за еквивалентност чрез редукция на различията и чрез хиперболизиране на сходството. Това съвсем не значи, че метонимията по принцип е лъжливо – само реторическо или фикционално!
– средство на езика, защото:
Казваме „През 1990 г. Саддам Хюсеин нахлу в Кувейт“ и чрез това
с името на Саддам обозначаваме както иракския режим по-общо, така и
конкретните армейски части, които са нахлули в Кувейт през август 1990
г.; съответно с името „Кувейт“ обозначаваме както територията на страната, така и населението й; и т. н. Както и в този случай, в метонимията често има момент на реалистичност11. Изказването „Саддам Хюсеин нахлу
в Кувейт“ е всекидневно самоочевидно и ако някой ни запита, вероятно
ще го потвърдим за истинно. И това е така, въпреки че индивидът Саддам
Хюсеин в лично качество съвсем не е нахлувал в Кувейт, никога. Ако това
бе значението на горното изказване – ако с него реферирахме просто към
индивида Саддам, – тогава изказването нямаше да е метонимично, а щеше
да е неистинно. Все пак ние разбираме „Саддам Хюсеин нахлу в Кувейт“
именно като метонимия и тази метонимия е реалистична (почти автоматично сме готови да я признаем за истинна). Така е, защото предварително
знаем, че Саддам по онова време е лидер на режима и главнокомандващ на
армията му, така че логично е той да бъде държан отговорен за действията на режима и съответно да бъде пряко свързан със съвсем конкретните
действия на войските му през 1990 г. Т.е. метонимията работи в едно предварително изградено интерпретативно пространство, в което (някакви)
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предишни перформативи вече са създали устойчиви връзки между значенията на определени думи и реалии, създали са „пред-знание“, според
което е напълно логично, че Саддам представлява (репрезентира) режима
и армията на Ирак. Така, когато някой прави метонимичното изказване
„Саддам Хюсеин нахлу в Кувейт“, тези пояснения – в какви отношения
„Саддам Хюсеин“ може да бъде субститут, т.е. може да бъде мислен като
„представител“ на иракския режим по-общо и на фактическите действия
на армията му в частност, – тези връзки няма нужда да бъдат пояснявани,
оставени са по подразбиране.
Според Ким (Kim, 1996, 44) това, че обикновено „метонимията е екзистенциално свързана с нещото, към което реферира, и в принудата, която тя упражнява върху ползвателя на знака да запълва онова, което не е
репрезентирано или субституирано от самата метонимия“, се състои „същинската мощ“ на метонимията. Ако в метонимията може и често се съдържа някаква „реалистична част“, все пак субституирането на дума или
израз с едно обичайно значение с друга дума или израз с друго обичайно
значение раздува балона на значението, създава хлабаво пространство за
асоциация помежду значенията и оставя публиката „да запълва скритата
част“ (да се досеща кое е точното значение на метонимията) „чрез въображение, изводи, познаване“ (пак там). Именно това прави от метонимията
мощно оръжие на пропагандата: „Единственото нещо, което политическите пропагандатори и комерсиалните рекламисти трябва да правят, е да
насочват балона на метонимията“ (пак там).
Как „се насочва балонът на метонимията“, това е, което искаме да разберем по-добре. Как „реалистичната“ работа на метонимиите във всекидневния дискурс бива преобръщана така, че метонимиите да заблуждават
или най-малкото да манипулират?
За целта не трябва обаче метонимичната функция да бъде ограничавана до случаите, в които дума или израз някак реторически или поетически
„нарочно“ застават на мястото на друга дума или израз в рамките на само
едно изказване или изречение (както в „И керемида (вместо покрив) няма
над главата си!“, „желязото (вместо щиковете) срещат с железни си гърди“
и подобни). Защото метонимично наслагване на думи и на техните значения тече постоянно във всяка по-дълга реч, от изказване към изказване,
често напълно неинтенционално и незабележимо: „Иван спря. Беше много уморен...“ – в този случай, дори и непроизнесено, личното местоимение „той“ сякаш замества метонимично „Иван“, като че ли е негов пълен
синоним. Но това заместване е напълно подготвено от предното изречение, а обикновено и от курса на по-дългата реч и затова е самоочевидно:
то се вписва без остатък – без каквото и да е колебание относно значението – в нашите речеви навици. Този ефект, само че напълно тенденциозно, се стреми да постигне и пропагандата: чрез серии от повторителни
перформативи тя се опитва да подготви интерпретативно пространство, в
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което публиката да чете и произвежда определен тип перформативи като
че ли те са метоними на предишните пропагандни перформативи: като че
казаното в тях е напълно синонимно на казаното в пропагандната серия,
без разсейване и без разнобой между значенията.
Чрез семантичен анализ на статии от 20 медии ние емпирично установихме, че метонимичността тече на всички нива на дискурса на антидемократичната популистка пропаганда в България. В нашето изследване тя
е най-очевидна по отношение на основния злодей, произвеждан от пропагандата – на хегемона-кукловод на световната конспирация, – в която позиция произволно биват поставяни и заменяни (едно вместо друго, сякаш
са едно и също) САЩ, НАТО, Сорос, Уолстрийт, Брюксел, либерализмът,
еврокрацията, Костов, „Америка за България“ и т. н. Всъщност това бе
и едно от основанията ни да наречем емпирично уловения дискурсивен
фронт пропаганден: че в него метонимично, като че ли са синоними, биват
регулярно използвани думи и изрази с твърде различни значения и референтни области. Как обаче се получава този пропаганден ефект?
Отвъд този общ пример метонимията позволява да се улови една пообща специфика на пропагандния дискурс: пропагандата използва перформативи, повечето от които се отличават с тезисност, плакатност, квазиеднозначност, макар от перформатив към перформатив – в по-дългата серия
– един еднозначен или квазиеднозначен израз произволно метонимично
да бива подменян с друг. Казано иначе, ако специфика на пропагандния
жест е да стяга значението на посланието, което излъчва (по подобие на
казването на истината), то всеки следващ пропаганден перформатив може
и често директно подменя значението, издигнато до еднозначност от предишния. Впрочем пропагандната перформативна серия обикновено съдържа еднозначни перформативи, за които, ако ги тестваме един по един,
при проверка на фактическата им релевантност и подходяща модализация
на значението им, постигаме консенсус, че са истинни. Казано иначе, пропагандата използва фактически истини с цел манипулация: припомняме
след Елюл, че често пропагандата е „акуратна към фактите“ – тя по-скоро
пакетира фактите, придава им „морално“ според Елюл (а според нас, попросто, общо) значение. Т.е. тя е специфичен режим на игра с истината и
нашата задача е да разберем каква точно е тази игра, как с истинни твърдения се постига пропаганден ефект.
Проблемът е, че в пропагандната серия истините метонимично биват
насложени като синонимни с перформативи, които, ако не са директни
лъжи (което е по-редкият случай), то най-малкото по своята генерализирана еднозначност симулират казване на истина, но не подлежат на индексична релевантизация и модализация на значението. Те някак – чрез
метонимиите? – раздуват истините и чрез това ги превръщат в особен вид
„лъжа“. Ето един пример от втората война от 2003 г. – „войната в Ирак“
– на (стилизирана тук типологично) пропагандна перформативна серия
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– серия, подобна на тези практически серии, с които действително бе пропагандно подготвена легитимацията на самата война:
- Множество перформативи, настояващи, че въпреки резолюция 1441
на ООН режимът на Саддам Хюсеин продължава да създава затруднения
на експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да
извършват проверки за наличието на химически, биологически и ядрени
оръжия на територията на Ирак (фактическа „истина“ за 2002 г. и до самото начало на 2003 г.);
- Доклад на експертната група на МААЕ от 6 март 2003 г., направен
след вече осъществени под международен натиск проверки, обявяващ, че
е малко вероятно Ирак да е в състояние да изработва оръжия за масово
унищожение (надеждно релевантизирано като „малко вероятно“ изказване; оказало се фактическа „истина“ след края на войната);
- Изказване на Ханс Бликс, ръководител на експертната група, изразяващо съмнение, че все пак в Ирак би могло да има останали отпреди
такива запаси, тъй като изглежда „най-малкото странно“, че Ирак твърди,
че е унищожил официално наличните си запаси от антракс и VX, но че
документите, удостоверяващи унищожаването, са загубени (към момента
наличието на запаси е коректно модализирано като „възможно“, макар на
тази „възможност“ да е придаден друг модален „спин“ спрямо официалния доклад; промяната на модалния спин от „малко вероятно“ в доклада
към по-скоро „възможно“ в изказването на Бликс сменя акцента от способността на Ирак да произвежда оръжия за масово поразяване, което е
малко вероятно, към по-достоверната възможност той вече да притежава
такива; смяната на спина на модалността спрямо доклада е аргументирана
с фактическа „истина“ – Ирак действително твърди, че документите за
унищожаването на официално наличните му запаси са изгубени);
- Серийни изказвания на политически представители на САЩ и Великобритания и на редица медии, подемащи генерализираната реторика
на „войната срещу терора“ и разпознаването на Ирак като част от „оста
на Злото“, в които средствата за масово поразяване на режима са представени като директна заплаха (тези изказвания са генерализирани така, че
всички предишни модализации – „възможно“, „малко“ и „много вероятно“, „действително“ (в определено отношение или за определен период от
време), както и противоречията между тях – изчезват).
Така се създава дискурсивен поток, в който различни моментно (перформативно) издигнати до еднозначност значения биват стратегически
заменяни метонимично, без отчет за специфичната им сфера и степен на
валидност, както и без отчет за каквито и да е възможни и действителни противоречия между тях – те биват произволно наслагвани едно въху
друго, с което се създава илюзия за кохерентност, но най-вече илюзия за
тоталност на финалното послание. Цел на пропагандната метонимия е не
метафорично да отвори пространство за свободни асоциации и дисоци127

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

ации, а да насложи разнородни значения едно върху друго, като създаде
привидност, че във всички случаи се говори за „едно и също“. Нещо повече, пропагандният дискурс симулира не просто, че удържа „своя предмет“, но и че за него се казва „Истината“, тоталната „Истина“ – като модализациите на истината биват стратегически редуцирани.
Впрочем именно типът „кохерентност“ е това, което практически различава пропагандната перформативна серия от научната серия перформативи. При научната аргументация (както и при сериозната публична аргументация – в професионалната журналистика, да речем) – така както са
институционализирани модерната наука и публичност – винаги стои нормативното изискване за удържане на висока степен на еднозначност в дългата перформативна серия: непротиворечивостта или поне кохерентността са издигнати до нормативен критерий за истинност. Това нормативно
изискване съвсем не е случайно, макар критерият за логическа кохерентност винаги да си остава регулативен идеал, т.е. той никога да не може да
бъде напълно постигнат на практика (дори в математиката и физиката).
Защото начинът научната практика да се доближи до него е, като внимателно определи и модализира значението на изразите, които перформативно издига (като минимум на аксиоматичните положения при математико-дедуктивните системи и, по-сложно, на всяко отделно твърдение, в
сложно премерване на съгласуването между модализациите на отделните
твърдения, когато става дума за по-специфични или за фактически истини). Максимално стриктната модализация – внимателното диференциране
на сферата на валидност на отделните изрази – е методът/техниката, чрез
която науката се стреми да решава/избягва противоречията между своите
перформативи и да поддържа еднозначност и кохерентност на посланията
им. Смисълът на модализацията като специална цел на науката е не да
отмени метонимиите (въпреки че, нека припомним, и тази утопия е била
част от модерното развитие на науката: блянът за „чиста тавтологичност“
и „абсолютна еднозначност“ отвъд всекидневните метонимии, макар да е
бил мобилизиращ хоризонт, все пак отдавна се е провалил). Смисълът на
модализациите от съвременна гледна точка – от гледната точка на рефлексивната наука – е да се изяснят публично метонимиите: да се направи
видно кое твърдение в какво точно отношение, в какъв аспект и т. н. е възможно метономично да субституира друго твърдение. Разбира се, трябва
да подчертаем, че тук разбираме модализацията не логически ригидно (не
само като модални категории, оператори и т. н.), а максимално широко:
като практическа работа по изясняване на безкрайното многообразие от
начини (модуси), по които се съотнасят помежду си изказванията ни и нещата в света (където не само действително, възможно, необходимо, вероятно и т. н. са модуси на отнасяне, но и също такива модуси са различните
степени на твърдост, интензитет, сигурност, времева и пространствена
дистанция и т. н. в безкрайни епистемични и деонтични аспекти на съ128
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отнасяне12). Именно в този общ смисъл – и вън от различните специални
тематизации на модалността във философията, логиката, лингвистиката,
психологията и т. н. – внимателната модализация като изследване и уточняване на начините на съотнасяне на изказванията и нещата помежду им,
като стратегия за избягване на противоречията и създаване на максимално
кохерентни картини на света е системната задача на науката по-общо. Т.е.
стратегическа задача на науката днес – поверената й „експертиза“, чрез
която тя трябва да захранва всекидневието – е чрез внимателни модализации да изсветлява полето на асоциациите и метонимиите, а чрез това
и полето на всекидневните пред-знания и да предлага по-еднозначни,
модално темперирани, метонимични образци, чрез които да канализира
всекидневните метонимии. В противовес на науката, разбира се, всекидневното разбиране, когато не се впуска в идеологическо, пропагандно
или пиянско плещене, продължава да не се стреми към еднозначност, нито
към строги модализации, далеч по-пластично е и не се бои от противоречия, а ги решава с друга техника: като поддържа отворен хоризонт за
нови и нови разклоняващи се малки модализации, достатъчни за целите
на практическото съгласуване на действията, без тежки генерализации. И
все пак нормативна програма на Просвещението е всекидневните метонимии да бъдат „информирани“ от науката (полето на асоциации да е предварително осветено и канализирано от науката): именно тази нормативна
програма, изглежда, днес е подкопана от пропагандата13.
Защото, напротив, пропагандата симулира еднозначност и максимална генерализация при отказ от модализация. Отказът от модализация
или по-точно инструменталното, но всъщност произволно логически и
емпирично разширяване на модалния хоризонт на посланията, е основен практико-логически оператор на пропагандата14. Чрез метонимично
натрупване на перформативи пропагандната серия създава привидност за
извод, като откъм последния перформатив, откъм генерализираното „заключение“ със задна дата бива разширяван кванторът15 на предишните
перформативи, на „предпоставките“. Сякаш пропагандният „силогизъм“
тече отзад напред: това, че заключението е общо съждение, със задна дата
изисква и предпоставките да бъдат мислени като общи съждения, без те
да са такива: така се създава привидността, че щом „на Евромайдана има
ултранационалисти с фашистки уклон“, следователно „всички протестиращи на Евромайдана са фашисти“; щом „експерите на МААЕ допускат,
че режимът на Саддам Хюсеин е възможно да има оръжия за масово поразяване“, значи „във всички случаи режимът притежава оръжия за масово
поразяване“ и т. н.
Специфична впрочем е техниката на защита на пропагандно послание
в пряк дебат. Да си я представим така: пропагандистът А казва, че украинското правителство е „фашистка хунта“, дошла на власт след „фашистки
пуч“, а събеседникът Б решава да оспори, като се позовава на свои позна129
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ти, идеалистично настроени студенти, участвали в гражданското движение. Пропагандистът А прекъсва събеседника с реплика от типа: „А, значи
вие отричате, че „Десен сектор“ са ултранационалисти и фашисти!“ (или
„А, вие отричате, че Степан Бандера е колаборирал с нацистите!“ и др.
под.). Разбира се, в тези отговори има компонент на фактическа истина.
Но целта на тези отговори е друга: да блокира възможността за модализация на фактите и да тотализира един факт. Имаме особен тип „пропагандна индукция“. Класическото правило за непълнота на индукцията изисква
при поява на контрапример да бъде стеснен логическият квантор на обобщението. Припомням баналното: ако след n-броя случаи сме обобщавали,
че „всички лебеди са бели“, то ако се появи черен лебед (случай n+1),
длъжни сме да променим квантора на извода, като го стесним: „Повечето лебеди са бели, но някои – не.“ „Пропагандната индукция“, напротив,
директно ще тотализира контрапримера и откъм него произволно ще разшири квантора: „Виждате ли този черен лебед? Всички лебеди са черни!“
По традиционните стандарти на науката, но и на здравия разум стратегическото разширяване на модалния хоризонт на посланията е лъжа (при
това лъжа, която е опряна на факт, но лъжа в степента на генерализация
на факта – всекидневно казано, лъжа е, защото „раздува факта“, „раздува“ значението му). Впрочем „лъжливите новини“ („fake news“), за които
напоследък е модно да се говори, взети по-строго, като фабрикуване на
несъществуващи факти, са само малък сегмент на пропагандата. Тяхната
основна функция – отвъд това, че евентуално някакви хора ще повярват
в лъжата им, – е, че те допълнително размиват общия дискурсивен хоризонт, стимулират загуба на ориентация от страна на реципиентите относно
това кое послание към какво точно се отнася. Те убиват „факта“: убиват
доверието, че публичният дискурс е способен стриктно да определи какви
са нещата в света, спрямо които посланията му имат своята релевантност
и надеждна удостоверимост; убиват и желанието на публиката сама да
търси релевантност и удостоверимост.
Нещо повече, стратегическото разширяване на модалния хоризонт на
пропагандните послания не е еднократен акт – пропагандата не е еднократна лъжа. Напротив, можем да говорим за пропаганден дискурс там,
където разширяването на модалния обсег на изказванията е систематичен
и стратегически жест, повтарян многократно, като чрез подобна серия от
жестове метонимично едно върху друго биват наслагвани различни послания, които в друг режим – на по-строга кохерентност – често биха се
оказвали противоречиви. Именно натрупването на подобни изказвания,
тенденциозно разширяващи модалния хоризонт на казаното в тях, води
до принципно размиване на модалния хоризонт на дискурса по-общо, до
появата на хоризонт на безадресна генерализация, на тотализация, без
възможност за модализация. Казах, че този хоризонт на безадресна генерализация (безадресна в смисъл, че не е ясно към какво точно се отнасят
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изказванията в такъв хоризонт) е предусловие на пропагандните метонимии. Сега виждаме обаче, че процесът е кръгов: метонимиите не просто разчитат на размит модален хоризонт, но на практика метонимичното
натрупване на изказвания, които тенденциозно разширяват модалния си
хоризонт, създава размития общ дискурсивен хоризонт на генерализация,
в който пропагандната метонимия се оказва единствено релевантно дискурсивно средство. Впрочем именно практическото натрупване на метонимични перформативи създава хоризонта на безадресна генерализация,
в който се оказва възможно – в държавно контролираните руски медии и
в някои български – систематично да се повтарят коренно различни неща,
които обаче да бъдат възприемани като „едно и също“:
- Евромайданът е „фашистки пуч“, а избраното след него правителство е „фашистка хунта“, като в същото време Евромайданът е и „цветна
революция“, дирижирана от либералния Запад.
В създадения чрез тези всъщност разнобойни пропагандни послания
размит хоризонт самите послания не просто започват да съсъществуват
сякаш непротиворечиво, но в него се оказва напълно възможно не просто
да възникнат, но и да се тривиализират метаоксиморони като „либералфашист“ (подобни оксиморони се тривиализират като пропагандни етикети, което ще бъде пояснено след малко)16.
Това впрочем е още една от дискурсивните черти, по които пропагандата може и следва да бъде класифицирана като „лъжа“, но не защото тя
е задължително лъжа относно фактите, а защото метонимично наслагва в
общ генерализиран хоризонт несводими едно до друго и често влизащи в
разнобой твърдения (някои от които в друг контекст биха могли да бъдат
модализирани като истини: истини, които обаче, взети поотделно и построго модализирани, отвъд метонимичното наслагване, не се съгласуват
помежду си и дори си противоречат). В този смисъл пропагандата е лъжа,
защото нарушава традиционното нормативно изискване за логическа кохерентност и последователна отстоимост на истината. За нея законът за
непротиворечието сякаш не важи.
Нарушаването на нормативното изискване за кохерентност на публичния дискурс е стратегическа цел на пропагандата: в този смисъл стратегическата цел е лъжата – лъжата като реторическо създаване на привидна кохерентност на посланията и на тяхната тотализация, при която вече
„всичко е всичко“ и няма принципна разлика между истина и лъжа.
4. Популизъм и пропаганда: сливания и разлики
4.1. Празните означаващи на популизма и полупразните означаващи на пропагандата. Метафори и метонимии
Размитият пропагандно дискурсивен хоризонт сякаш неизбежно създава „празни означаващи“: знаци, чието значение е неустановено, флуидно и които поради това могат да бъдат използвани за означаване на всякак131
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ви произволни референти. Не е точно така. Както казахме, пропагандата
играе двойна игра: на размиване на значението чрез постоянни метонимии, но и на стягане на значението чрез създаване на привидност, че се
говори за „едно и също“. Рекламата на нов модел автомобили ви убеждава,
че този модел съчетава в себе си всички субективни удоволствия и всички
обективни характеристики, които бихте могли да си пожелаете, дори и те
да са взаимно изключващи се: максимален личен контрол над автомобила
и същевременно максимална автоматизация и личен релакс, но също максимална стабилност и невероятна скорост на завоите и т. н. И все пак това
е реклама на точно този – „същия“ – модел: значението на подобна реклама е съвсем определено и при това е определено целенасочено, макар в
него метонимично да се наслагват произволни „добри“ характеристики.
Означаващото тук обаче със сигурност не е съвсем „празно“ – по-скоро е
„наполовина пълно и наполовина празно“. Метонимията при позитивните
реклами е отчетлива и донякъде „честна“ в простотата си: дори и симулативно да събира в себе си всички наслади, ползи и удоволствия, онова,
което се рекламира, е ясно посочено и определено. Метонимията създава полупразни означаващи: означаващи, на които значението е директно
(както в позитивните реклами) или пък само симулативно (както е в негативната пропаганда) фиксирано, докато всъщност е размито.
Защото малко по-сложно, изглежда, е при черния ПР и най-вече при
политическата пропаганда, която цели колективна мобилизация чрез противопоставяне и изключване. Тук опираме конкретно до пропагандната
употреба на популисткия дискурс, работещ чрез поляризация и противопоставящ „ние“ на „тях“. Всъщност сега заскобяваме – чрез практическо
епохе ‒ комерсиалната реклама и онези форми на политическа пропаганда, които пакетират „позитивен образ на желанието“, без експлицитно изключване (дотук се опитвахме, макар и нефокусирано, да ги удържаме
в обсега на обобщенията ни). Оттук нататък описваме само този по-радикален тип политическа пропаганда, който изглеждаше позатихнал през
десетилетията либерална хегемония след Студената война, но който прогресивно набира мощ в последните десетилетия17. Става дума за онези
форми на пропаганда, които използват като ресурс максималната политическа поляризация „приятел – враг“ и които ако не експлицитно, все пак
латентно или пък чисто инструментално (за съвсем други цели) активират
колективни мобилизации от типа „на живот и смърт“. Именно този подрастичен тип пропаганда полепва по популистките недоволства, изсмуква критическия потенциал от речника на популизма днес и го превръща в
речник на управляемостта.
Но първо за популизма, отпреди да бъде пропагандно пакетиран:
Ернесто Лакло във висока степен е прав, че при популистки движения отдолу възникването на дискурсивен фронт и съответно колективната
мобилизация, която той произвежда, стават възможни, доколкото и ко132
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гато протестното „ние“ или „народът“ започват да работят като „празно
означаващо“. Защото: трябва различията да бъдат смлени (индивидуалните, икономическите, културните и т. н. различия между участниците в
протестното множество трябва да се окажат маловажни или, с речника
на Лакло, различните „народни нужди и искания“ – „popular demands“
– трябва да бъдат еквивалентизирани – Laclau, 2005, 74), за да може да
се появи „народът“ като едно „ние“. Тази дискурсивна операция може на
базисно ниво да бъде мислена като метафора (Laclau and Mouffe, 2001,
125) или като катахреза, като именуване на неименуемото (Laclau, 2005,
71-72), при което в едно празно означаващо – „ние“, „народът“ – метафорично се размиват различията18. Също така в плана на по-радикалните колективни мобилизации Лакло е прав, че консолидирането на „ние“
на практика става чрез дискурсивно противопоставяне, имащо характер
на изключване от „тялото на народа“ на едно „те“ – „елитите“, „правителството“ по-общо, но по-конкретно на „стария режим“ (при Френската
революция), на „капиталистите“ (при левите движения и революции), на
„комунистите“ (при нежните революции), на „глобалните корпорации“
(често днес) и т. н. Изключени, независимо от контекстуално вариращите исторически обстоятелства, биват „те“, които в съответната ситуация
са разпознати като действително управляващи, но които в същата ситуация са разпознати като управляващи в „чужд на народа“ интерес (бил
той „частен интерес“ или интерес на „чужда сила“). Това „те“, което бива
означено като радикално чуждо на „народа“, играе в определен смисъл
ролята на негово конститутивно друго: то е, което задейства катахрезата, метафоричното конституиране на „ние“ като нещо едно, като „наша“
еквивалентност отвъд различията. Подобна дискурсивна операция, която
също така без съмнение е властова, (контра)хегемонна, действително е наблюдаема в ситуациите, в които се формира протестно или революционно
движение отдолу. Въпросът е: Как да различим метафоричната асоциация
и дисоциация на различията, която произвежда „народа“ като едно „ние на
равенството и братството“, от пропагандните метонимии, чрез които – със
същия речник, поляризиращ картината на света до антагонизъм „приятел
– враг“ ‒ „народът“ бива конституиран като тяло на управляемостта: тяло,
което може да бъде използвано и за провеждане на практически асиметрии спрямо другите (включително до степен на геноцид)?
Трябва предварително да си дадем сметка, че на този въпрос не може
да се отговори лесно, нито могат да се дадат строги критерии за емпирично различаване на едното от другото. Защото – примерите са безброй!
‒ но, да речем, в ситуации на военна мобилизация срещу външен враг
обикновено работи както държавната пропаганда, която, систематично
очерняйки врага и метонимично смилайки социалните различия, инструментално консолидира воинското тяло на народа, за да го „хвърли във
войната“, но също така в такива ситуации на мобилизация на различни
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нива отдолу работят метафори и катахрези, чрез които, понякога и „против“ правителството, генералитета и т. н. (но много често и в съгласие с
пропагандата), се създава както солидарността между войниците, така и
по-широката обществена солидарност.
Така че отговорът на нашия въпрос може да има формата само на
практико-регулативен императив: можем да предложим само общи практически маркери за различаване на употребите – спонтанни и пропагандни ‒ на популисткия език. Всъщност разграничението вече е направено
между: 1. Употреби, при които изключващото противопоставяне на „тях“
активира метафорично конституиране на „народа“ като празно означаващо, без фиксирано значение – едно възмутено „ние“ на солидарността отвъд различията. Подобна метафорична консолидация на общността обаче
неизбежно е хлабава, негативна (без фиксирано значение, протестно мотивирана), но на практика тя лесно преминава в 2. Употреби, при които
изключващото противопоставяне на „тях“ бива използвано, за да може
образът и тялото на „народа“ метонимично да бъдат формирани като полупразно означаващо – чрез метонимията зад метафората, зад „солидарността отвъд различията“ бива скрито вписвано едно наслоено, обикновено неконсистентно и все пак повече или по-малко фиксирано значение.
Метонимиите – правени било всекидневно, било пропагандно ‒ произвеждат полупразно означаемо чрез скрита и винаги непълна (флуидна)
реификация и есенциализация на значението на посланията.
Големият проблем тук е, че не могат априори да бъдат разграничени
метафорични от метонимични употреби на „ние“ (както не могат да бъдат
стриктно разграничени конститутивна от конституирана власт в смисъла на Антонио Негри, политика от полиция в смисъла на Жак Рансиер,
популизъм от режим по Лакло и т. н.). Т.е. не може да бъде прокарана
тежка онтологическа разлика между двата типа употреби на „народа“ и
на корелиращите с него други епитети на популисткия дискурс. Напротив, при всекидневните дискурсивни операции известна метонимичност,
изглежда, се намесва в метафоричността дори и когато стратегически немотивирани и всекидневно неконсистентни говорители правят серия от
перформативи за „народа“ или за неговите „врагове“. Колкото и нелогично и неконсистентно да е значението, една серия от практически перформативи, изглежда, често вписва или „под-писва“ едно асоциативно и все
пак скрито-реифицирано значение под думите в серията.
Тази неизбежна метонимична работа на всекидневните дискурси, чрез
която метафоричното празно означаващо на „народа“ бива частично запълвано и реифицирано, обаче може и бива използвано инструменталнопропагандно. Защото, когато скритото метонимично вписване на значение
стане стратегическа цел, тогава „народът“ става пропаганден инструмент
на управляемостта. Пропагандните метонимии симулативно създават впечатлението, че вече се знае „какъв трябва да бъде народът“, каква е истин134
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ската му „същност“, съответно „кой“ трябва да бъде изключен от него, т.е.
кои са „враговете на народа“, вътрешни и външни. Така „народът“ бива
консолидиран, включително до степен, че да може „да бъде хвърлен във
война“. Но така проведени, пропагандните метонимии превръщат народа
не в асоцииращо празно означаемо, метофорично стопяващо различията
на протестното множество в едно солидарно „ние“, напротив, те го превръщат в диференциращ термин, в инструмент на изключването, на разделянето и владеенето.
Нека за момент да напуснем нивото на теоретична абстракция и да
припомним емблематичната година, която неслучайно е избрана за отправна точка на нашето емпирично изследване на антидемократичната
пропаганда в България: става дума за антиправителствените протести от
2013 г. ‒ както за зимните (антимонополните), така и за летните (антиолигархичните). И в двата случая протестната енергия бе облечена в класическа популистка дискурсивна форма: „ние“ срещу „правителството“, което
работи в „чужд олигархичен интерес“. И в двата случая протестите бяха
конкретно мотивирани от случаи, показващи ясно провала на държавата
да осъществява честна регулация на социално-икономическите и политическите отношения. Въпреки тези важни общи черти двата протеста бяха
публично разграничени и противопоставени един на друг, а популисткият
им речник бе експроприиран за целите на управляемостта. Как стана това?
Разбира се, всички помнят: стана чрез противопоставяне на „народа“
на единия протест на „народа“ на другия – „бедните и грозните“ срещу
„умните и красивите“. Сериозни анализи на публичните репрезентации
на двата протеста вече са правени (вж. Знеполски, 2016, Якимова, 2016).
Въпросът обаче е защо публичните им репрезентации се разделиха и чрез
това подготвиха пропагандните употреби на „народа“, идентифицирани
от нашето изследване.
Няма да е честно, ако кажем, че журналистката Велислава Дърева,
която, доколкото ни е известно, първа публично противопоставя двата
протеста, го е направила със стратегическа пропагандна цел, макар конкретните й партийни пристрастия да са очевидни (с формулировката си
обаче тя със сигурност съучаства, вероятно неволно, във формирането на
пропагандно-популисткия речник, който изследваме). Но не е тя „злият
гений“, защото, преди Дърева да ги генерализира, метонимиите, които поскрито или по-явно есенциализират значението на „ние, народа“ в двата
протеста, вече са текли на равнището на всекидневните дискурси в двете
масови движения. Февруарските протести, мотивирани от неоправдано
високите сметки за ток, дискурсивно обвързват протестното „ние“ с бедността, липсата на социална защита, активират речника на патриотизма
срещу чуждестранните корпорации (действително имащи монопол върху
електроразпределението в България), пряко атакуват тогавашното правителство на ГЕРБ, а и често метонимично вписват тогавашната опозиция –
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експлицитно „Атака“ и ВМРО, но и БСП – в дискурсивното „ние“. Напротив, юнските протести, мотивирани от назначението на Пеевски за шеф
на ДАНС, макар и също напълно популистки да създават протестното си
„ние“ срещу „олигархията“, активират метонимично по-скоро либералния
дискурсивен репертоар на гражданското общество, прозрачността и честността, компетентността и меритокрацията, активират също ресурси на
„антикомунистическия“ протестен речник на 90-те години и пряко атакуват тогавашното правителство на БСП и ДПС, макар повечето говорители рефлексивно да се пазят от метонимично вписване на тогавашната
партийна опозиция (най-вече на ГЕРБ) в протестното „ние“. Т.е. и в двете масови движения протестното „ние“ чрез метонимични натрупвания
„отдолу“, откъм всекидневните артикулации на протестиращите, вече е
попило едно или друго хлабаво значение – вече това „ние“ е започнало да
функционира не като празно, а във всеки от протестите като полупразно
и при това запълнено по различни начини означаващо. Защо обаче между тези полупразни означаващи не протича допълнително метафорично
късо съединение, което да еквивалентизира съществуващите социални и
дискурсивни различия – да създаде „народа“ като означаемо на солидарността отвъд различията?
На този въпрос не може да се отговори теоретично, въпреки че лесно може да бъде предложена рационална аргументация за това, че двата
протеста имат едни и същи залози, че те са събудени от аналогични структурни проблеми във функционирането на държавата и в начините, по които политическите елити упражняват властта си. Нещо повече, подобни
рационални аргументи бяха публично издигани, и то неведнъж. И все пак
различните метонимии, особено след като бяха публично артикулирани
като несъвместима дилема и при това силно генерализирана дилема, надделяха над метафорите на солидарността.
А и друго: след като веднъж „двете Българии“ или „двата народа“ – на
„бедните и грозните“ и на „умните и красивите“ ‒ бяха публично артикулирани чрез генерализирани изключващи дизюнкции, това автоматично отприщи масирана пропагандна употреба на популисткия език. След лятото
на 2013 г. стана практика срещу протестите (към днешна дата: срещу кои
да е протести) стратегически да бъдат организирани „контрапротести“, а
и срещу тях да бъде насочвана машината на все по-пропагандни и все поконсолидирани гласове и медии. В този смисъл българската 2013 г. е превратна за българската публичност: в нея започна масираната трансформация на популисткия речник в пропаганден речник на управляемостта.
Тогава „народът“ (отново, след известно затишие) се превърна в пропаганден етикет19. Основната ни теза, която ще се опитаме да защитим във
втората част на този текст, е, че съвременната популистката пропаганда
чрез серии от стратегически метонимии систематично подменя празното
означаващо на „народа“, като го замества с персонализирани етатистки
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реификации на суверенитета. Чрез това пропагандата преобръща популизма: преобръща еманципативния му импулс в инструмент за управляемост.
4.2. Трансцендентални означаващи, пропагандни етикети и дискурсивен терор
„Народът“, както и всяка друга дума, влязла в стратегическа метонимична употреба, се превръща в пропаганден етикет. Пропагандният
етикет симулира еднозначност на своето значение, независимо че в него
метонимично са насложени различни и често несводими едно до друго
значения; освен това квазификсираното значение на пропагандния етикет
бива пределно генерализирано в размития общ дискурсивен хоризонт на
пропагандата. Пропагандните етикети са генерализирани полупразни означаващи. Именно това ги превръща в политически „бухалки“ – в инструменти за дискурсивен терор.
Кой е „човек от народа“ и кой е „враг на народа“ това може да се
решава в огромна степен произволно, ad hoc – доколкото няма стабилизирана модализация на референтното приложение на подобни пропагандни
етикети – нито всекидневна, нито научна. Пропагандният етикет е особен
вид „Франкенщайн“. „Народът“, както и „враговете на народа“ при пропагандна употреба биват взети като абсолютно генерализирани сами по себе
си квазисакрални изрази – сякаш е абсолютно ясно какво е тяхното единствено и канонично значение и сякаш самото това значение е абсолютно.
Така пропагандният етикет, макар да е полупълно означаващо, всъщност
представя себе си за „абсолютно пълно означаващо“. Същевременно обаче, доколкото значението на тези изрази всъщност е смътно, аморфно,
насложено метонимично чрез произволни перформации, пропагандното
означаващо фактически работи по-скоро като празно: защото асоциативно
размитото му значение (по-скоро амалгама от значения) не специфицира
по устойчив начин възможен хоризонт на индексичното му референтно
приложение. Чрез тази франкенщайновска разцепеност ‒ между претенция за абсолютна еднозначност и максимална размитост на значението
– референтното приложение на пропагандните епитети се оказва напълно
произволно и децизионистично. Всеки може да бъде перформативно въздигнат до „народен човек“ и всеки може да бъде заклеймен като „враг на
народа“ чрез късо съединение между пределно общото значение на израза (едновременно генерализирано като абсолютно, но и напълно размито
практически), от една страна, и от друга страна, кое да е действие, събитие,
черта от поведението (и т. н.) на съответния човек или група от хора, които
референтно биват етикетирани с него. Защото при пропагандните етикети
няма мост – няма отъпкана рутинно пътека – за възможно приложение
на значението на израза към какъвто и да е референт. Всеки референтен
фокус може да бъде както подведен под, така и изключен от значението на
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пропагандния етикет – няма, пък било и пропусклива, навиково отложена демаркация между възможни и невъзможни употреби. В идеално-типичния модел на пропагандата, какъвто всъщност чертая, пропагандният
етикет се оказва средство за тотален децизионистичен произвол. Другото
име на тоталния децизионистичен произвол е „терорът“. Защото именно
тотализацията на дискурса и произволно децизионистичното насочване
на насилието, взети заедно, характеризират терора (съвременните форми на терор, за които казваме, че напълно невинни хора биват избивани
в името на фанатична идея, само потвърждават определението). Така че
пропагандните етикети са средства за дискурсивен терор.
При анализа си на тоталитарната пропаганда Хана Арент настоява,
че „тоталитарните движения използват социализма и расизма, като ги изпразват от техните утилитарни съдържания, от интересите на класата или
расата“ (Arendt, 1979, 348) – казано в нашия речник, те изпразват идеологиите от метономично вписани значения, за да ги превърнат в специфичен
вид трансцендентални означаващи: според Арент в „непогрешими“ и претендиращи за научност „пророчества“, чиято непогрешимост се гарантира
не от фактите, а от тотализацията на терора: всичко, което им противоречи
– факти, хора, – следва да бъде тотално унищожено. Впрочем и Арент
систематично разглежда тоталитарния терор като комбинация от максимална тотализация на съответната идеология с максимална произволност
и същевременно систематичност на насилието. Всъщност тук разширяваме нейното разбиране до дефиниция на всеки терор: терор имаме тогава, когато при претенция за монопол върху истината и при максимална
абстрактност на дискурса се отваря простор за напълно едностранно и
арбитрарно насилие, нереципрочно и необратимо, дехуманизиращо чрез
подвеждане под етикет, обричащо обекта си на мълчание.
Тук обаче май и ние напрегнахме твърде много – тотализирахме, ‒
дискурса, тъй че са нужни уточнения. Защото начинът, по който определихме пропагандния етикет във връзка с терора, го сближава значително
с термините на Дерида „център“ и „трансцендентално означаващо“. Тези
термини на Дерида обаче са изковани като инструмент в критиката на метафизиката – на класическата есенциалистка метафизика, и на религията,
но и на модерната наука и философия, доколкото в редица случаи и последните влизат в традицията на онто-теологията и повдигат претенции
за абсолютна истинност. Те обаче не се отнасят самоочевидно към пропагандата.
Тези термини на Дерида са изключително полезни. Защото когато
една дискурсивна програма (учение, теория, идеология) повдигне претенция за абсолютната си истинност (истинност, напълно отвъдконтекстуална, недопускаща модализации в моя речник), тогава тя неизбежно
превръща своите пределни термини в трансцендентални означаващи: в
термини, които смилат знак, значение и референт в едно, тотализират това
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смилане и започват да функционират като мантри, способни да означат
всичко и неозначаващи нищо конкретно – един вид черни дупки на значението. Важно е обаче да се отбележи, че колкото и да е тотализирано и
смляно значението на един подобен израз, все пак, доколкото този израз
има някаква конкретна генеалогия, а и на практика бива употребяван в
някакви конкретни актуални контексти, в него чрез бивши (генеалогично),
но и актуални метонимии винаги бива вписвано някакво скрито и поне
минимално обичайно значение. Впрочем и Дерида системно демонстрира
това чрез своите деконструкции на подобни персонажи – чрез деконструкциите на различни претенденти да бъдат трансцендентално означаващо, в
които винаги се оказват вписани някакви повече или по-малко реифицирани („презентни“), но при всички случаи специфични значения. Казано
иначе, колкото и една дума или израз да се напъва да стане черна дупка на
значението, думата, доколкото запазва някакъв актуален смисъл, доколкото не изсъхва като чиста безсмислица, никога не успява в това начинание.
В „най-добрия случай“ тя си остава генерализирано полупразно означаващо.
Впрочем пропагандата е действителен, макар и специфичен наследник на метафизиката, съответно пропагандните етикети са специфичен
наследник на трансценденталните означаващи. Можем дори хипотетично
да допуснем, че един израз не може да стане пропаганден етикет, ако преди това не е бил трансцендентално означаващо (или поне не е бил израз,
вървящ в устойчива практическа корелация с трансценденталното означаващо на даден дискурс). Не е зле обаче да се отчленят някои конкретни
разлики, за да не звучи горното твърдение бомбастично – за да не излезе,
че всичко е пропаганда (Тогава някой ще каже: „Ето още едно трансцендентално означаващо!“)
Изглежда, че при модерната пропаганда наблюдаваме напредваща
поляризация между претенцията за тоталност на значението на израза и
все по-голямата аморфност и произволност на вписаното в него метонимично значение. Т.е. наблюдаваме прогресиращо разцепване между абсолютистка претенция за еднозначност и все по-голямото съдържателно
изтъняване и метафорично размиване на практико-метонимично натрупаните значения в означаващото. Но да се върнем на въпроса за релациите
„метафизика – наука – пропаганда“!
Да опишем историята на едро, типологично, така20: в класическите
метафизични религиозни и философски учения, доколкото преследват постигане на абсолютна истина, по неизбежност се допуска трансцендентално означаващо – „началото“, „идеите“, „формата“, „Бог“ и т. н. Въпреки
че това трансцендентално означаващо се превръща в тотален „център“ на
съответния дискурс (център, който, логически погледнато, значи всичко и
нищо, но от който всичко друго се инферира), все пак в този „център“ винаги остава вписано или подписано едно повече или по-малко специфич139
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но и практически устойчиво значение, което поне донякъде ограничава
възможността „трансценденталното означаващо“ да бъде използвано като
чисто пропаганден етикет: като чист инструмент на терора. Конкретно
вписаното в „центъра“ на метафизичните системи специфично значение
също е създадено чрез метонимии, но това са метонимии, израснали от
всекидневните практики, от иманентните дискурсивни и етико-практически рутини и традиции на общностите, в които са вписани техните говорители и които рутини, разбира се, търпят разриви, промени и разночетения,
но при все това запазват консервативен хоризонт на споделено значение.
Именно рутинното и скрито вписвано в „центъра“ специфично значение
удържа въпросния „център“ от абсолютистки произвол. Това, разбира се,
не изключва исторически удостоверимите във всички времена и културни
региони моменти на терор: моменти на свръхтотализирана и свръхдецизионистична употреба на различни трансцендентални означаващи.
Нещо повече, ако приемем за момент общата хабермасианска теза за
модерността като преход от традиционни към посттрадиционни общества, няма как да не видим, че този преход е конкретно мотивиран от точно
такъв терор: религиозните войни на ХVII век са обичайна и достатъчна
референция. Изглежда, че модерността започва, когато трансценденталните означаващи започват да губят канонично под-писаното си споделено
значение – когато метонимичните всекидневни практики стават твърде
разнообразни, за да не може вече да се стигне лесно до всекидневното им
стиковане; а дори и моментите на извънредно положение, на терор, започват да траят твърде дълго, без да могат да осъществят стиковка на рутините; тогава, изглежда, и сам терорът спира да играе ролята на „извънредно“
средство за преодоляване на напреженията и сам надвисва като тотална
всекидневна заплаха. В този съвсем конкретен исторически европейски
контекст, изглежда, по различни пътеки започват да се търсят и намират
нови, отвъдвсекидневни форми на практическо стиковане на значенията:
разбира се, това е най-напред науката като институционализирана критическа работа; но и – чрез посредничеството на публичността като друг
тип институционализация на критиката – такива бариери пред терора са
и новите форми на по-отчуждено политическо договаряне на съвместния
живот, вписани днес вече рутинно в институциите на либералните демокрации.
Но и в модерния период, доколкото науката запазва инертно метафизичната претенция за достигане до абсолютни истини, тя продължава да
произвежда трансцендентални означаващи. В тези трансцендентални означаващи обаче, макар претенцията им да е тотализирана, отново биват
вписани повече или по-малко специфични значения, произведени вече не
просто чрез всекидневни, а чрез все по-специализирани и професионализирани научни метонимии, все повече търсещи логическа кохерентност
и специфична модализация на термините и твърденията си. Тези нови
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форми на вписване на споделено значение в „трансценденталните означаващи“ на модерната наука също играят ролята на ограничители, препятстващи употребата им за абсолютен терор21. В последните сто и петдесет
години – в т. нар. рефлексивна модерност ‒ науката като че все по-често
успява критико-рефлексивно да ограничи собствените си потенции за терор, като систематично деконструира собствените си трансцендентални
означаващи: тя все по-често критически ограничава абсолютистката претенция на термините си, като в същото време специфицира значението им
и се опитва практически да модализира тяхната индексична релевантност.
Т.е. съвременната наука или изтегля термините си от статута на трансцендентално означаемо, или там, където пределни термини няма как да не
бъдат допуснати, тя ги запазва единствено и само като регулативни – като
имащи своята релевантност, своето значение, само спрямо дискурсивните
операции, за които те играят ролята на конкретна аксиоматична рамка,
но не и „сами по себе си“. Така регулативните термини на съвременната
наука са – и трябва да бъдат поддържани ‒ като изцяло негативни сами по
себе си, празни откъм абсолютно отвъдконтекстуално значение, съответно
принципно оспорими, подлежащи на нови и нови контекстуални интерпретации, едва които им придават специфично значение.
Най-голямото изключение от това правило – или всъщност негово
най-силно потвърждение ‒ са двете големи тоталитарни политически идеологии на ХХ век – националсоциализмът и комунизмът, – които имат
своя квазинаучен произход и легитимация. Те са квазинаучни (и квазикритически), защото, вместо да ограничават тотализиращата претенция,
те, обратно, разпъват до тоталност и придават квазиеднозначност на метонимично полученото и всъщност полуразмито значение на своите трансцендентални означаващи – „класата“, „расата“, – за да могат чрез това
да тотализират екстремно и да се опитат да институционализират трайно
терора в политическите си практики. Терорът, разбира се, в тези случаи
е също и дискурсивен: минава през безогледна политическа пропаганда,
опряна само общо на идеологическата рамка, но всъщност оставяща огромни пространства за арбитрарност на насилието. Изглежда, че след метафизиката и след ранномодерната утопия за чиста наука тоталитарните
идеологии като че представляват трета историческа вълна на производство на трансцендентални означаващи, които обаче в по-висока степен от
предишните отприщват терора както като масовост, така и като арбитрарност на насилието (чистките на Сталин са достатъчен пример). Може би
е така, защото нещо се е променило в самите трансцендентални означаващи; и то може би е това:
В метафизичните учения склонността към тотализация на трансценденталните означаващи – оттук и склонността към използването им за
терор, ‒ бива систематично ограничавана откъм скрито вписаните в тях
значения, основани на метонимиите на всекидневните практики. Тези
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вписани значения, фигуративно казано, играят ролята на „Огледала на
владетеля“ и го задължават с образ на честта: образ-кодекс, който в рутинни ситуации не позволява на „владетеля“ абсолютен терор. Модерността обаче намира други рецепти за възпиране на терора в собствените си
трансцендентални означаващи: сред тях са новият научен императив за
кохерентност чрез внимателна модализация на серията от перформативи,
чрез които се стига до споделено значение, новият политически императив за разделяне на властите, респективно на собствеността, както и специалната критическа инстанция на публичността – научна и политическа.
Тези критически бариери преобръщат тренда така, че рефлексивната модерност все по-систематично се опитва да изостави „трансценденталните
означаващи“ и да избегне терора. Никоя от тези по-стари и по-нови прегради пред терора обаче никога не е успявала напълно да го спре – винаги
е имало извънредни моменти на терор; и никое общество не е успявало да
разположи критическите си прегради така, че да не останат никакви пространства на извънредно положение – на физически и дискурсивен терор.
Значи ли обаче това, че модерността като критически интерпретативен хоризонт е принципно неефективна? Значи ли това, че критическите усилия
са параван, който прикрива иманентната тенденция на модерността да е
тоталитарна и тотализираща: една все по-обемаща форма на терор?
Пресилено е тоталитарните идеологии да бъдат разглеждани като
иманентна тенденция на модерността. По-скоро тук ги разглеждаме като
преобръщане на една от иманентните възможности, носени от модерността – а именно на постоянната възможност трансценденталните означаващи да се окажат все по-тотализирани изрази, които са все по-изпразнени
от метонимично вписано споделено значение. Макар да стъпват върху
нея, тоталитарните идеологии преобръщат тази възможност в посока,
противоположна на водещата критическа тенденция на модерността. При
тях изработените практически във всекидневни и научни метонимии споделени значения не биват използвани, за да се разгради тотализиращата претенция на трансценденталните означаващи дотам, че те да загубят
статута си на такива. Напротив, тоталитарните идеологии осъществяват
обратен напън директно да тотализират вече станалите съвсем минимални
откъм споделеност значения на своите трансцендентални означаващи –
„класата“, „расата“, ‒ за да отприщят и институционализират терора. Този
обратен напън, вече получил чудовищните си реализации в ХХ век и все
още работещ днес в различни контексти, може понякога и да се води от
идеални подбуди – от импулса към абсолютна истина и справедливост. Но
идеалните подбуди не правят терора по-приемлив етически: напротив, ако
подбудите са твърде „идеални“, те събуждат терор.
Всъщност всички идеално-типични разграничения, които се опитвам
да направя по отношение на терора във връзка с трансценденталните означаващи, следва да важат и за пропагандата: както казах, пропагандата е
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дискурсивен терор. Съответно пропагандният етикет е генерализирано по
специфичен начин почти-празно означаващо. Новата аксиома, която току-що „изведохме“ (чрез практически метонимии, а не ex nihilo) и която
описва спецификата на този тип генерализация, е: колкото повече изтънява практическата „пълнота“ на полупразното означаващо, колкото попразно става то откъм скрито вписано в него рутинно значение, толкова
по-възможно е да нарасне яростта на тотализацията му, да нарасне фалшивата претенция за „абсолютната му пълнота“. Казано иначе, колкото
по-генерализирано и празно става едно полупразно означаващо, толкова
по-пропаганден и годен за тотален произвол етикет може да е то; толкова
повече се създава възможност за отприщване на терора.
Значи ли това, че модерността – нашият социокултурен хоризонт, ни
обрича на терор и пропаганда?
Възможността, създала се в модерността, за отприщване на терора
е именно възможност: т.е. тя може да бъде, но може и да не бъде реализирана. Това, че максимално общите думи и изрази, с които боравим, на
практика са изтънели откъм споделено значение, е възможност както фанатично да форсираме до тоталност, но също и възможност да се откажем
да форсираме „малкото“ останало ни споделено значение. Т.е. можем да
бъдем, но можем и да не бъдем терористи и пропагандатори. Въпросът е в
каква посока ще разчетем напрежението между претенцията за абсолютна
пълнота и еднозначност на общите изрази и нарастващата аморфност и
все по-минимална споделеност на техните практически под-писани значения. И все пак как можем да не сме пропагандатори?
Отказът от публична работа с трансцендентални означаващи, което
в наше време вече означава отказ от работа с пропагандни етикети, ми
се струва единствен начин за ограничаване на терора. Но как да се откажем от трансцендентални означаващи – та нали всеки дискурс опира до
крайни, пределно общи термини? Ами просто: като си дадем сметка, че
пределните ни термини са произведени отдолу, чрез практически метонимии – всекидневни и научни – и само отдолу, откъм дългата метонимична работа на практическия дискурс, все пак в тях бива вписано някакво определено (макар и никога докрай строго) значение. Т.е. пределните
термини придобиват значение само откъм конкретната практика, на която
те са пределни термини и от чиито метонимии те са извлечени – като специфично вписано в тях, а не „тотално значение“. Но това същевременно
означава, че пределно общите термини изобщо нямат значение „сами по
себе си“ – те нямат такова значение, което да може да бъде тотализирано
непосредствено. Те, взети сами за себе си, не са трансцендентални означаващи, а са напълно празни означаващи – празни дотам, че трябва да признаем пълната им негативност. Взети в тоталност, те са принципно оспорими понятия. Това, разбира се, важи за „народа“, но и за „либерализма“ и
„демокрацията“ в добавка, а и за всеки термин всъщност, включително и
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за термините на точните науки. Защото чистата тоталност е чисто празна.
Тук обаче не можем да не се върнем към „народа“ на Лакло – към неговото специфично „празно означаващо“ на популизма. Начинът, по който той разбира „празното означаващо“, е доста по-различен от „празното
означаващо“, което скицирах сега. Неговото празно означаващо, изглежда, е доста по-пълно. С цената на известна некоректност можем да оприличим „празното означаващо“ на народа при Лакло на „позитивна концепция за свободата“, докато моето – на „негативна“ (в смисъла на Бърлин,
1969). Аналогията тук е именно аналогия, т.е. не стриктно сравнение, но
не защото разбирането на Бърлин за свободата е темперирано по-скоро
за описание и защита на либералната индивидуална свобода, докато тук
въпросът е фокусиран върху общото „ние“, върху „народа“. Плоскостта
на аналогията, която предлагам, е друга: основният риск, който Бърлин
съзира при третирането на свободата, е, че каквото и позитивно значение
да припишем на свободата (при т. нар. позитивни концепции), с това ние
автоматично я превръщаме в тежък нормативен и антропологичен предикат: предикат, с който може да се мачка, който може да служи авторитарно,
включително и за терор, спрямо всеки, който не споделя „позитивния“
антропологичен образ на свободата. Въпросът сега е дали и на другото
ниво, на нивото на „ние“, не сме изправени пред същата дилема: дали,
ако придадем на „народа“ каквото и да е позитивно значение, няма да го
превърнем в инструмент за терор.
Разбира се, въпросът е общоформално некоректен спрямо Лакло,
защото той е направил достатъчно критически ходове, за да избегне в
„празното означаващо“ да бъде вписано каквото и да е пряко реифицирано значение. Още в по-ранната им добила световна известност съвместна
работа с Муф (2001), когато определят „народното ние“ (т. нар. „popular
subject position“), хегемонния субект, това става най-напред чрез систематична деконструкция на всички реификации на „класата“ и „народа“ в
марксистката традиция. Освен това при Лакло и Муф „народът“ е произведен чрез силна негация, чрез тотално изключване спрямо една външна
потискаща власт, която е негово, на „народа“, конститутивно друго – през
това изключване социалното и политическото поле се разделя на два антагонистични лагера. Именно директната властова преса на външното
задейства метафората (Laclau and Mouffe, 2001) или катахрезата (Laclau,
2005), която тотализира субекта на народа и еквивалентизира различията
в множеството, без обаче да фиксира едно есенциално значение на „ние“.
Катахрезата при Лакло и Муф неслучайно е привилегированата дискурсивна фигура – тя трябва да предпази теорията от реификации.
Въпреки всички тези деконструктивни уговорки обаче „празното означаващо“ на Лакло съвсем не е празно. Има основания да го заподозрем,
че то е скрито изпълнено (чрез неартикулирани метонимии). Най-напред,
макар и конституиран чрез тоталната негация на властта единствено като
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метафора, народът – „самият той“ ‒ става хегемонен субект; като хегемонна дискурсивна формация той буквално се ражда за живот от негативността: „Това, което утвърждаваме, е [...]: че някои дискурсивни форми,
чрез еквивалентността, анулират позитивността на обекта и дават реално
съществуване на негативността като такава.“ (Laclau and Mouffe, 2001,
128-129). Както и да специфицираме термините, ясно е едно: „негативността като такава“ става реално съществуваща, т.е. позитивна. Разбира
се, тук в теорията работят и някои други, впрочем непрояснени допълнителни допускания – нещо като неартикулирана докрай „априорна логика“
на политическото. Първо, за да стане хегемонен субект, народът трябва
да премине през хегемонна артикулация, която редуцира различните „моменти“ на множеството до еквивалентни „елементи“ в дискурсивна „верига на еквивалентност“ (2001, 127)22. Второ, сякаш по необходимост произтичащата от негативността „логика на еквивалентността“ пак сякаш по
необходимост се оказва еднозначно еманцитативна – тя сякаш неизбежно
разширява равенството, стопявайки всякакви политически, социално-икономически и културни асиметрии. Няма да се впускам в детайлен критичен анализ на тези допускания, които сближават твърде много „празното
означаващо“ на Лакло с „трансценденталните означаващи“ на класическата логоцентрична метафизика в смисъла на Дерида.
По-важно е да отчетем, че тези допускания на Лакло и Муф, както
отбелязах, имат своите съвсем емпирични – а не спекулативно-философски – извори в протестните движения и в ефектите на пряка солидарност в
протестното „ние“. Проблематично е обаче доколко те могат да бъдат универсализирани до обща онтология на политическото, което сега няма да
коментирам. И все пак напълно разбираемо е тяхното усилие от класическия марксизъм да бъдат деконструктивно изчистени есенциалистките му
рудименти, като бъдат запазени еманципативният порив към равенство и
утопичният хоризонт на универсалността, схваната тук като тотализация.
Съвсем разбираемо е също да се потърси, отвъд нарастващата диференциация и индивидуализация на живота в късния капитализъм, възможност
за реабилитация на бунтовна солидарност. Последното обаче е свързано с
един съществен риск:
А именно солидарността да бъде реабилитирана във вида й на чист
терор. Защото, както казах, ако „народът“ или което и да е друго празно
означаващо бъде 1. напълно изчистено от вписани в него метонимично
споделени значения, ако бъде напълно оголено откъм конкретно съдържание и превърнато в чиста катахреза; и ако в същото време 2. то бъде
представено като жива и действена тоталност, като „абсолютно пълно означаващо“; тогава са налице всички предпоставки за отприщване на чист
терор. Защото, както подчертахме, терорът предполага именно тотализация на дискурса и съответно пълна арбитрарност на насилието при неговото действено приложение.
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Разбира се, нито Лакло, нито Муф, нито който и да е от съвременните ляворадикални автори (Негри, Рансиер, Бадиу и много други, които
предприемат подобна тотализация на негативността) не прави директна
апология на терора (макар симпатията към якобинския и болшевишкия
терор да е отчетлива при някои от тях). По-важно обаче е как изобщо подобна теоретична рамка отваря възможност за тетор и за неговата легитимация! Защото метафоричното стопяване на конститутивните термини
на радикалния дискурс и поддържането им именно като конститутивни
– като спекулативно действени, изискващи трансформация на света in toto
– отваря възможността за практически радикализъм. Ако и да е деконструиран откъм есенциализъм днес, марксизмът, изглежда, рецидивира в своя
метафизичен радикализъм. В пространството на този радикализъм, ако не
се създадат допълнителни критически бариери, удобно може и често се
настаняват терорът и неговата дискурсивна форма ‒ пропагандата. Каква
пропаганда?
Следва продължение!
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Докладът е наличен на: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT_PART1_
BG.pdf; Отделен анализ на медийната му рецепция вж. тук: Вълканов, 2017.
Значима част от статиите в настоящия брой анализират именно променените и подменени значения
на популисткия речник при тяхната актуална пропагандна употреба в България. Вж. Якимова и
Вацов, 2017, Знеполски, 2017, и Хранова, 2017, тук.
По сполучливия израз на Никола Венков (частна кореспонденция).
Емил Григоров: https://trud.bg/наука-и-пропаганда/.
В този смисъл „дискурсивният фронт“ не е набор от артикулации, които да формират помежду си
действителна „верига на еквивалентност“ в някакъв строг смисъл, а е набор от артикулации, които
чрез метонимично натрупване и заместване са създали практически синонимни редове – „вериги
на квазиеквивалентност“, ако перифразираме Лакло, – при което започва да изглежда, че различни
многократно повтаряни неща значат едно и също. Впрочем една от стратегическите цели на пропагандата, както ще покажем, е именно тази – създавайки метонимични синонимии, да започне да
регулира всекидневните артикулации, сякаш те се движат по вериги на еквивалентност. Струва ни
се, че съвременната популистка пропаганда в България (а май и не само в България) действително е
успяла да постигне стабилно преобръщане на значенията от речника на популистките недоволства
– втората част на текста показва именно това.
Анализът на медийни дискурси, каквото представлява нашето колективно изследване, особено когато е анализ на относително етаблирани медии, каквито са официалните информационни сайтове
и печатни издания, е по презумпция анализ на „елитни“ дискурси. Използването на популисткия
език в подобни „елитни медии“, особено когато са налице и спецификите на пропагандния модус на
неговите употреби (които ще опишем още по-подробно тук), без колебание може да бъде наречено
„пропаганда“. Това е и един от важните аргументи защо нарекохме изследването си „Антидемократичната пропаганда в България“.
Именно поради това и нашето изследване не е анализ на дезинформацията, която е пределно общ и
флуиден термин, нито на т. нар. „fake news“, които са само малък сегмент на съвременната пропаганда.
Още Хана Арент казва, че както в комерсиалната реклама, така и в тоталитарната пропаганда нау-
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ката „очевидно е само сурогат на властта“ (Arendt, 1979, 345) – позоваването на науката е начин да
се повдигне претенция за монопол върху истината, а оттам и върху властта.
9 За разлика от Хари Франкфурт не смятам, че плещенето е съвсем безотносително към истината. В
едно отношение – като опит за генерализация чрез деконтекстуализация на казаното, но без ангажимент за по-нататъшна кохерентна аргументация – плещенето наподобява казването на истина. На
тази прилика, но и на разликите са посветени следващите параграфи.
10 В своя анализ на стилистиките на пропагандния дискурс Албена Хранова (2017, тук) показва катахрезата – прекомерното и безразборно наслагване на метафори – като основен стилистичен похват
на един от избраните от нея за анализ автори. В конкретния случай това е напълно удачно и точно
като аналитичен ход. Тук се опитваме да покажем обаче, че метонимията е по-общ и базисен модус
на пропагандата. Ако метафората и оттам катахрезата предполагат неустановено и свободно преливане между обичайните значения на думите и изразите, то метонимия е заместването на дума или
израз с едно установено значение с друга дума или израз с друго установено значение. Ще се върнем на темата за катахрезата и метафората в смисъла, в който генерализирано я използват Ернесто
Лакло и Шантал Муф.
11 За родството на метонимията с индекса в смисъла на Пърс, включително за разликата между тях
по „фактор истинност“, вж. Fiske, 1990, 95-97. Повечето лингвистични и семиотични изследвания
на метонимията схващат нейната „реалистичност“ или съдържащия се в нея компонент на „истинност“ твърде натуралистично – през някакъв тип кореспонденция с предпоставена реалност.
Прагматистки това разбиране за „реалистичност“ следва да бъде преработено по-внимателно: за
да бъде „реалистична“, връзката между думата, която замества, и думата, която бива заместена,
тази връзка трябва вече да е навиково отложена чрез многократни повторения в предишни перформативи, така че сега, когато заместването бъде направено, то да звучи „логично“ – трябва да
е самоочевидно, че в някакво отношение едната дума „репрезентира“ другата. Освен това, за да
бъде „реалистична“ метонимията, заместването трябва да е индексично релевантно – заместващата
дума трябва да сочи към някакви непосредствени индексични фокуси, към нещо осезаемо, към
което пряко би сочила заместената дума: „Саддам нахлу в Кувейт“ индексично сочи към иракските
войски, нахлули в Кувейт. За преработено и по-прецизно разбиране на термина „индексична релевантност“ вж. Вацов, 2016.
12 Най-добрата известна ми разработка на модализациите в подобен широк ключ, но детайлизирана
до скица на обща логика на модализациите прави Дарин Тенев (2017). Работата му може да служи
за аналитична конкретизация на твърде общите определения за „модализация“, които използвам
тук.
13 Особено отчетливо е подриването на авторитета на „учения“ и „експерта“ в съвременната популистка пропаганда – системното изобличаване на „купените експерти“, „продажните анализатори“
и т. н. Популистката пропаганда заменя авторитета на експертизата с авторитета на сякаш волните
и спонтанни („сякаш“, защото всъщност са направлявани от пропагандата) метонимии на „народа“,
на „обикновените хора“.
14 На по-късен етап ще видим, че не само разширяването на модалния хоризонт на посланията (вж.
тук т. нар. пропагандна индукция в бел. 18), но и целенасоченото стесняване на модалния хоризонт
(пропагандната редукция) са стандартни практико-логически прийоми на пропагандата. Второто
обаче е възможно само във вече безадресно генерализиран дискурсивен хоризонт, произведен чрез
тотализации – чрез систематични разширявания на модалността на изказванията.
15 За термина „разширяващи се квантори“ вж. Деянов (2001).
16 Този пропаганден етикет е директно калкиран от руски и внесен на българска сцена от „елитни“
политици и журналисти като Ангел Джамбазки (http://a-specto.bg/liberalniyat-fashizam/), Петър
Волгин (http://a-specto.bg/fashizmat-dnes/) и Боян Чуков (http://pogled.info/avtorski/Boyan-CHukov/
zashto-ne-se-uchi-istoriyata-na-liberal-fashizma.74353).
17 В радикализирания ислямизъм, в реториката на „войната срещу терора“ след 11/9, в надигналите
се след финансовата криза националпопулизми и радикализми, както и във все по-тежко суверенистката руска пропаганда след 2010 г., кооптираща речника на национализмите и радикализмите и
връщаща го обратно към тях като свободен пропаганден ресурс.
18 Катахрезата в този случай е тотализираща или „пределна“ метафора – вж. Хранова и Вацов, 2013.
19 Разбира се, пропагандни употреби на „народа“ има и в годините непосредствено преди 2013 г., макар и те да са относително по-маргинални: пропагандно-популисткият дискурс на партия „Атака“,
зает в превод от руски език, е „пионер“ на българската сцена след затишието, настъпило, след като
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„народът“ като част от пропагандния репертоар на комунизма, но и на началото на прехода започна
да заглъхва в края на 90-те години. За всичко това обаче са нужни специални изследвания.
20 Всъщност тук преработвам по нестриктен и свободен начин задочния дебат между Дерида и Хабермас за връзките между европейското Просвещение и терора, организиран чрез интервюта и
коментарни текстове към тях от Джована Борадори (2004). Ако, както правилно отбелязва Борадори (пак там, 43), тероризмът за Хабермас е девиация от модерността, а за Дерида той е нейно
автоимунно заболяване, чрез преработката на по-общия термин „трансцендентално означаващо“
на Дерида аз се опитвам да потърся среден път. Като показвам, че латентна възможност, носена от
модерността, е претенцията за абсолютна пълнота на трансценденталните означаващи да се свърже
с все по-голяма аморфност, до границата на изчезване на техните вписани метономично значения,
демонстрирам, че тази възможност може да бъде използвана по два различни начина: критически,
като общите термини бъдат оставени като напълно празни означаващи (регулативни термини, които
само контекстуално се пълнят с практически специфични значения), или тоталитарно и терористично (като минималните останали в тях споделени значения бъдат абсолютизирани чрез терор).
21 Разбира се, форми на научно легитимиран терор, по-прикрит или явен, съвсем не липсват в европейската модерност: нека споменем колониализма, империализма, евгениката...
22 Никъде при Лакло не е практически ясен статутът на „логиката на еквивалентността“ в противовес
на „логиката на различието“: не е ясно кои и какви практически артикулации произвеждат „вериги
на еквивалентност“ и кои артикулират „различие“. Тук се опитваме да въведем практическите метонимии като всекидневен (но и научен, пропаганден и т. н.) оператор, който без допускане на някаква
архетипна или трансцендентална структура/логика да покаже как на практика могат да възникват
синонимни редове („вериги на квазиеквивалентност“) или пък синонимиите практически да се разбягат.
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Популистката пропаганда в България: логика, идеология, стилистика

Боян Знеполски

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОПАГАНДА
В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
Антидемократичната пропаганда неотменно присъства в медийната
среда на либералните демокрации, но мястото й варира в зависимост от
общото им състояние. В периодите на просперитет и усещане за стабилна легитимност тя заема медийната периферия и същевременно най-екстремните режими на говорене, с които малка част от гражданите се идентифицират. В периодите на криза обаче, какъвто период в световен мащаб
са последните десет години – глобалната финансова и икономическа криза, гръцката дългова криза, бежанската криза, появата на терористичната
структура „Ислямска държава“ и вълната от непрестанни терористични
нападения в Европа и по света – антидемократичната пропаганда, подкрепяща и на свой ред подкрепена от възхода на националпопулистки и суверенистки политически партии, постепенно се превръща в мейнстрийм
медийно говорене, на чиито внушения немалко дезориентирани и обезверени граждани са склонни да се поддадат. Проблемът е, че този тип говорене е не просто една от безброй многото реторики, допустими в рамките
на либералната демокрация, а реторика, която, макар да се възползва от
принципите на либералната демокрация – свободата на словото и правото
на всеки да изказва свободно убежданията и мненията си, – е насочена
пряко срещу нея не само чрез своите привилегировани теми, но и чрез
начина, по който тя бива изграждана и поднасяна. Антидемократичната
пропаганда участва в демократичната медийна публичност, но без да отговаря на конститутивните за нея условия.
Първо, антидемократичната пропаганда е колективен социален феномен: макар да има своите изявени автори, тя представлява организирана и
масова акция, което особено ясно личи от хилядите еднотипни по смисъла
си анонимни публикации, появяващи се кампанийно на страниците на десетки сайтове. Второ, антидемократичната пропаганда проявява учудваща кохерентност на темите и тематична съгласуваност на авторите, както
и целенасоченост на посланията, които, противно на обичайната разпиляност и разнопосочност на различните форми на социална критика, са
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съсредоточили ударната си сила в ясно определена точка, а именно дискредитирането на либералната демокрация. Трето, за разлика от критическата нагласа, която предполага една или друга степен на приобщеност
на критиката към нейния предмет, тоест грижа той да бъде реформиран,
дори трансформиран, но все пак съхранен, антидемократичната пропаганда заема една изцяло външна гледна точка към либералната демокрация –
гледната точка на противник, желаещ нейното премахване в името на друг
тип демокрация – нелибералната демокрация, или пък в името на един авторитарен и традиционалистки политически режим. Четвърто, разглеждана в плана на своята стилистика, антидемократичната пропаганда се
стреми да създава разкази, произвеждащи светогледни внушения, а не да
формулира аргументи. Стремежът е не читателите да бъдат убеждавани,
което предполага пространство на неопределеност, на подвъпросност на
изказваните твърдения и подкрепящите ги доводи, а също и възможност
да се изказват противоположни твърдения и доводи. Напротив, стремежът
е читателите да бъдат въвлечени в потока на един разказ, чиито забързан
ритъм, висок патос и натрупване на еднотипни по смисъл елементи създават представата за безапелационност на твърденията и безалтернативност
на внушаваните исторически тенденции (упадък на американската демокрация, предстоящ разпад на ЕС, възход на Русия, настъление на национализмите и суверенизмите в Европа и по света и т. н.).
В първата част на изследването Антидемократичната пропаганда в
България идентифицирахме четири основни пропагандни теми: „Залезът
на Европа“, „Въздигането на Русия“, „Продажните елити на България“,
„САЩ/НАТО като глобален хегемон-кукловод“.1 В настоящия текст бихме искали да видим как тези теми присъстват в текстовете на конкретни автори. Въпросът е в каква форма са поднесени, какви са интерпретациите им, дали и доколко интерпетациите видоизменят общите теми.
За да отговорим на този въпрос, избрахме петима изявени представители
на антидемократичната пропаганда, които не просто убедително и красноречиво повтарят четирите опорни точки, но ги развиват в специфична
идеологическа перспектива. Каква е спецификата на всяка от тези пет идеологически перспективи е това, което текстът си поставя за цел да анализира. Задачата следователно е да се провери каква е „еластичността“ на
пропагандата, как и доколко, въпреки фиксираните общи опорни точки,
тези точки могат да бъдат преподреждани и разпъвани в различни идеологически посоки, така че различни съществуващи обществени стереотипи
и недоволства да бъдат обхванати и пропагандно пакетирани.
Как с антиамериканизъм да дискредитираме демокрацията
Антиамериканизмът е сред най-удобните средства за дискредитиране
демокрацията. От една страна, САЩ са един от историческите символи
на либералната демокрация. От друга страна, повече от други демокра152
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тични страни те символизират тенденции, подкопаващи демокрацията:
имперски амбиции, безконтролно развитие на пазарите и свръхмогъщи
корпорации, култ към личния интерес и френетично потребление и т. н.
Поставяйки ударението върху втория момент за сметка на първия, авторите, участващи в антидемократичната реторика, твърдят, че макар САЩ някога наистина да са олицетворявали демокрацията, днес те олицетворяват
нейния упадък. А ако символът на демокрацията пропада, то и западната
демокрация очевидно пропада. Нещо повече, според тези автори днес демокрацията се е превърнала само в идеологическо оръжие, с което САЩ
легитимират както имперската си политика навън, така и експлоатацията
на собствените си граждани вътре в страната.
Журналистическите сюжети на Калина Андролова поставят силен акцент върху антиамериканизма, макар тя да споделя основните моменти
от тезите на други автори, в една или друга степен нейни съмишленици –
като Петър Волгин, Валентин Вацев, д-р Илия Илиев, Дарина Григорова:
противопоставянето между суверенизъм и глобализъм, между национализъм и либерализъм, охулването и отхвърлянето на либералната демокрация, надеждата, че ЕС рано или късно ще се разпадне, което ще позволи на
България да промени външнополитическата си ориентация.
Антиамериканизмът на Калина Андролова се основава на два момента: единият е свързан с твърдението за хегемонната позиция на САЩ в
света, стремежа им да господстват над всички континенти, да наложат
волята си над всички страни, привилегировайки американските интереси
над всичко останало; вторият момент е свързан с твърдението за упадъка
на американското господство, залеза на американската мощ, което отваря
възможността за нов световен ред, в който и България би имала друго
място.
Американското господство, представяно от Андролова като хищническо, грабителско, безогледно, е изобличавано почти във всичките й текстове. Обща стилистична черта на тези текстове е, че патосът и силните думи
подменят изследването и анализа на обсъжданите теми, прибързаните и
догматични обобщения скриват съдържащите си в тези теми нюанси и
противоречия, безапелационността на изводите е за сметка на тяхната точност, могъщите и еднопосочни потоци от думи блокират разсъждението
на четящия в опита да се постигнат определени внушения, вместо да се
аргументират определени тези. Вероятно стилистиката отговаря и на целите на авторката. Добър пример в това отношение могат да бъдат нейните
описания на деструктивните последици от американското господство:
САЩ всъщност не са никакъв гарант за свобода и опазване на културно-цивилизационния ред. А тъкмо напротив. Изходът от планираните
операции на САЩ оставя цели региони от планетата в руини, потапя
ги в смъртоносна атмосфера, изтощение и хаос и опасна продължител153
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на дестабилизация. Америка вече няма способността да бъде световен
жандарм и е крайно време някак да признае това. (...)
Да се храниш от създаването и поддържането на хаос. Да планираш
смъртта. Да оставаш единствен, като разглобяваш всички останали (...).
Проблемът идва от продължителното неинтелигентно разрешаване
на световните конфликти, от опустошенията, следващи американската
намеса във всяка точка на света, от алчната наднационална корпоративна експанзия, която поразява ресурсите на всяка една държава без
изключение (тези, които с опитват да са изключение, са подложени на
арогантен натиск, преврати, цветни революции, санкции, изолация и
пр.). Всичко това силно девалвира американския авторитет до степен
на отхвърляне и дори омраза. А упражняването на сила без доверие се
нарича робство.2

Според Андролова американското господство се проявява и спрямо
ЕС. САЩ и ЕС само привидно са съюзници, в действителност САЩ имат
интерес от една слаба Европа, която във всичко да им се подчинява и да
следва американските интереси. Бежанската вълна не е резултат от стечение на обстоятелствата, а от стратегията на САЩ съзнателно да подкопават перспективата за една силна Европа, да държат Стария континент в
подчинена позиция и да увековечават собствената си хегемония:
За САЩ е много изгодно Европа да бъде слаба, конфликтирана, под
стратегически заплахи отвън – радикален ислямизъм, неоосманизъм,
мигрантски вълни и пр. Защо? Защото така се елиминира като субект
със самостоятелна геополитическа проекция и се превръща в манипулиран обект за рeшаване на чужди задачи. Ако Европа не започне да
управлява този хаос, то хаосът ще започне да я управлява. (Ibid.)

Вторият значим момент в картината на Андролова пряко произтича от
първия: тъй като американското господство е прекомерно и деструктивно,
което се предполага, че е очевидно за всички, то то неизбежно започва да
поражда съпротиви. Американската хегемония навлиза в период на упадък, Америка залязва. В опита си да предотврати своя залез тя само увеличава деструктивните ефекти от своето господство, като по този начин още
повече ускорява залеза си:
САЩ все повече и повече не успяват да контролират евразийската политико-икономическа архитектура, постепенно губят доверието на Европа, а Арабския свят са превърнали в ужасяващ провал на доктрината
си за изключителност, според която имат право на безнаказаност (...).
Провалите на САЩ в международен план се повтарят толкова сгъстено и уморително често, че напълно изчерпиха както натрупания, така
и кредитния лимит на доверие от страна на всички останали народи (...).
[САЩ с] абсолютно всички сили се стремят да изтласкат Русия из154
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вън европейската орбита. Може би защото Европа, включваща Русия
и Турция, се превръща в глобално амбициозен фактор, способен да
детронира моментално хегемона. Уви, страховете от залеза на Америка
в самата Америка превръщат външнополитическите й решения в апокалипсис.3

По отношение на ЕС Андролова споделя една оценка-константа, която можем да открием и при другите автори – Григорова, Илиев, Вацев,
Волгин. ЕС е изцяло подчинен на САЩ, неговата политика е проекция на
американските интереси. ЕС не е самостоятелен политически субект, а
изцяло подопечна на САЩ организация:
„Брюксел“, едно хиперболизирано понятие за европейска общност и
солидарност, което все повече и повече се превръща в плашеща макабрена безпътица. Що е то „Брюксел“? Германия под указанията на САЩ.
Интересите на хегемона, институционализирани в сложни директиви.
Изкуствено събрана група от държави с наложени уж общи интереси,
превърната в контролиран геополитически фактор. Обект, насочван винаги на изток. Остатък от Студената война – един инструмент, който
създателите се опитват отново да използват в стария изпитан план: възпирането на Русия. Оръжие, което се маскира в умовете на европйците
като самоуправляващ се самостоятелен субект. Уви. „Брюксел“ е на каишка. И то смайващо здрава каишка.4
Европа непрекъснато е подложена на необходимостта да предприема политически действия в дълбок свой ущърб за подпомагане на геополитическите планове на Вашингтон. Тук-там обаче възникват проблясъци. Или просто САЩ променят ходовете и договорките си, а с тях
и поведението на Брюксел.5

Андролова е категорична, че в сегашния си вид ЕС не може и не заслужава да продължи да съществува и краят му е неизбежен. Авторката
цитира гида на песимиста на Bloomberg за 2017 г., според който Брекзит ще бъде последван от още няколко Брекзита: „Блумбърг прогнозира
още няколко Брекзита от ЕС, с което е възможно практически да се сложи
край на обединена Европа във вида, в който я познаваме досега.“6 Това
по-конкретно означава, че в света, както и в Европа, предстои преразпределение на властта и на сферите на влияние. Отслабването на позициите
на САЩ и ЕС ще се компенсира от засилването на позициите на отделни
силни национални държави. Според този сценарий на Андролова на България очевидно й предстои избор на нова външнополитическа ориентация, водеща до нови геополитически зависимости:
Анализатори на Блумбърг считат, че светът върви към споразумение
„Ялта 2“, според което Путин ще иска пълната власт над Украйна, Беларус и Сирия. (...)
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Демократите в САЩ продължават да отхвърлят реалността, че светът се променя пред очите им. И че Америка се провали с гръм и трясък
пред очите им в ролята си на управител на планетата Земя, нашия общ
политически и човешки дом. И оттук нататък следва драматично ускорение на историята. Самостоятелната политика на държави като Великобритания, Русия, Турция, Китай, Германия, Франция, Индия, Иран и
др. ще нараства, с което ще се изобрети нов модел на международно
общуване. И в този модел мястото на САЩ ще бъде като страна измежду няколко мощни фактора. Които съвсем реално се договарят помежду
си за разрешаване на международните проблеми. Проблемът за нас е
как България тепърва ще възпитава самостоятелни държавници. И как
по-бързо и находчиво да се отърве от досегашните слуги (с обобщения
образ на Даниел Митов), като ги натири в слугинския килер на политическото минало. (Ibid.)

Според Калина Андролова властта в света до съвсем скоро, до избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, може да бъде представена
като пирамида: на върха на пирамидата е едрият американски капитал;
под него е „американската държава, която отдавна функционира само като
административна форма на финансовия интерес на едрия капитал“7; под
американската държава е ЕС, който е подизпълнител на американските
интереси; под ЕС са правителствата на страните членки, в това число и
България, чиято роля е изцяло слугинска.
Какво е мястото на „демокрацията“ и „либерализма“ в тази схема. При
Андролова те са лишени от всякаква консистентност и са сведени само до
инструмент за обосноваване, оправдаване, маскиране на американското
господство и американската експанзионистична политика по света. В тази
връзка:
... американската доктрина за надмощие изби милиони хора по света под
измисленото оправдание за налагане на демокрация (...).
След убийството на Кадафи в Либия Вашингтон започна да насажда демокрация в Либия, дирижирайки либийското харчене на средства
за племенните войни до пълното изчерпване на възможностите за закупуване на оръжия. (Ibid.)

Според Андролова всички цветни революции, всички майдани, всички значими граждански протести през последните години, включително протестите срещу избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, са
неавтентични, те са инструмент за оказване на въздействие от страна на
могъщи сенчести сили в опита им да контролират събитията. В една историческа реконструкция на основни събития от ХХ век Андролова твърди, че в тяхната основа можем да открием интересите на Запада. Чрез
Великата октомврийска революция Западът се стреми да дестабилизира
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царска Русия, чрез възхода на нацизма – да разруши Съветския съюз, чрез
студентските протести на площад „Тянанмън“ в Пекин през 1989 г. – да
спре възхода на Китай.8
Андролова подсказва, че дори в самата Америка демокрацията е само
фасадна. Ако в плана на външната политика „демокрацията“ се използва
като лозунг за легитимиране на подчиняването на други страни и източването на техните ресурси, то във вътрешнополитически план тя се използва
като средство за манипулиране и подчиняване на американските граждани
очевидно в полза на големите частни интереси:
САЩ може и да са най-демократичната страна на света, каквито претенции имат, но фактите сочат, че освен това са и най-перфидно контролираната медийно демокрация. (Ibid.)

Що се отнася до България, и в този случай „демокрация“ и „либерализъм“ се определят от Андролова като лозунги и идеологеми, лансирани с
посредничеството на десницата срещу въображаемата руска заплаха, които в крайна сметка обслужват разпадането и саморазрушаването на страната. Андролова обаче така и не изяснява защо това е така, придържайки
се очевидно към принципа „казвам, но не доказвам“:
Използването на безмозъчната десница „на тъмно“ под лозунгите за „демократичност“, „антикомунизъм“, „човешки права“ и „либерализъм“ са
предвестник на разчленяването на България и превръщането на страната в полоса за битка с фантасмагоричен враг от изток. Разбира се, враг
от изток няма, но това не е важно. Важното е оперативното „зомбиране“
да е такова, че да накара самоубиващите се да пеят химни на радост,
докато се самоубиват“.9

По принцип Андролова отстоява тезата – изказана най-общо, без всякакви доказателства и примери, – че западните медии не са едно от условията на политическата публична сфера и на жизнената демокрация,
а напротив, че са тоталитарни и тяхната цел е да обслужват определени
интереси (дали частни или държавни не става ясно), като за тази цел манипулират гражданите на съответните страни и ги принуждават покорно
да следват медийните внушения:
Европейските народи са жертва на мощна медийна пропаганда, която
се самоподхранва чрез инстинкта за запазване на статуквото (...). В този
смисъл в Европа е налице, конструира се и се поддържа един своеобразен тоталитарен медиен модел, който изхвърля журналистите, които
пропукват „системата на общоприетото говорене“. Гражданите са принудени да възприемат послушно всяка избълвана от медиите лъжа и да
я припознават за истина, макар да виждат отблизо, че това е неистина.10
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Андролова обаче пропуска факта, че почти всичките й позовавания,
позволяващи й да изобличава западните демокрации, са именно от западни медии (New Statesman, Der Freitag). Тя пропуска и факта, че самото съществуване на списание като A-specto е доказателство за плуралистичния,
а не тоталитарен характер на западната (а и българска) медийна среда.
Един друг елемент на модерните демокрации – неправителствените организации – също се определени от Андролова като инструмент за
миниране на националния суверенитет и подмяната на държавната власт
в дадена страна с интересите на други държави. Според Андролова очевидният и най-ярък пример в това отношение са фондациите „Отворено
общество“, финансирани от Джордж Сорос. И в този случай силата на думите и образите трябва да запълни празнотата от липсващите конкретни
аргументи и анализи:
Мрежовите структури на Сорос фактически демонтират монопола на
държавната власт върху вземането на политически решения в доста
страни (...). Всъщност Отвореното общество на Сорос е по-скоро притворено общество за лобизъм и обяздване на публичните пространства в
страните, обекти на неговата интервенция. (Ibid.)

Андролова обяснява големи исторически събития като движението
„Солидарност“ в Полша, свалянето на режима на Милошевич в Сърбия,
цветните революции в Украйна и Грузия именно с намесите на Сорос и
неговите екипи от „Отворено общество“. Очевидно според Андролова в
гражданските движения, борещи се с тоталитарни или авторитарни режими, няма нищо автентично гражданско, те нямат никакво собствено значение, тъй като са просто инструмент, създаден и употребен от чужди,
задкулисни сили. Но делегитимирането на гражданските движения не означава ли същевременно ретроактивно реабилитиране на тоталитарните и
авторитарни режими, срещу които те са се борили?
Сходно е и схващането на Андролова за „човешките права“, които
според нея са изпразнени от всякакво юридическо или морално съдържание и не са нищо повече от поредния инструмент в арсенала на САЩ, чрез
който те се стремят да дестабилизират Европа и да запазят властовите си
позиции в света:
Лансира се доктрината, че националните държави са анахронизъм и
имаме глобални човешки права и свободи. В този смисъл цяла Африка и
половина Азия имат човешкото право да се изсипят в Европа и да търсят
по-добър начин на живот. (...) „Имаш право!“, казват и американците, за
които потопяването на Европа в хаос дава окончателно предимство при
последващата подялба на света – между САЩ и доминиращия фактор
в Азия. (Ibid.)
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Политическият анализ на Андрлова се основава на една необратима
концептуална йерархия. Ценностите, идеалите, нормите нямат никаква мотивираща или регламентираща сила. Според Андролова те служат
основно за манипулиране на населенията на една или друга страна или
за оправдаване на една или друга политика. Самите ценности и идеали
принципно не произвеждат и не са в състояние да произвеждат политика.
Решаващият фактор в политиката, реалността на политиката това е силата. Всичко зависи от съотношението на силите, от конфликта на силите и
изхода от този конфликт. Пример в това отношение може да бъде Русия
– под натиска на западните сили Русия се вижда принудена също да бъде
силна (да се въоръжава), за да има място в днешния свят:
Но при всички случаи единствената цел на международната политика е
борбата за ресурси и контролът върху тях. Ако искаш да си свободен и
да имаш сигурност, то трябва да си силен. Затова на Русия й се наложи
да се завърне към стратегията на превъоръжаването. Патологичната нелюбов на Запада към Русия принуди руснаците да се въоръжават, вместо
да се интегрират.11

В текстовете на Калина Андролова системният антиамериканизъм
води до дискредитиране на демокрацията – не просто на американската
демокрация или на западната демокрация, а на демокрацията изобщо. До
този резултат се достига по пътя на последователното и усърдно дискредитиране на различните елементи на демокрацията – медии, граждански
протести, неправителствени организации, като всички те биват обявени
за инструменти на американската имперска политика. По този начин по
силата на кумулативния ефект в крайна сметка и самата демокрация се
оказва дискредитирана, сведена до фасадна демокрация, до чиста идеология, която само прикрива (и оправдава) господството на едни страни над
други страни, на едни сили над други сили.
Антилиберализъм в името на национализъм плюс социализъм
Демокрацията може да бъде атакувана и през либерализма, доколкото
в понятието либерална демокрация те са неотделими. За целта можем да
изградим един на пръв поглед правдоподобен разказ, описващ как либерализмът във всички свои аспекти – политически, икономически, културен
– се е провалил веднъж завинаги, като по този начин и либералната демокрация, тоест западната демокрация, няма как да не започне да изглежда
като провалена. Въпросът е: какво се предлага на нейно място? Отговорът,
в който се споменават различни алтернативи – национализъм, социализъм, – остава обаче принципно неясен. Вероятно поради невъзможност
или от смущение да се назове действителна алтернатива.
За Петър Волгин в исторически план либерализмът е преди всичко ле159
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гитимация на господството на буржоазията: „Буржоазните елити успяват
да изместят господстващите в продължение на векове представители на
аристокрацията и духовенството. Либералната философия е най-добрата
легитимация на тази победа.“12 Критиките на Волгин към либерализма са
от всички посоки. Волгин очевидно приема както консервативните, така и
радикално демократичните (леви) критики на либерализма. Но тези критики, както са представени от автора, се оказват взаимоизключващи се:
Критиката на консерваторите: „Те повеждат мощна атака срещу либералите, обвинявайки ги, че с техните „свободолюбиви“ идеи на практика
разрушават фундамента на обществото и го тласкат към хаос и анархия.“
Критиката на радикалните демократи (левите): ...радикалните демократи, които по време на Френската революция заемат лявата част на
политическия спектър и започват да нападат либералите заради тяхната
недостатъчна решителност и склонността им към безпринципни компромиси със силите на статуквото. (Ibid.)

Ако съберем двете критики в едно, излиза, че либералите едновременно рушат основите на обществото и същевременно са пазители на статуквото. Общата оценка на Волгин за либерализма все пак поставя акцента
върху либерализма като пазител на статуквото, което и от Марксова гледна точка звучи напълно погрешно, като оставим настрана буржоазните
революции, социалните движения от края на 60-те и през 70-те години на
ХХ в., падането на комунистическите режими и много други събития и колективни действия, водени в името на либералните ценности и предизвикали отхвърлянето на определен тип общества, рухването на политически
режими, установяването на нови соцални отношения:
Либералите са разумни хора, няма спор. Само че страдат от един основен дефект – нямат привлекателна визия за бъдещето. Статуквото ги
устройва и нямат намерение да го променят с изключение на някакви
незначителни корекцийки. (Ibid.)

В противоречие със собствената си парадоксална теза за консервативния характер на либерализма Волгин твърди, че либерализмът е в основата на всички големи катаклизми на ХХ в. Например Първата световна вайна не е предизвикна от национализмите в Европа, а от борбата за пазари
и по-големи печалби, тоест в крайна сметка от либерализма. В следващия
цитат показателното е именно това, че цялата вина за войната е хвърлена
върху либерализма, докато национализмът е оневинен:
Просто войната е идеалното средство, с което великите сили се надяват
да разрешат икономическите си противоречия, както и господството си
върху колониите извън Европа. И ако се абстрахираме от всички нацио160
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налистически клишета, които съпътстват четиригодишното взаимоизтребление на народите, ще видим, че Първата световна война се води за
пазари и за по-големи печалби. (Ibid.)

Петър Волгин много често отъждествява либерализма със сумарния
образ на Запада и политиката на западните страни. Така е в случая с Първата световна война, така и в случая с голямата криза между двете войни,
когато либерализмът се асоциира с парламентарната демокрация, като конотацията отново е негативна:
Парламентарната демокрация с нейните традиционни партии и с нейния либерализъм е обект на яростна критика. И с право. Тя не успява да
спаси човечеството нито от ужасите на Първата световна война, нито
от опустошителните следвоенни икономически кризи. Основните атаки
срещу парламентаризма идват както от левицата, така и от набиращите
все по-голяма сила крайнодесни движения. (Ibid.)

Волгин асоциира либерализма с парламентарните демокрации в Европа, довели до Първата световна война и до междувоенната криза, но той
го асоциира също и с междувоенните десни диктатури, припомняйки ни
по този начин комунистическата пропаганда отпреди 1989 г.:
Там, където някога е имало парламентаризъм, се настанява десният
авторитаризъм – в директна или в по-завоалирана форма. Интересно е
какво смятат либералите за всичко това. На думи те осъждат различните
прояви на десния авторитаризъм. А на практика? Ами на практика се
оказва, че или започват да сътрудничат с фашисти, нацисти, фалангисти,
или съпротивата им е толкова „силна“, че за нея разбират само жените
им. В голямата си част либералните политици не се противопоставят
нито на Хитлер, нито на Мусолини, нито на Франко. И това е естествено, защото, колкото и крайни да са доктрините на тези лидери, те така
и не посягат на това, на което либералите най-много държат – частната
собственост. Капиталистите, особено големите, са се чувствали прекрасно при парламентарната демокрация. Също толкова прекрасно се
чувстват те и при управлението на десните диктатори. (Ibid.)

Ако приемем буквално тезата на Волгин, че съпротивата срещу нацизма, фашизма, десните диктатури идва не от средите на либералите, а основно от тези на левицата, най-вече на комунистите, то събития като пакта
Молотов-Рибентроп или ролята на САЩ и Великобритания във Втората
световна война изглеждат необясними. Продължавайки своята историческа реконструкция, Волгин твърди, че след Втората световна война, тоест след провала на либерализма в периода от 1914 г. до 1945 г., Европа
отхвърля тази традиция, за да избере социалната държава, която според
автора е отрицание на либерализма. Трудно бихме могли обаче да прие161
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мем сериозно тезата, че създавайки институциите на социалната държава, Западът същевременно е престанал да бъде либерален в политически
смисъл. Тук авторът извършва скрито приплъзване на смисъла – той вече
няма предвид политическия либерализъм, отнасящ се до западните парламентарни демокрации, а икономическия либерализъм, привилегироващ
институцията на пазара. Отъждествявайки либерализъм и пазарен фундаментализъм, Волгин казва следното:
Хората гласуват за левите партии, защото те обещават генерални социални трансформации. Либералите с тяхната „невидима ръка на пазара“
са натикани в ъгъла. Повечето европейци не желаят съдбите им да бъдат
определяни от разни невидими или видими ръце. Те искат държавата
да влезе в правомощията си и да управлява пълноценно. Да не е просто
„нощен пазач“, както постулира либералната теория, а да бъде активен
участник в икономическия и политическия живот. (Ibid.)

В края на 70-те години, когато настъпва кризата на модела на социалната държава и свършва периодът на „славните трийсет години“, започва
нов период – неолибералният обрат. Волгин сравнително правдиво излага
условията, при които се случва този обрат, но пренебрегвайки социологическото и културното му измерение, поставя акцент върху демоничния
образ на реваншистки настроените бизнес елити. Описанието му може
да намери своето достойно място сред пропагандните материали срещу
Запада от времето на Студената война. Освен това тезата, че от края на
70-те години насетне либерализмът окончателно се е превърнал в неолиберализъм, е невярна. Няма как, освен магически, либералните принципи,
въплътени в политическите институции на либералните демокрации, да
се преобразят изцяло в неолиберализъм:
Могъщи бизнесмени, пазарни фундаменталисти, фанатични антикомунисти осигуряват достатъчен финансов комфорт на редица либерални
мислители. Правят го, защото са убедени, че рано или късно ще дойде
време за реванш. Тогава идеите на Хайек и компания ще бъдат особено нужни в борбата срещу привържениците на социалната справедливост. Това време настъпва в края на 70-те години, когато на теоретично
ниво либерализмът окончателно се е трансформирал в неолиберализъм.
(Ibid.)

Интересен е проблемът за това как се появява либерализмът в България и другите страни от Източна Европа. Според Волгин след 1989 г.
либерализмът е бил въведен или по-скоро наложен в източната част на
континента чрез пропаганда и пари, тоест изцяло заинтересовано, посредством финансираните от Запада неправителствени организации. С други
думи, Волгин отхвърля възможността в тези страни да е имало и да има
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истински убедени либерали, отрича факта, че могъщите протестни вълни на източноевропейските граждани в периода 1989-1990 г. срещу репресивните комунистически режими не бяха мотивирани „финансово“, а
бяха вдъхновени от идеята за установяването на (либерална) демокрация
или най-малкото от очакването за либерализиране на съществуващия политически ред. Волгин пропуска и факта, че именно институционалното
демократизиране и либерализиране на източноевропейските общества –
ако вземем за пример България, отмяната на член първи от комунистическата конституция, въвеждането на многопартийна политическа система,
на свободен печат, провеждането на избори за Велико народно събрание,
приемането на нова конституция – беше жизненоважната мярка, дала шанс
на тези общества да оцелеят и да преодолят тежката криза, предизвикана
от имплозията на комунистическите режими. Отъждествявайки погрешно
либерализма с неолиберализма, Волгин допуска и друга грешка: разглеждайки либерализма, той всъщност твърди, че един политически режим и
един социален ред могат да се крепят, при отсъствието на репресии над
населението, единствено на основата на продажни елити и медийни кампании, което е фактически невъзможно. Тезата, че либерализмът в България и другите страни от Източна Европа е чисто идеологически феномен,
при това привнесен и солидно заплатен, може би звучи ефектно, но е социологически абсурдна:
... успехът на неолибералните рецепти в бившите социалистически държави се дължи и на факта, че техните пропагандатори, освен да споделят идеи, споделят и средства. Много средства. Бързо става ясно, че ако
се превърнеш в местен разпространител на идеите на Чикагската школа,
ще се сдобиеш не само с престиж като носител на новото и истинното,
но и със значителни средства. Ето защо в някогашните социалистически
държави започва бесен процес по създаване на неправителствени организации, мозъчни центрове и всевъзможни институти, финансирани
щедро от отвъдокеански донори. (Ibid.)

Какво е отношението на темата за либерализма към темата за Русия.
Тук нещата са пределно ясни. Според Волгин руснаците не обичат либерализма, затова пък от своя страна либералите не обичат Русия. Ако си
либерал, задължително трябва да си и русофоб:
Българските либерали никога не са имали собствени идеи. Всичко, което
чувате от тях, са го прочели в западните наръчници, предназначени за „защитниците на свободната инициатива“. А във въпросните наръчници покрай всички останали скудоумия пише, че за бившите соцдържави дружбата с държавите от НАТО и от ЕС е като „слънцето и въздуха за всяко живо
същество“. Че ако някой се усъмни в божествената природа на Северноатлантическия пакт, той е враг на свободата и демокрацията. Че най-големи163
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ят противник на либерализма е Русия, заради което тази държава трябва да
бъде непрестанно обиждана. Че който не ругае Русия от цялото си сърце,
е „рубладжия“ и „слуга на Кремъл“. Ето защо либерализмът в българските
условия придобива устойчиви русофобски характеристики. Смята се, че
няма как да си „автентичен либерал“, ако не мразиш Русия. Защото руснаците никак не харесват либерализма. Вярно е. Руснаците, поне повечето от
тях, никак не харесват либерализма. Няма и за какво. (Ibid.)

Волгин разглежда либерализма в няколко основни значения. Първото
значение: либерализмът се свързва със Запада и парламентарната демокрация и се отъждествява с интересите на едрия капитал. Второто значение:
либерализмът се свързва с капитализма и неолиберализма, което означава експлоатация на човешкия труд, отчуждение, подчиняване на човешкия
живот и съдба на законите на пазара. Третото значение: либерализмът се
мисли като политически либерализъм, но неговите основни ценности –
върховенство на закона и свобода на словото, са отречени от Волгин като
идеологема, нямаща нищо общо с реалността. По отношение на законността Волгин смята, че тя е инструмент, защитаващ еднозначно класови интереси:
Само дето цялата законност, за която не спират да призовават, всъщност
е „законността“ на статуквото. През последните 27 години в България
ясно се оформиха класата на спечелилите и класата на загубилите от
прехода. Старият либерален лозунг за „свещеността на частната собственост“ е отлично оправдание за това да не се пипат всички онези,
които станаха милионери буквално за една нощ. Тях ги пази законът, а
хората на наемния труд никой не ги пази нито от намаляване на доходите, нито от уволнение. (Ibid.)

По отношение на свободата на словото Волгин смята, че тя е пълна
заблуда и манипулация, тъй като такава свобода, поне в България, няма.
Според него в България има по-малко свобода на словото дори отколкото
в тоталитарните режими:
Освен всичко друго българските либерали се оказаха най-големите душмани на всяко слово, което е различно от тяхното. Да, те са за свобода
на мисълта, стига да става дума единствено за тяхната мисъл. Ако не
вярвате, опитайте се да отправите критична бележка по адрес на Брюксел или Вашингтон. Или пък да кажете нещо хубаво за Русия. Ще получите такава канонада от обиди от либералния лагер, в сравнение с които
филипиките на Йозеф Гьобелс през 30-те или на Андрей Жданов през
40-те години ще ви се сторят дружески закачки. (Ibid.)

В четвъртото си значение либерализмът се асоциира с културен либерализъм, но и в този случай той отново се мисли като деструктивен,
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защото привилегирова малцинствата за сметка на мнозинството:
Но един либерал – български, пък и не само – е твърде извисен, за да
се занимава със защита на правата на експлоатираните. Виж, стане ли
дума за правата на някое етническо, сексуално, религиозно или всякакво
друго малцинство, на либерала не можеш да му затвориш устата. При
това специално в България има достатъчно НПО-та, които следят да не
бъдат нарушавани правата на някой кришнар, ром, гей или травестит,
че да има нужда цялото либерално войнство също да се включва в това
наблюдение. Доста по-малко на брой са организациите, ако изобщо ги
има, които да са загрижени за това как се живее с минимална работна
заплата или с обикновена пенсия. (Ibid.)

Следователно във всичките значения, в които Волгин го употребява, либерализмът е отречен. Проблемът е, че самият анализ на Волгин е
комбинация от сравнително достоверни разкази (кризата на либерализма
между двете войни, възходът на левицата след Втората световна война,
постиженията на социалната държава, неолибералният обрат), много приблизителни и спорни отъждествявания и приплъзвания на смисъла (отъждествяване на либерализма ту със Запада, ту с парламентарната демокрация, ту с капитализма, ту с неолиберализма); откровените преувеличения
и идеологически клишета (няма свобода на словото, върховенството на
закона обслужва само привилегированите); фалшиви дилеми (ако си либерал, значи се русофоб, ако си руснак, значи мразиш либерализма; държавата или се грижи за малцинствата, или се грижи за мнозинството и пр.).
Важен момент в аргументацията на Волгин е провалът на либерализма
в Русия. В текста си „Големият скок назад или за нищетата на либерализма“
Волгин усмива безплодните мечтания на руските помешчици либерали
от средата на ХIХ в. и като техен контрапункт посочва руския император
Александър III – решителен държавник, който въвежда протекционистка
политика и осъществява големи инфраструктурни проекти. Волгин обяснява успеха на владетеля така: „Новият владетел няма нищо общо с либерализма – както в политиката, така и в икономиката.“ В съвремието провалът на
либерализма се свърза с управлението на президента Борис Елцин, когато
демократизирането на страната и либералните реформи, проведени от екипа на руския президент в началото на 90-те години, водят до икономически
срив и геополитическото маргинализиране на Русия:
Вечните критици на Русия много обичат да описват последното десетилетие на миналия век в страната като „разцвет на демокрацията и плурализма“. Тази оценка обаче диаметрално се разминава с опита на повечето руснаци от времето на Елциновото управление. За тях това изобщо
не е „разцвет на демокрацията“, а време на най-безпардонен грабеж на
държавно имущество, време, в което управляващият кръг около Борис
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Елцин се интересува от всичко друго, но не и от ужасяващите темпове,
с които обеднява руското население.13

Без да потърси причините за провалите от епохата на Елцин в конкретния контекст на руската вътрешна и външна политика, Волгин
приписва всички злини на демократизирането и либерализирането на
страната, които за него се асоциират със социален разпад, икономическа дезорганизация, силно социално разслоение между проспериращо
малцинство и бедстващо мнозинство, загуба на национален суверенитет.
Волгин очевидно подсказва, че либерализмът винаги и навсякъде води
до подобни последици, което е една доста опростена теза. Избирайки за
пример Русия – страна със сравнително слаби либерални традиции, – без
да отчита освен това конкретния исторически контекст, Волгин предварително минира възможността да достигне до значими и валидни изводи относно либерализма. Същевременно той забравя да спомене нещо
съвсем основно, което, ако беше добросъвестен критик на либерализма,
би трябвало да направи: либерализмът е неотделима част от западната
модерност, именно на ценностите, които той въплъщава, дължим отхвърлянето на традиционните, съсловни и йерархични общества от миналото и установяването на модерните общества на „правата и свободите на
гражданите“, безпрецедентното развитие на науките и технологиите през
последните няколко века, както и изключителното материално благополучие на западния свят.
EС също е включен като предмет на антилибералната реторика на
Волгин. ЕС е определян от него, от една страна, като недемократичен (упражняващ диктат), а от друга страна, като неефективен, дори деструктивен в своите политики. Волгин избира примери, които най-лесно пасват на
тезите му, като например скорошната криза с гръцкия дълг.
Позовавайки се на бившия гръцки финансов министър Янис Варуфакис, Волгин твърди следното:
Що се отнася до Европейския съюз, той изобщо не е бил замислян като
„център на демокрацията“, убеден е Янис Варуфакис. Той припомня,
че първообразът на днешния ЕС е създаден в началото на 50-те години
на миналия век под формата на картел от рода на ОПЕК. А пък ролята на Брюксел е да администрира въпросния картел. Основната цел на
това обединение е да стабилизира цените на основните суровини и да
ограничава конкуренцията между своите членове. То няма нищо общо с
демокрацията, с „управлението на обикновените европейци“.14

Доказателство за тази недемократичност се оказват суровите мерки,
предприети от европейските институции (ЕК, ЕЦБ, Еврогрупата), които
се стремят не да намерят решение на гръцкия проблем с дълга, а да потис166
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кат и контролират Гърция. В тази връзка Волгин представя позицията на
Славой Жижек по гръцката дългова криза:
Според Жижек брюкселските началници играят ролята на Свръх-Аз
спрямо Гърция. Основна роля в дисциплинирането на гърците играе
този толкова обсъждан дълг. Работата е там, че основната идея на кредиторите дори не е Гърция да си изплати дълга. Дори и в Брюксел разбират, че това е невъзможно. Основната цел е гърците да бъдат постоянно
притискани, мачкани и унижавани. Постоянно да им се размахва пръст
и да им се втълпява чувство за вина. Това е най-добрият начин да контролираш някого – било то държава или отделна личност. (Ibid.)

Но тази политика на диктат от страна на европейските институции
спрямо Гърция, както според Волгин я определят много гърци, е не само
недемократична, тя се оказва катастрофална за гръцката икономика:
Политиките на орязване на заплати, пенсии и социални програми, известни като политики на „остеритет“, изобщо не успяха да оздравят
гръцката икономика. Тъкмо обратното. Спомогнаха за пълното й съсипване. Само че реалният живот няма никакво значение за еврочиновниците и за експертите на МВФ. За тях единственото важно е да им излязат
изчисленията в табличките. Съдбата на съвсем реалните хора изобщо не
ги интересува. (Ibid.)

Каква според Волгин е политическата формула за излизане от тази
ситуация. Упованието на Волгин е в левите партии, в несистемните структури и играчи. В тази връзка той отново се позовава на Янис Варуфакис:
Едно от нещата, които зареждат Варуфакис с оптимизъм, е фактът, че
на все повече места по света левите идеи печелят все по-голяма популярност. Успехите на „Подемос“ в Испания, на левите формации в Португалия, на Джеръми Корбин във Великобритания, на Бърни Сандърс
в САЩ – всичко това показва, че на много хора им е писнало от традиционните десноцентристки или левоцентристки партии. Те искат политически структури и личности, които генерално да късат със статуквото.
(Ibid.)

На друго място, пак в същия текст, Волгин още по-ясно определя политическия профил на партията, в случая СИРИЗА, която успешно може
да се справи с гръцката криза: необходими са леви политики, които да преборят властта на олигарсите и корупцията, да се справят със социалните
неравенства, да се еманципират от диктата на европейските институции.
Но това би могло да стане само ако левите (социалистите) се съюзят с
националистите:
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Във времето, преди да поеме управлението на страната, СИРИЗА печели
симпатиите на много гърци както с ярките си социални послания и обещанията да сложи край на увеличаващото се неравенство и на властта
на олигарсите, така и с ясната си националистическа реторика. СИРИЗА
обещава, че когато дойде на власт, ще преустанови порочните практики
на сляпо изпълнение на диктата на Тройката и на брюкселските директиви. Спечелвайки изборите преди година, СИРИЗА влезе в коалиция не
с някоя идеологическа сходна лява формация, а с националистическата
партия „Независими гърци“. Така тя си гарантира подкрепата и на избиратели, които не крият националистическите си чувства и които при
друго стечение на обстоятелствата вероятно биха подкрепили „Златна
зора“. (Ibid.)

Въпросът, който с основание можем да зададем на Волгин, е: как тези
две съставки на политическото решение – „социалисти“ и „националисти“ – да бъдат държани на безопасна дистанция една от друга, за да не се
слеят във взривоопасната смес националсоциализъм. Проблемът е, че ако
днес има силна лява реторика, то няма силна лява идеология, което крие
опасността енергията на социалното недоволство да изтече в посока на
националистическите страсти.
В заключение можем да кажем, че Петър Волгин си поставя една непосилна задача – да отрече веднъж завинаги либерализма. Но да се отхвърлят вековни традиции, които освен интелектуални движения са и
въплътени в институции социални практики – същото можем да кажем и
за социализма или за консерватизма, – не може да стане толкова лесно, с
едно замахване на ръката, по логиката на моментното прозрение, че „царят е гол“. Все пак публикациите на Волгин като част от една масирана
вълна от еднопосочни по смисъл публикации се стремят целенасочено
ако не да опровергаят, то поне да дискредитират, доколкото могат, либерализма в България. Позицията на Волгин не е позицията критик, а на
противник на либерализма (и на либералната демокрация). Критическата
позиция предполага известна доза принадлежност и съпричастност: либералната демокрация се критикува заради нейните слабости, в името на
повече демокрация, повече справедливост, повече равенство или повече
свобода, но с принципното приемане на нейните базови институции. Волгин, напротив, не критикува, а отхвърля либерализма от някаква външна
позиция, която самият той не назовава, но бихме могли да предположим,
че става дума за идеята за нелиберална демокрация или пък за един политически и културен модел, който може да се обобщи накратко в три думи:
авторитаризъм, национализъм, традиционализъм.
Руският културно-политически модел срещу западния
Антидемократичната реторика достига точката си на максимално откровение, когато полюсът на категоричното отрицание – западната либе168
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рална демокрация – бъде балансиран от полюса на категоричното утвърждаване – руския културно-политически модел. Без ясното дефиниране
на полюса на утвърждаването атаките срещу Запада звучат абстрактно и
оставят впечатление за недобросъвестност, тъй като не посочват изходната си позиция. Отсега нататък обаче читателят е изправен пред избор,
макар и в условията на силно пристрастно сравнение.
В основата на публичната позиция на Дарина Григорова е именно
противопоставянето между два цивилизационни модела – западния и руския. Като западният модел се дефинира основно като либерален, руският
– като основан на традицията. Либерализмът – разглеждан не като икономически, а като културен либерализъм – се асоциира преди всичко със
слабост – цивилизационна, културна слабост, – тъй като той представлява
отстъпление едновременно от религията, от морала, от стремежа да се
поддържа общност. Либерализмът е триумф на индивида срещу общността, на аморалността срещу морала, на хаоса срещу реда, на безсмисленото
консуматорство срещу смисления живот в лоното на религията и традицията:
В ЕС не християнската култура е норма, а антихристиянската, или неолибералната, която не обединява, а фрагментира хората на полове повече от цветовете на дъгата, размива представите за добро и зло (за грях
да не говорим – това звучи мракобесно за изнеженото метросексуално
ухо).
ЕС идеологизира индивидуалния комфорт на човека без род във
всеки смисъл, на потребителя, фиксиран в пъпа си или в поредния имплантиран силикон.15

Едно от основните обвинения срещу либерализма е, че поради своята
слабост той не е в състояние да се справи с опасностите, свързани с настъплението на исляма в Европа. Интеграцията на мюсюлманските общности
на Стария континент се проваля не заради неадекватните интеграционни
политики на западните правителства, а, първо, защото самата идея за интеграция на културите е напълно илюзорна и безсмислена («Понятието
„интеграция“ е натрапено от чиновническия речник и популяризирано по
инерция в интелектуалните размишления за културата в стерилна обстановка», Ibid.); второ, защото самите мюсюлмански общности не желаят да
се интегрират в един смятан от тях за малоценен, незаслужаващ уважение
цивилизационен модел:
Мюсюлманите в Европа, каквито са повечето араби и турци, кюрди и
други преселници от Изтока, не могат да уважават либералния европеец, защото не е „човек на Книгата“, оттук и да му подражават, камо ли да
се интегрират, т.е. да се претопят. Обратното, капсулират се в очакване
на демографското възмездие, което е въпрос на време и ще последва с
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мълниеносна културна шокова терапия. (Ibid.)

Идеологическите предпоставки на Дарина Григорова са ясни: едно
общество, основано върху традицията – върху (християнската) религия,
морал, авторитет, ред, йерархия, приоритет на общността пред индивида – е по-силно, по-жизнеспособно от западните либерални общества.
Ако днес Европа е застрашена от нашествието на исляма, то единственият адекватен отговор на тази заплаха, идваща от традиционни, но чужди
на европейската цивилизация общества, е друг тип традиционно общество, но по-близко до Европа – моделът на руското традиционно общество. Сравнено с реториката от времето на Студената война, отношението
между Русия и Запада изглежда различно. Всъщност променена е само
плоскостта на сравнението, съотношението на силите си остава същото.
Ако допреди трийсет години съветското общество, основано върху комунистическата идеология, беше обявено от партийните идеолози за по-висше от „загниващия капитализъм“ на Запада, то днес руското общество,
основано върху своите традиционни ценности, е обявено от „русофилите“
за по-висше от западните либерални общества. Оста комунизъм-капитализъм днес е подменена от оста традиционно общество-либерално общество. Според Григорова в днешния исторически контекст цивилизационното превъзходство на Русия над Запада се изразява по-конкретно в това,
че руският модел на държава и общество за разлика от западния може да
възпре ислямската заплаха, както и да гарантира мирното съвместно съществуване на различните култури и религии:
Русия е примерът на държава, съчетаваща мирния съвместен живот
на християни, мюсюлмани и други, защото нормата е традицията, а тя
опазва всички, включително руското либерално малцинство. Традицията не интегрира, традицията пази. Да си традиционен, значи да си верен.
Да си либерален, значи да си изменчив. Интеграцията е антитрадиция,
антиистория, унификация на глобалния човек, който губи реална представа за света около себе си, и гетото на варварите/различните в един
момент го настига. (Ibid.)

Либерализмът на Запада се свързва, макар и на втори план, с идеята
за демокрация. Ако либерализмът означава слабост на културата – дехристиянизация, заличаване на разликата между добро и зло, заличаване на
разликата между половете, консуматорство, неспособност да се отстоява
собствената културна идентичност срещу другите културни идентичности,
– то демокрацията, поне в българския случай, означава преди всичко слабост на държавата. Анализирайки годините на прехода в България, Григорова асоциира българската държава след 10.11.1989 г. с разграбване и разруха. Според Григорова първоначално промяната е предизвикала възторг
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и големи очаквания, до голяма степен вдъхновени от руската перестроечна
литература, но след това са дошли отрезвяването и разочарованието:
... още не бяхме имунизирани от технологията на прехода: преврат,
режисиран отвън – в случая от Кремъл, представен като поредната революция заради революционните последствия – преразпределение на
собствеността – за избрани, и разделение на властите, политически и
граждански свободи – за всички. (...)
Не си представяхме приватизацията като легитимно плячкосване на
държавата, а разочарованието дойде постепенно – политическият елит
остана корпоративен, а не партиен/идеен (такъв е само за предизборно
говорене и за ориентация в залата на парламента), а държавата постепенно абдикира от ключови функции, но и никой не спря този процес на
автоимунно заболяване на държавността, даже обратното – обществената нагласа беше хипнотизирана от мантрите на „пазара“ като единствен
и изключителен „път към Европа“… (Ibid.)

Григорова очевидно приписва всички патологии на българското обществено развитие на демокрацията, подсказвайки освен това, че демокрацията такава, каквато е в България, е показателна за демокрацията изобщо („за попиляната държава вече е банално да се пише или говори, не
защото не е политкоректно, просто е част от демократичния пейзаж...“16).
Това отслабване на държавата, приписвано от Григорова на демокрацията,
не може да се реши с основните принципи на демокрацията („разделение
на властите, политически и граждански свободи – за всички“), които според нея очевидно нямат особена стойност и значение. Решението, което
тя предлага – единство (народ), сила (армия), родолюбие (образование),
дисциплина (труд), вяра (религия) – очевидно е вдъхновено от модела на
руската държавност:
За целта трябва нещо демоде: народ – не население, армия – не наемници, даскали – не креативни мениджъри, весели роми трудоваци – не
кисели роми на опашки в общината за социални помощи. Не може, разбира се, и без Църква с богослужение на средновековен български, какъвто е църковнославянският език... (Ibid.)

Европа (страните от ЕС) и нейният обществен модел са поставени
под въпрос не само по линията на културата (либерализма) и държавността (демокрацията), но и на геополитиката. Дарина Григорова определя Русия с думи като „свръхдържава“, „велика сила“, „империя“. В едно свое
интервю тя казва за Русия: „Русия няма избор, за да съществува, трябва да
е свръхсила, иначе ще се разпадне.“17 В друг свой текст тя пише: „Руското
отношение към турците въпреки военните конфликти (...) е лежерно до
приятелско, като на империя към империя.“18 Градацията между Русия и
171

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

ЕС е по линия на силата: ако Русия е „империя“, „свръхсила“, то по отношение на ЕС Григорова изтъква „геополитическата недостатъчност и несъстоятелност на ЕС“, „подчинената роля на Брюксел спрямо Вашингтон,
който налага на европейците да се самоампутират, отказвайки се от руския
пазар и суровини“ (Ibid.). Слабостта на ЕС се състои във васалното му отношение по отношение на САЩ, което се проявява както в подкрепата на
санкциите към Русия заради анексирането на Крим, така и в подкрепата за
втория украински Майдан, с което ЕС демонстрира колониалното си отношение към Източна Европа. Все пак в скàлата на Дарина Григорова САЩ
и ЕС не са равнопоставени. САЩ са истинският противник на Русия, те са
(или по-скоро са били до 2014 г., до анексирането на Крим) световен хегемон, стремящ се към еднополюсен свят. ЕС попада в графата на „лошите“,
доколкото послушно следва волята на САЩ, но въпреки това, за разлика
от константата САЩ, той е историческа променлива, която винаги има
шанс да премине към „добрата страна“:
(...) ЕС, стреснат от бежанските вълни и от антиевропейския ефект от
санкциите спрямо Руската федерация, наложени по идеологически, а не
прагматични причини под американски натиск, може да се откаже от
преговорите за Трансатлантическото споразумение и заедно с Русия и
Китай да направи своя зона за свободна търговия, която вече ще е посилна от тази на САЩ и АТР (...)19

В днешния геополитически контекст какво трябва да бъде отношението на България към Русия? Разбира се, то трябва да бъде отношение
на близост, но основанието за това не е нито носталгията по общото комунистическо минало, нито славянското братство, нито някакво друго
„сантиментално“ основание. Както и в други случаи, като санкциите на
ЕС спрямо Русия, основанията са прагматични: икономическите интереси
на България и нейната сигурност. На въпроса дали България е по-добре
да принадлежи към ЕС или към инциирания от Русия Евразийски съюз
отговорът на Дарина Григорова е предпазлив и уклончив, изтъкващ като
основни ориентири икономическите интереси и сигурността, но в крайна
сметка в дългосрочна перспектива бъдещето на България и на Източна
Европа сякаш клони към Евразийския съюз:
България е Източна Европа, Русия е Евразия, Турция е Азия. Виждате, че това са три гранични цивилизационни линии, не две. Ние трябва
не да гравитираме, а да използваме стратегическото си положение за
свързващо звено между тези три свята, но не като „хъбче“, а като „медицентър“ на този геополитически триъгълник. Източна Европа ще оцелее
само в съюз с Русия, защото Западна Европа ще я погълне, ако няма
баланс. Икономически за нас е изгоден руският – евразийският, пазар,
от който сами се отказахме. Няма необратим избор, защото човешката
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история е пример за непостоянни съюзи. Разбира се, това не важи за
едно-две поколения и затова ни изглежда вечно или обречено.20

Логиката на Дарина Григорова е добре позната: България се намира на
кръстопът между различни континенти и култури. Нейното благополучие
зависи от това доколко външната й политика успява да жонглира между
интересите на различни съюзи и държави, тя трябва да бъде гъвкава, съобразяваща се с промените в контекста и съотношението на силите. В този
смисъл никакво постоянно и безусловно обвързване на България – като в
днешния контекст се има предвид ЕС – не би било изгодно за страната.
Може би единственото изключение от правилото е близостта с Русия, която винаги, независимо от обстоятелствата, при всякакви конюнктури ще е
изгодна за България. Например България не е пряко застрашена от състоянието на руско-турските отношения, защото, каквито и да са те, тя винаги
ще може да разчита на подкрепа и защита от страна на Русия:
Когато руско-турските отношения са добри, Москва може да оказва положително влияние на Анкара, благоприятно за нас. Когато са влошени,
Москва пак може да бъде пробългарска със засилена руска активност на
Балканите срещу турската такава – въпрос на ситуиране, но не става наготово. Става с усилия, гъвкавост (не на гръбнака, а на въображението,
чрез дипломатически многоходови комбинации) и най-вече с последователна национална позиция от българска страна независимо от партийното надмощие в конкретното правителство.21

В крайна сметка от твърденията на Дарина Григорова не стават ясни
две неща. Първо, защо българските икономически интереси и сигурност
ще са по-добре защитени от Русия, отколкото от ЕС. Това се казва, но не се
доказва, сякаш се подразбира. Второ, възхвалата на Русия е предизвикана
преди всичко от нейната сила (сила на традициите, военна сила). Русия е
във възход, тя се завръща на международната сцена като „велика сила“. Но
нищо не се казва за стандарта и начина на живот на руските граждани, за
техните права и свободи. Може би защото от гледна точка на една империя
въпросът за това как точно живеят гражданите не е въпрос от първостепенно значение.
Дилемата е национализъм или либерална демокрация
Атаката срещу либерализма не е насочена просто срещу определена идеология, определен тип институции или политики. Според редица
автори антилиберали залогът е много по-голям: става дума за своеобразна „война на световете“, от чийто изход зависи съдбата на човечеството.
Само една конспиративна теория с мащабите на космология би могла да
обхване и разбере сблъсъка между двете противостоящи си космически
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сили: либерализма и национализма. Либералният лагер е представен от
САЩ, ЕС, местните политически елити и неправителствени организации;
противниковият лагер – от местните националистически партии и движения. Сблъсъкът е предрешен, тъй като либерализмът е, така да се каже,
противоестествен, неавтентичен, насилствено налаган отвън в контекста
на държавите нации. Самата структура на света, основана на делението
„ние“ – „те“, предполага непреодолим онтологичен приоритет на мнозинството пред малцинствата – в рамките на една страна, на собствената нация пред другите нации – в международен план.
За д-р Илия Илиев основното противопоставяне не е между Запада и
Русия, между либералните общества и обществата на традицията, както е
за Дарина Григорова, то е между интересите на нациите, от една страна,
и различни идеологии, като марксизма и либерализма, от друга. Тезата
на д-р Илиев е, че както маркс-ленинистите преди промяната през 1989
г., така и либералите след промяната всячески се стремят да деморализират и денационализират нациите, да потъпчат националните интереси,
да поставят националните мнозинства под господството на малцинствата.
Противопоставянето не е между лявото и дясното, а между днешните ляво-десни либерални политолигархии и интересите на нациите:
Не спират апологетите на либерализма и носителите на Ония ценности
да дуднат за необратимия преход към постнационалното като следствие
от закономерния исторически ход. Точно както маркс-ленинците десетилетия наред тръбяха, че тяхното учение е непобедимо, защото било
вярно. По болшевишки истерично-агресивно е поведението на ляво-десните политолигархии пред лицето на обективните тенденции в Европа.
На мултикултурните им ценности и пределна толерантност към
всичко чуждо и извратено пречи многовековната християнска религия,
затова я мачкат и натикват в периферията на обществения живот. Същото правеха и комунистите в Русия спрямо православието и в Китай
спрямо будизма, даоизма и други традиционни за тази страна вярвания.
На интернационалистите им бяха противни националистите, същите са
противни и на глобалистите.22

Симетрията между либерализма и марксизма в критиките на д-р Илиев обаче е повърхностна и привидна. Неговите основни критики и нападки са към либерализма, критиките към марксизма по-скоро са добавени
в името на мнимата обективност. Понякога тази асиметрия съвсем очевидно излиза наяве. Например, атакувайки либералната демокрация, което впрочем той непрестанно прави, д-р Илиев припомня стогодишнината
от Октомврийската революция и се позовава на твърдението на Ленин:
„Либералната демокрацията в Русия се изчерпа“ (Труд, 02.12.2016, Илия
Илиев, Предстоят нови драми в политиката, шантазистите отпадат), подсказвайки очевидно, че и днес времето на либералната демокрация се е
174

Боян Знеполски: Идеологически измерения на антидемократичната...

изчерпало. В друг свой текст, сравнявайки суверенитета на България по
време на комунистическия режим и днес, д-р Илиев съвсем ясно показва
пристрастията си:
За правилните [НПО, финансирани от САЩ] миналото е само мрачно,
бъдещето – сияйно. Преди съветски войски и бази у нас нямаше, сега
има две американски. Вярно е обратното, крещят, България е била окупирана преди, сега е свободна.
Длъжни сме да вярваме, макар вместо ограничения преди суверенитет днес да нямаме почти никакъв!23

Интерпретативната схема на д-р Илиев е много проста и наглед убедителна. Целият свят се ръководи от различни по обхват конспирации (самият автор реабилитира думата конспирация, според него „термините „световен заговор“ и „конспирология“ са създадени, за да се компрометират
предварително опитите да се покаже как функционира светът“). Конспирациите са начинът, по който по-могъщите нации налагат господството си
над по-слабите нации и ги държат в подчинение в името на собствените
си интереси. Пример за конспирация е глобализацията: „Световна конспирация „Глобализация“ е разгърната с оглед налагането на интересите
на транснационалните компании практически над цялото човечество.“24
Друг пример за конспирация са емигрантските вълни – те са „очевидно
следствие от световна конспирация за принуждаване държавите към подчинение на американската хегемония“. Друга световна конспирация е „русофобията, основана върху легендите за неизтребимата руска агресивност
и азиатски деспотизъм“, датираща още от времето на Луи ХV, която чрез
манипулиране на историческите факти обслужва интересите на определени европейски нации. (Ibid.) Отнесена към либералната демокрация, теорията за конспирациите на д-р Илиев твърди, че тази политическа форма
е наложена на България (и на другите европейски страни) от Вашингтон и
Брюксел. На местно равнище либералната демокрация е налагана от продажните политически елити и неправителствените организации, които са
наместници на Вашингтон и Брюксел. Целта на това насилствено налагане на либералната демокрация е разбиването на нацията чрез привилегироването на малцинствата и потискането на мнозинството.
По отношение на тандема Вашингтон-Брюксел съотношението на силите е ясно обозначено: САЩ са хегемонът, който задава правилата на
играта, ЕС е послушният изпълнител, който раболепно изпълнява повелите на хегемона. САЩ са могъщи, затова заслужават уважение, дори страхопочитание, но техните слуги от Брюксел заслужават само презрение.
В речника на д-р Илиев за ЕС не се намират други думи освен обиди и
ругатни. Ако бъдещият американски президент – републиканецът Доналд
Тръмп – заслужава само похвали („Боец от най-висока класа – това е До175
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налд Тръмп. Боец по природа, възпитание и подготовка“), то френският
президент – социалистът Франсоа Оланд – буди подигравателно отношение и насмешка.25 Бившият председател на ЕК Барозу, както и настоящият
председател Юнкер, и двамата са обявени от д-р Илиев за корумпирани
от международните корпорации и в този смисъл нанасящи вреда на ЕС.26
За самия ЕС авторът твърди: „... Евросъюзът е създаден по схема от Вашингтон и е подконтролен на задокеанския хегемон“ (Ibid.). Стремежът е
ЕС да бъде дискредитиран, като бъде представен като напълно подопечна
на Вашингтон марионетна организация. По думите на Илиев „същността
[на европейските политици] е „марионетъчна и шантажистка“27. В друг
свой текст, противопоставяйки ги на Тръмп, той ги нарича „брюкселските
мултикултурници, емигрантолюбци, гейпарадисти и политкоректници“28.
По самата си същност и ЕС е деструктивен, тъй като неговото истинско
назначение е да разруши европейските нации: „Отдавна е ясно, че рушенето на националните държави с успоредното разбиване на държавотворческите нации е водеща ценност в днешния Европейски съюз“29; „Отдавна
твърдим, че основна задача, поставена на барозувци, юнкеровци и кристалини е унищожаването на националните държави с последващото им
включване към някакъв вид Съединени европейски щати или Европейски
съветски съюз“.30
Истинското противопоставяне днес – в международен план, както и
в контекста на всяка европейска страна – е между либeрализма и национализма. Единствените, които могат и трябва да се противопоставят на
„безродниците“ от Брюксел и „глобалистите“ от Вашингтон са националистите:
Националистите, отстояващи традиционните европейски морални,
християнски, културно-исторически и патриотични ценности, крачка
по крачка рушат монопола на т. нар. системни партии в ПЕС и ЕНП,
защитаващи Ония ценности с еднополовите бракове и миграцията (...)
Вятърът от САЩ и Европа духа в платната на националистите,
гневният български избирател гледа с добро око към тях. Но и с основателни съмнения доколко са поборници за българските интереси и
доколко едни от тях се надат на Москва, а други на Берлин.31

Във вътрешнополитически план наместниците на Вашингтон и Брюксел и поборниците на либералната демокрация са местният политически
истаблишмънт и неправителствените организации. Нападките на д-р Илиев към българските политици са много по-меки и по-вяли, отколкото тези
към неправителствения сектор. Основната характеристика на българската
политическа класа е нейната продажност и послушанието по отношение
на САЩ и ЕС: „А у нас политиците ще спрат ли да се снишават под Меркел, Юнкер и началниците от Вашингтон? Май няма“; „Тук политиците и
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партиите им са откъснати от българите, успешно създадоха само впечатлението, че са на чужда служба и във вреда на България“.32 Отношението на автора към НПО е омерзение и ненавист, думите му са почти само
обиди: „слуги“, „глутници „правозащитници“, „реформатори“ и непеошници“, „кривозащитно „хелзински“ и прочие невротизирани соросоиди“,
„грантаджиите и прочието хрантутници на благодетеля Сорос“ и пр. Обидите на д-р Илиев могат да се обяснят с това, че той отказва на работещите
в неправителствения сектор всякакви професионални и морални качества:
„Те нищо ново не предлагат, идейно импотентни са и морално изчерпани
до дъно.“33 Основната функция на НПО в България е прокарването на интересите на САЩ и страни от ЕС. Позовавайки се на анализатора Джордж
Фридман, Илиев твърди, че „в Източна Европа чужди правителства използват НПО, за да постигнат свои геополитически цели“. (Ibid.) Според
Илиев основна задача на НПО е да манипулират общественото мнение и
националната история в посока на целите и интересите на своите финансови благодетели:
В устите на професионалните непеошки манипулатори черното е бяло и
обратно. Големият брат е непогрешим, обречени да управляват в колониите са актуалните посочени от него бели политици, времето е тяхно,
другите са „черни“ и дори токсични. Ако хората в страната се съмняват,
те са лоши, глупави, ретроградни, дезориентирани и т. н. За правилните
миналото е само мрачно, бъдещето – сияйно. (Ibid.)

Но според Илиев както политиката на местната продажна политическа класа, така и дейностите на продажните НПО се е провалила, защото
самата либерална демокрация се е провалила: „Тенденцията е очевидна
– либералната демокрация се провали. На националистическите партии и
обединения им предстои да се докажат като такива.“34 Либералната демокрация се асоциира от д-р Илиев с три основни идеологеми, превърнати
в политики: мултикултурализъм, толерантност, интеграция. Всички те определят отношенията между мнозинството и малцинствата в една нация.
Всички те насилствено са били наложени от САЩ, ЕС, местните политолигархии, местните НПО. Всички те са деструктивни за нацията. Всички
те в крайна сметка са се провалили. Мултикултурализмът е определен от
Илиев като едновременно недемократичен и пагубен за обществото:
Брюкселските институции и НПО-тата на Сорос всъщност са злокобни
машини за денационализиране на европейските страни, а съответните
правителства се изявяват като техни покорни и бездушни трансмисии.
Мултикултурализмът е недемократична идеология, която все повече
се проваля сред инфектираните с нея общества и същевременно все поистерично и силово се налага. По този начин се родее с най-бруталните
форми на приложение на комунистическата идеология като болшевизма
177

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017
и маоизма. (...) Постепенно чрез това противоестествено творение демокрацията се изпразва от своята същност, все по-често политическите
проблеми се решават по съдебен ред и към съдиите се прехвърля суверенитет. По този начин става възможно да се обезоръжи институционално
истинският суверен – народът. Ето какво се крие зад неистовия хъс на
непеошници и грантаджии у нас да овладеят съдебната система.
Приложени във вид на „позитивна дискриминация“ спрямо малцинствата в САЩ, Канада, Западна и Източна Европа, мултикултурните практики навсякъде се провалят, водят до деструктивни и хаотични
явления в обществата, предизвикват силен националистически отпор.35

Толерантността се определя от Илиев като институционална репресия, която, разбира се, е наложена отвън и чрез която мнозинството бива
принудено да търпи произвола на чужди, противни и нетолерантни малцинства:
В речниците на Запад тя [толерантността] вече се тълкува като „готовност да се посрещат благосклонно възгледи, убеждения и поведение“
на други хора, различни от нашите. Хората се принуждават без никаква
съпротива във всяка област на ежедневието като обречени да понасят
всякакви отблъскващи чужди културни традиции и противни на мирогледа им практики! Няма и следа от християнската любов към ближния,
вместо нея идва принудата да приемаме пороците на чуждия и дори
враждебния.36

Интеграцията на малцинствата (бежанци, цигани) се е провалила, защото самите малцинства по своята културна същност не са способни и не
желаят да се интегрират:
Каква интеграция на нежелаещи да учат езика, да ходят на работа, да
спазват законите и да уважават тези, които им подават ръка! Никого не
успя да обедини брюкселският мулти-култи, няма и да успее.37

Ако либералната демокрация се е провалила заради своите неадекватни и репресивни спрямо мнозинствата идеологеми, превърнати в политики – мултикултурализъм, толерантност, интеграция, – то тези политики са
нанесли освен това големи щети на националните мнозинства. Резултатите от либералната демокрация са репресирани и нещастни мнозинства,
потискани от все по-агресивни и войнствени малцинства:
Видим за всеки непредубеден наблюдател е многократно потвърденият
от историята факт, че отказът да бъде законодателно закрепено предимството на доминиращата нация я превръща в обект за изсмукване на
жизнените й сокове. От страна на получаващите все повече привилегии
малцинства единствено въз основа на своята малочисленост.
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Като резултат от такава силово наложена политика след няколко десетилетия се стига до разлагане на инфектираната с извратена толерантност нация, принудена да се приспособява към нетолерантната и често
враждебна различност. После малцинствата си присвояват „аристократично превъзходство“ и то се стоварва не само върху загубилото съпротивителна енергия мнозинство, но и върху създадената от него държава.
Като я разбива на части, в които си формира лични феоди за изхранване
на своите чиновнически банди чрез грабеж.38

Може би най-интересната част от разсъжденията на д-р Илиев е неговата философия за принципния, биологичен антагонизъм, присъщ на
човешките групи. В духа на Карл Шмит д-р Илиев твърди, че делението
между „ние“ и „другите“, между „приятеля“ и „врага“, между мнозинството и малцинствата вътре в една нация, между една нация и съседните
нации е от съдбовно значение, то е гаранция за жизнеспособността на
нацията. Либералната демокрация в този смисъл е противоестествена, защото се опитва да премахне именно това изконно деление и по този начин
предизвиква ерозия на нациите:
Народът като „ние-група“ е независим само тогава, когато е способен
да различава „своите“ от „чуждите“, „приятеля“ от „врага“. Иначе, лишен от воля да противодейства на „врага“, политически разединеният
народ се превръща в културно заинтересувана публика, в производствен
персонал и потребителска маса. Присъствието на „образа на врага“ е
фундаментален признак на социалните процеси и никакви хуманистични активности не могат да променят това. Агресията има биологична
природа. Потиска ли се, „образът на врага“ се премества в собствената
психика и се превръща в страх и разяждаща личността вина.
Това искат от нас! От европейците го искат и в немалка степен са
го постигнали. Нетрайно е обаче, срещу биологията политиката може
малко, особено когато е истерично припряна. Смесването на етносите
винаги е противоестествено, защото се сблъскват различни културноисторически процеси. Съпротивата расте, фашизмът чука на вратите.
(Ibid.)

Но според конспиративната теория на д-р Илиев не трябва да забравяме, че либералната демокрация не е универсална ценност, неутрална
политическа форма. Тя е инструмент, чрез който едни нации налагат господството си над други нации:
Съзнателното размиване на „образа на врага“ еднозначно работи в посока на разрушаване на защитните механизми на една общност и осигуряване на преимущества на други общности. Което води до загуба на
политическа субектност. Касае се за нова форма на тотална война, насочена не за унищожаване на отделни войници, а за създаване на цели
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„зони за унищожаване“. (Ibid.)

Д-р Илиев очевидно е противник на либералната демокрация и привърженик на „нелибералната“ демокрация, тоест на конституционно и
институционално гарантираното върховенство на мнозинството над малцинствата. В международен план ненавистта му към ЕС е открита и откровена, пристрастията към Русия са прикрити, но безспорни. По подобен
начин той оставя впечатлението, че отхвърля едновременно и симетрично
либерализма и марксизма като противници на национализма, но атаките
му срещу либерализма са не само по-многобройни, но и много по-яростни. При Илиев противопоставянето между национализъм и либерализъм
не се мисли в рамките на либералната демокрация: национализмът се мисли като алтернатива на либералната демокрация.
Срещу прозападните елити, с поглед към Евразия
Според авторите, участващи в антидемократичната реторика, либерализмът и либералната демокрация са обречени, защото провалът им започва, така да се каже, от собствения им дом: САЩ (след избора на Тръмп
за президент) и ЕС (след Брекзит). Оттук насетне нещата изглеждат предрешени. След завръщането си към принципа на суверенизма САЩ и заподноевропейските сили ще спрат потока от директиви и финансиране
към източноевропейските политически елити и НПО, като по този начин
и либерализмът, който според авторите антилиберали е външно наложен
в Източна Европа, ще изгуби всякаква почва в страните от региона. Важен момент в цялостната картина е деисторизирането на промяната от
1989 г. – изваждането й от всякакъв исторически контекст, откъсването й
от всякаква обективна икономическа или геополитическа логика – и обявяването й единствено за дворцов преврат. Така либералната демокрация
бива допълнително делегитимирана, а народът десубективиран: оказва се,
че хората не са желаели промяната, не са искали нито демокрация, нито
права и свободи. Вичко е мистификация и инсценировка, зад която прозират частните интереси на шепа хора.
При Валентин Вацев откриваме всички онези теми, които можем да
срещнем при Дарина Григорова и д-р Илиев: негативна оценка за САЩ
и ЕС като колониални сили, позитивна оценка за Русия като възвръщаща величието си империя, прогнози за скорошно разпадане или голяма
трансформация на ЕС, отдръпване на Америка от ролята й на хегемон,
противопоставяне между суверенизъм и либерализъм, презрително отношение към мултикултурализма, омерзение от продажния и безидеен български политически елит, по-явна или по-прикрита носталгия по времето
на социализма, категорично отрицателна оценка за прехода като време на
разпад и загуба на суверенитет. Но ако при Дарина Григорова акцентът
е поставен върху Русия, нейната култура и историческа съдба, при д-р
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Илиев – върху противопоставянето между либерализъм и национализъм,
то амбицията на Валентин Вацев е да очертае съдбата на света на фона
на сблъсъка между либерализъм и суверенизъм с акцент върху пагубната
роля на българския политически елит.
Оценката на Валентин Вацев е, че в световен план либерализмът
(глобализмът, мултикултурализмът) е в отстъпление. Вацев възприема
либерализма не в икономически, а в политически план – либерализмът е
идеологията, която превръща САЩ в хегемон, и в културен план – либерализмът като деградиращо консуматорство, разгулен живот, размиване на
границите между половете, смешение на културите и пр. Първоначално,
в началото на 2016 г., тоест преди Брекзит и победата на Тръмп на президентските избори в САЩ, Вацев смята либерализма за повсеместен и тотален, в този смисъл той говори за либерал-фашизоидност, за еврофашизъм, тоест за либерализъм, който се е превърнал в матрица, форматираща
социалните отношения и формите на живот:
А всъщност фашизмът днес произтича стихийно, спонтанно и неудържимо, в масов и необгледен мащаб именно от господстващия днес либерализъм ‒ точно както прословутата и ужасна до кошмарност Ислямска
държава е не отрицание, а продължение на Държавния департамент на
САЩ, негов функционален орган, орган на статуквото, некриещо волята
си да премине във вечността.39

Според Вацев либерализмът няма никаква алтернатива. Не само политическото дясно, но и политическото ляво са част от либералния сценарий. Привидно крайнодесни формации, като Националния фронт във
Франция, са продукт на либерализма, който не го заплашва, а по-скоро го
легитимира. Вацев нарича „фашизъм като мимезис“ всички крайнодесни
политически партии, които по бутафорен начин се опитват да преповтарят реториката и жестовете на някогашния фашизъм. Истинският днешен
фашизъм – „фашизмът като поезис“ – е именно либерализмът40, който се
осъществява не чрез погроми и геноцид, а чрез средствата на консумацията:
Този нов фашизъм няма нужда от вулгарно насилие, а от цветни хапчета. Много по-успешно за него работят не антиеврейските погроми и
нацистките чистки, а технологията на шопинговото безпаметство, консумеристката хипнотизираност и универсалната овещественост на Смисъла до предметните му форми.
Това е свят, в който Бог отдавна е умрял, но никой не е забелязал
това, защото всички са потопени в сладостното и трепетно очакване на
Айфон 7. (Ibid.)

Но Брекзит и особено възходът на Доналд Тръмп в САЩ тотално
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променят перспективата на Вацев. Той изведнъж преобръща тезите си
и започва да говори обратното на онова, което доскоро е говорил. Ако
преди това Вацев твърди, че либералната матрица произвежда реалността
на света, две седмици преди победата на Тръмп той изведнъж започва да
твърди, че „светът окончателно и необратимо е нелиберален“:
Но важното е друго – днес не икономиката живее чрез геополитиката,
а точно обратното. Чрез икономически проекти, успешни и не толкова
успешни, се проявяват геополитически зависимости. Това означава, че
просто светът окончателно и необратимо е нелиберален. Това е катастрофа на либералната доктрина.41

Победата на Тръмп на президентските избори тотално променя перспективата на Вацев към геополитическата и идеологическата сцена. Според него победата на Тръмп означава отказ на САЩ от ролята им на империя, на хегемон и завръщането им към рамките на държавата нация. Тази
победа според Вацев е победа на американизма над глобализма:
Съединените щати не са само територия, на която транснационалните
корпорации държат своята юридическа регистрация, а са една от първите национални държави в света. Онези, които са създали американската
държава, са имали предвид именно национална държава. В този смисъл
аз не съм напълно съгласен, че САЩ са империя, те са национална държава, макар и със сериозни проблеми. Това, което се случи, и аз не крия,
че за мен то е приятно, е блестяща победа на американизма над глобализма. Всички обикновени американци, които държат тяхната държава
да остане и техен национален дом, намериха сили и дадоха отпор на
глобалистките амбиции на либералите в Демократическата партия и в
държавното ръководство.42

Победата на американизма над глобализма означава, че след като
САЩ доброволно, по силата на икономическите принуди в един „постамерикански свят“, се отказват от ролята на хегемон, то и господстващата
либерална идеология вече е снета от въоръжение. Следователно с победата на Тръмп самият хегемон, САЩ, официално отменя валидността на либерализма в световен план в името на един свят, подчиняващ се на принципа на суверенитета. Последиците от това са значими и многобройни.
Най-напред това означава реабилитиране на Русия като равностойна на
САЩ световна сила (Вацев изрично подчертава, че Тръмп се отнася към
Путин с уважение като силен човек към силен човек). А това косвено означава, че и отношението на България към Русия вече може да бъде друго.
На второ място под влияние на суверенистките тенденции, които са
повсеместни, се променя самата перспектива на организация като НАТО.
Водени от собствените си интереси (най-вече от интереса да не се конфронтират с Русия), страни като Германия и Франция започват да стават
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ненадеждни членове на НАТО. Според Вацев САЩ започват да замислят
второ, по-надеждно НАТО със стожер Турция.43 Проблемът е, че и самата Турция също започва да преосмисля интересите си, преценявайки възможността за сближаване с Евразийския съюз, което допълнително поставя под въпрос бъдещето на НАТО.44 В крайна сметка според Валентин
Вацев НАТО вече е изживяло времето си като организация и е лишено от
смисъл:
Ако не започне голяма война, защото тя заличава всички сметки, затрива всички борчове и започва живота наново, НАТО си отива отсега.
Има три големи проблема, които НАТО не може да реши – проблемите
на финансирането, целеполагането и смисъла. Всеки поотделно е достатъчен, а те са три. Самият Тръмп казва, че НАТО вече работи като
брадавица. И тъй като аз не съм в предизборна кампания, мога да кажа,
че НАТО вече никому не е нужен освен на генералитета и може би на
Соломон Паси. (Ibid.)

На трето място, ако либерализмът търпи поражение в САЩ, което
означава премахване на идеологическата основа на американската хегемонна позиция в света, то либерализмът търпи поражение и в Европа,
което означава премахване на идеологическата основа на ЕС, мислен като
европейска федерация. Според Вацев предстои коренно преосмисляне на
формулата на ЕС:
Преждевременни, истерични и ненужни са писъците, че Евросъюзът
умира. Не, не умира, по-скоро старата федералистка доктрина за ЕС
като Съединени европейски щати (...) Тази идея умира, а тя е свързана
с моралната, концептуална и политическа катастрофа на общото днес
европейско учение – либерализма, като принцип, като централна идеологическа и светогледна норма на европейския съюзен живот. То умря,
когато един отговорен европейски политик каза, че „с мултикултурализма – дотук“. Каза го Меркел. Разбира се, преди нея и други са го казвали, но беше важно да го каже тя.45

Отмирането на либерализма като водеща идеология неминуемо означава и преодоляване на доминантната позиция на САЩ спрямо Европа,
доколкото американското господство се е крепяло именно на либерализма. От своя страна преодоляването на зависимостта на ЕС от САЩ неизбежно предполага и променено отношение към Русия. В новите условия
разположението на ЕС по оста САЩ-Русия ще бъде съвсем различно:
В Европа вървят процеси не на нормализация, а на отслабване на американския почти пълен контрол, който се закрепи там след Втората световна война. В тази логическа схема има обяснителна роля и място фак183
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торът Русия. (...) Налице са стратегически и геополитически отношения
между Русия, Германия и Франция. Триъгълникът Москва-Берлин-Париж съществува и е нужна все повече и повече боя, за да се замаже и да
не се вижда. Той непрекъснато изпъква изпод богатия слой декорация.
Поради тази причина на Германия и Франция вече не може да се разчита
и в НАТО. Налага се да се прави ново НАТО.46

На четвърто място краят на либерализма означава, че се отваря перспективата за ново отношение към бежанците. Според Вацев досега правата са били мислени на две равнища – граждански права и човешки права.
Именно либерализмът е бил идеологическото основание да се дефинират
човешки права, които са по-висши от гражданските права, дефинирани в
рамките на отделните държави нации. За Вацев смисълът на въвеждането
на човешки права е напълно ясен – чрез тях глобалният капитализъм се
стреми постепенно да ерозира и унищожи държавите нации:
А разликата между човешки и граждански права е абсолютно фундаментална. Това е важен концептуален елемент във войната на глобалния
финансов капитал срещу националната държава. Гражданските права на
човека са свързани с неговата нация и представляват съвкупност от неговите връзки (вкл. и задължения) към неговата национална държава. За
да унищожиш националната държава като отживелица, която пречи на
финансовата глобализация, е необходимо да ерозираш самото понятие
граждански права и да ги подмениш с понятия като човешки права.47

На пето място рухването на либерализма (глобализма) в международен план и последиците от това – предефинирането на американската политика, евентуалното разпадане на НАТО и трансформирането на модела
на ЕС – дават основание на Валентин Вацев да формулира три основни
задачи пред българския политически елит, които бележат стъпките на постепенното преориентиране на България от НАТО и ЕС към Евразийския
съюз:
За България следват три неща. Първо, тъй като върху глобализма беше
нанесен ужасяващ удар, ако в България има политици от мъжки пол,
то трябва да се намери политическа личност, която да постави следните въпроси. България да сложи вето върху европейските санкции срещу Русия. Трябва да се намери български отговорен политик да извади
страната от военната организация на НАТО, като запази членството в
политическия комитет на алианса. Така направи един френски генерал,
когото във Франция и до днес помнят и обичат. Освен това трябва много
сериозно да се обмисли възможността, запазвайки европейските си ангажименти, България да започне да мисли на експертно и политическо
ниво за обвързване с процесите в Евразийския съюз. Това са трите глобални политически задачи пред българския политически елит.48
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Провалът на либерализма в световен план е първата важна тема за
Валентин Вацев. Другата важна тема е провалът на българския преход.
Вацев се стреми да дискредитира прехода на много равнища. Най-напред
преходът е обявен за дело на част от комунистическата номенклатура,
желаеща да прехвърли властта на децата си. От друга страна, антикомунистите са обявени от Вацев за бивши комунисти, които по изцяло кариеристични подбуди са се превърнали в антикомунисти тогава, когато
комунизмът вече не е съществувал и не имало никакъв риск от това да се
борят с комунизма. Следователно целият преход е провъзгласен за дело
на хора, устремени към власт и облаги. С други думи, не е имало никакво друго основание за прехода освен хищническото вероломство на шепа
хора.49 В тази картина на прехода всичко се случва по силата на субективната воля. Вацев открито и умишлено пропуска факта, че в основата на
прехода бе все по-очевидната икономическа, политическа и морална несъстоятелност на комунистическия режим, който бе изгубил окончателно
своята легитимност и подкрепата от страна на българските граждани. Вацев също така пропуска факта, че комунистическите режими от Източна
Европа бяха изпратени в историята под възгласите на огромни митинги,
в които участваха стотици хиляди, дори милиони гневни граждани. Народите от Източна Европа просто не можеха и не желаеха да понасят повече
управлението на комунистическите режими.
Нещо повече, преходът е обявен от Вацев за провален, защото е бил
не само легитимиран, мотивиран, но и във всяко отношение потопен в
атмосферата на една халюцинация, на една илюзия:
Всичко стана някак си по Фелини. В един момент халюцинациите трябва да свършат, самодоволното щастие се изчерпва, както стана в любимия ми филм „Корабът пътува“ на Фелини ‒ в края на филма се появи
лодка с носорог в нея. Реалността се връща с гръм и трясък. Всички ще
трябва да се срещнем с принципа на реалността. Българският политически елит, пък и ние покрай него, до голяма степен живеехме в света
на сънищата си и измислиците си. А сега трябва да можем да кажем: Je
suis Бойко, и да поемем вината си и отговорността, тъй като Борисов е
просто Божието наказание за нашите грехове. (Ibid.)

Очевидно Вацев намеква, че либералната демокрация е идеология,
която изведнъж се е сринала, разкрила е илюзорния си характер и днес
трябва да отстъпи мястото си на реалността, тоест на световен ред и политика, които се ръководят не от ценности и идеали, а от интереси, от
принципа на суверенитета и върховенството на силата.
Към това трябва да добавим, че дискредитирането на прехода минава
по линията на популисткото противопоставяне между политическия елит
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и народа и провъзгласяването на държавата за инструмент, обслужващ
единствено елита и нехаещ за обикновените хора. Според Вацев социалистическата държава е била сравнително успешна, след което преходът
я е премахнал, без да може да създаде нова държава. Без да предлага каквито и да било анализи или аргументи, Вацев изяло поддържа предразсъдъка: „Не, това не е държава.“50 Основният упрек на Вацев към днешната
българска държава е преотстъпването на суверенитет и самоколонизирането на държавата, от които печели само елитът:
България беше истинска национална държава с истински суверенитет,
който не можахме да удържим в резултат на различни исторически,
обективни и субективни причини. Днес България е една щастливо самоколонизирала се територия, в която елитът живее успешно и спокойно,
а населението трябва да поддържа Слави Трифонов и да гледа bTV, футбол, туй-онуй, жълта преса, фатална любов, слугински трепети, много
порно – и толкова.51

Най-сетне преходът (и либералната демокрация, в чието име той се
осъществява) е разцепил българското общество не само по линията елитнарод, но и по линия на етноса, създавайки две Българии, имащи несъвместими културни нагласи и геополитически ориентации. Едната България е народната, традиционна България, продължител на дълговечната
българска история и държавност, другата България е проевропейската
България, отродената България на хищници и конформисти, чиито социален успех и адаптивност Вацев обявява за проявление на нещо аморално,
колониално, небългарско. Как в рамките на българската нация Вацев разграничава два етноса – автентичната България (вероятно носталгичната
по социализма, проруската България) от неавтентичната (прозападната)
България – не става ясно. За Вацев обаче е напълно ясно, че в България
няма място за две Българии. Ясно е също така коя е излишната България:
За мен тези две Българии имат различно население. Едните са българи
– груби, немного учтиви, понякога излишно жестоки, понякога трудно
реагиращи, с огромен потенциал за култура и развитие, но със слаба
инициатива, тежко объркани в идентичността си и в перспективите си
днес. И другите, които също претендират да са българи, но аз ги наричам българяни. Те са „малки и хищни“, свръхинициативни и се държат
като окупационна сила, завладяват позиция след позиция – това е другата България. И много скоро тази друга България ще съобщи, че няма
друга България освен нея. Според мен е налице етническа разлика между българи и българяни (...)
И тук не става въпрос за малцинства – цигани, турци, евреи. Делението е по-надълбоко, то е вътре в България, в българския етнос. Всъщност ние не сме един народ, а живеем в две паралелни държави на една
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и съща територия. И се боя, че не можем да живеем заедно вече.52

В обобщение: в плана на геополитиката за Вацев всичко е въпрос
на „реална политика“; идеалите и ценностите в политиката са отречени,
всичко се свежда до етнически идентичности, съотношение на сили, голи
интереси. В плана на българската политика Вацев съчетава: провъзгласяването на социализма за успешно, ако ли не проспериращо общество;
обезценяването на прехода като дворцов преврат, който не е подкрепен от
волята и желанието на хората; липсата на идеология (неспособността да
се върнем към комунизма) се компенсира от прегръщането на най-базов
национализъм; левичарството, както и при Волгин, се съчетава със симпатии към антисистемни играчи като Путин, Тръмп и Марин Льо Пен. В
тази позиция очевидно няма нищо ляво, тя изцяло е реакционна и реставраторска: позиция, която е слаба в спокойни времена, засилва се в кризисни времена, но принципно е лишена от всякакъв позитивен, нов възглед за
обществото или геополитиката.
Петте идеологически измерения на антидемократичната пропаганда,
разгледани в статията, далеч не са присъщи само за авторите, през които
ги представихме. Те могат да бъдат открити в десетки и стотици други
публикации, заливащи днес медиите с една или друга тяхна разновидност.
В разгледаните случаи тези идеологически измерения са взаимосвързани
и взаимно се предполагат: тръгвайки от антиамериканизма, неизбежно ще
достигнем до антилиберализма, възхвалата на суверенизма и възхитата
от възвръщащата могъществото си руска империя; започвайки с антилиберализма, няма как да не му противопоставим национализма, да не охулим САЩ като световен хегемон в упадък, да не обругаем местните НПО
като либерални слуги на САЩ и ЕС. С други думи, петте идеологически
измерения представляват индивидуализирани, но взаимосвързани актуализации, налагащи една обща пропагандна платформа. Ако трябва да дефинираме тази платформа, класическото деление ляво-дясно няма да ни
е от полза. Определящите я идеологически опозиции са: либерализъм-нацонализъм, елити-народ, Западът-Русия. Антидемократичната платформа
е консистентна в стратегиите на своето отрицание, но е слаба в своето
утвърждаване. Зад реторическите похвати на нейните нападки не откриваме друго предложение за общество и световен ред освен завръщане към
националистическите страсти, към принципа на силата в международните
отношения, към единството и мощта на колектива, постигнати за сметка
на правата и свободите на индивидите.
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Популистката пропаганда в България: логика, идеология, стилистика

Албена Хранова

ПРОПАГАНДАТА: ОПОРНИ ТОЧКИ,
СТИЛИСТИКИ И ПУБЛИКИ
Този текст е част от работата по проекта, изследващ антилибералната
пропаганда в България през периода 2013-2016 г. Той се занимава със състоянието на дискурсивния фронт по опорните точки на антилибералната
пропаганда: 1. „Продажните елити на България“; 2. „Залезът на Запада“ и 3. „Въздигането на Русия“, като количествената част от изследването
показа екстремно нарастване на медийните публикации по тях за разглеждания период. Тези опорни точки са абстрахирани от изследователския колектив след дълга емпирична работа, а тук ще ни интересува преди всичко
ракурсът към стилистиките и публиките на пропагандата, като наблюденията само в рамките на статията не могат да не бъдат непълни и частични.
В началото трябва да отговорим на един напълно оправдан предварителен въпрос – защо, сред морето от публикации, с които се занимава колективното изследване, по-надолу се спираме на точно тези примери и автори,
които следват, и кое управлява избора на прочита. Първият аргумент стои
във факта, че те са достатъчно представителни и значещи в картината на
пропагандния дискурсивен фронт. Вторият аргумент е ненаучно личен –
защото сред хилядите публикации, върху които работехме, тъкмо те наймного ме смаяха.
„Продажните български елити“ и „Залезът на Запада“
Ще започнем онагледяването на тези две твърди опорни точни с примери от публицистичното творчество на двама широко известни публични
говорители, приличащи си по това, че и двамата са приели ролята на „народни трибуни“, търсят масова и не особено претенциозна аудитория и еднакво ненавиждат словосъчетанието „опорни точки“, тъй като представят
своите позиции като израз на свободен дух и смело говорене на истината.
Но тук ги въвеждаме сдвоено преди всичко заради разликите между тях,
чрез които отчасти могат да се видят маркировките на социалния, езиковия
и политическия диапазон, в който се разгръщат опорните точки. Първият
има ореола на „журналистическа легенда“, а вторият все още се води „млад
журналист“. Първият се държи надпоставено спрямо цялата политическа и
журналистическа среда, на която се изживява като доайен и снизходително
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гневен критик, докато вторият е откровен партиен журналист. И още една
много важна разлика – при първия опорните точки са последователно мотивирани от силно изявени расистки и ксенофобски послания, повечето от
които имат отчетливо противоконституционен характер, докато при втория
липсват такъв тип послания.
Да започнем с наблюдения за това как изглеждат опорните точки „Продажните български елити“ и „Залезът на Европа“ в националистическоксенофобския публицистичен език на К. Кеворкян1.
Тъй като главната му идея е, че България е несъвместима с ЕС, авторът
разразява най-големия си гняв в точката „Продажните български елити“.
Освен свойски-пейоративното говорене на малко име („Бойко“, „Цецка“,
но например не „Росен“, а последователно „Плевнелиев“), тяхната изконна
отрицателност личи от централната фигура на продажността в този стил
– еничарите. Фигурата на „еничарите“ населява всички теми – от състоянието на литературата през текущата политика и геополитиката: „...самото
Баташко клане пък за малко да го нарекат цивилизационен процес“; „еничарите на евреина Сорос“, „шайка майкопродавци“; „клането в литературата“.
Да се спрем за момент върху знаменателния и многократно препечатван
текст „Новите еничари“2. Текстът започва с темата за „позорното бягство на
Кристалина Георгиева от Еврокомисията“ и завършва с портрета на Левски,
като междувременно се формулират следните характерни черти в образа на
еничарите: „Пак остана скрито онова, което е нашата Прокоба: България
задкулисно да се управлява от еничари. В случая просто наблюдавахме поредното разместване на един от тях. Премиерът, който и да е той, има сладката роля на кукла – насочвана, понякога и шантажирана от еничарите.“
Еничарите биват два вида: открити (Даниел Митов, Николай Младенов,
Симеон Дянков – „Еничарите си ходят с етикета на „цивилизатори“, но не
се притесняват от тия неща“) и прикрити (Иво Прокопиев, Иван Кръстев –
„скритите политически диджеи са най-отровни, такива като Иван Кръстев
и останалите“). Еднозначно еничарин е и Плевнелиев, а Бойко Борисов е
поставен в по-сложна и странна позиция – „Еничарите винаги са презирали
и ще презират Бойко. Например – одумват го, че не знае езици, това наймалкото... Бойко не е нечий еничарин – освен на самия себе си. Но когато се
завря между коварни типове, и той започна да се държи като тях – но за чия
сметка?“ Недотам ясната фигура „еничарин на самия себе си“ се прехвърля
и върху другите еничари, но в рязка стилова смяна и придружена от появата
на сексуалния фигуратив: „Това трябва да са пансексуални типове – нещо
повече, да са готови да правят секс дори със себе си.“ На това място не искаме да разясняваме какво е искал да каже авторът.
В образа на еничарите Кеворкян влага и някои специални иновации – за
разлика от силната Русия еничарите са слаби, жалки и страхливи (предикации, които напълно отсъстват от стереотипите на българската колективна
памет; в нея тъкмо еничаринът е силен и отмъстителен). Кеворкяновото
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еничарско управление на държавата се записва в „овчето“ („Държавата,
която се държа като Овца Клета, за да угоди на игрите на Вълците“), а самите еничари се записват в редицата „жалки-кукли-марионетки-мишки“.
Да признаем, че еничарят марионетка, еничарят мишка, жалкият еничар е
новина в традиционните български стилово-семантически контури на този
образ.
А ето как изглеждат Европа, САЩ и еничарите през проблема за бежанците, който е една от главните теми на Кеворкян:
Омръзна ми да слушам вайканията на иначе коравосърдечни типове за солидарност, съпричастност, милосърдие и пр. Говорят
като едновремешните соцагитатори, на които устите им все мелеха, че трябва да сме солидарни с международното положение.
Един Иван Кръстев например, който се изживява като визионер
най-малкото от калибъра на Бжежински, и той се вайка за чуждите беди, но погледът му все си остава кривоглед за българската съдба.
Последното нещо, което интересува подобни хора, е българската участ.
Кръстев твърди в „Ню Йорк таймс”, че Европа страда от дефицит на милосърдие към бежанците. Намерил къде да го напише – понеже и една думичка не казва, че именно Америка създаде злото, от което сега трепери
Европа. САЩ продуцираха бежанския проблем със същата бакалщина, с
която се продуцира калпав високобюджетен холивудски филм – калпав,
обаче доходоносен [...]
Да направим някои прости сметки, достъпни дори за лукови глави. Коя граница ще пазим сега, когато сърбите и унгарците
направиха границите си непревземаеми? Ние пък въртим успешно прашката срещу Русия. Външният министър Митов скоро ще се
скрие в посолството ни във Вашингтон – ни лук ял, ни лук мирисал.
Кой всъщност ще се разправя с Ордата? [...]
Всички мислят за собствените си интереси, само ние се държим като
интернационалисти, като коне с капаци. Стига сме слушали празнословци
като френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан. [...]
Докато по-първите ни хора мълчаха страхливо за циганския проблем, сега са на път да ги сполети и другата беда. Трябва поне ясно да изговорят, че не е справедливо, не е и почтено най-бедната страна в Европа
да се превърне в гигантско гето за бежанци. А това е замисълът. Европа
неизбежно се разпада и нас ще ни натикат обратно в ада на изолацията.
Ну, заяц, погоди! (Специално за в. „Уикенд“, 2015 г.3)

В този текст са разположени всички фигури, спямо които по-горе беше
определено „еничарството“ – силната, страшна и безогледна Америка, която „създаде злото“; слабата Европа, чийто залез е неминуем („Европа неизбежно се разпада“, френският посланик е „празнословец“); Русия, която се
подсмихва на въртящия прашка министър Митов. Покрай прашката пряката
асоциация с Давид и Голиат е убягнала на автора, който тук е постигнал
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ефект, точно обратен на старозаветния, и Голиат-Русия твърдо е станал положителният герой за разлика от Библията (без да броим и ролята, в която
се вкарва авторът чрез репликата от знаменитото съветско анимационно
филмче „Ну, погоди“) . На този фон бежанският и циганският проблем (както се изразява авторът) са оставени в ръцете на еничари като Кръстев и
Митов, т.е. отечеството е в опасност.
„Циганското надигане“ и „бежанските орди“ за Кеворкян са почти синоними; съответно враговете на истинските българи са най-вече правозащитниците, БХК и президентът Плевнелиев. Понякога у този автор ненавистта към другите (бежанци, „цигани“) е толкова автентично силна, че се
превръща в самодостатъчна реч на омразата, легитимирана единствено от
фоновата заявка за патриотизъм, която най-често се прави чрез простото
вмъкване на името на Левски, както е в многократно препечатваната статия
„От Апостола до Берлин“, 2016 г.:
Сега друго животно, пак от Добрич, ни опозори пред целия свят. Някои
политически мишки се тюхкат – какво щели да кажат в Берлин. Важно е
обаче какво ще кажем най-после ние за тия диваци и за жалките им адвокати от „Българския“ Хелзинкски Комитет... Този циганин мерзък нарита не само невинното германско момиче. Нарита и нас. Стовари подлия
си удар право в лицето на България... Виновни сме обаче ние, защото ги
търпим. Къде е сега циганката, която искаше да ме съдят, понеже съм нарекъл ония цигани от Добрич животни?... Защо мълчи опакованият като
външен министър Митов – досега сто пъти трябваше да каже нещо. Къде,
в коя миша дупка се е сврял Главният Циганолюб Кънев? И впрочем българин ли е той, или циганин, в което само по себе си няма нищо лошо.
Но ако е циганин, това няма ли да постави под съмнение ръждивата му
дейност като цигански Апостол?... избраниците на Плевнелиев – за тях
българската чест е без значение: хайде да се завием през главата с юргана
заедно с поредния позор – пак с щемпела на циганското варварство.4

Злите сили са толкова много, че Кеворкян предлага БГ/ЕКЗИТ (фигуративно, но както знаем, въздействието на всяка фигура се дължи и на силната работа на пласта буквалност в нея): „БГ/ЕКЗИТ не означава бягство от
недалновидните и алчни брюкселски комисари – тия хорица с дребен мащаб, които обрекоха Европа на разпад. БГ/ЕКЗИТ е Българският Изход от
вътрешните катастрофи, които са надвиснали над нас.“ Въпреки тази уговорка Кеворкян се възхищава на Брекзит и Борис Джонсън в прав текст. Неговият БГ/ЕКЗИТ напълно се буквализира със съвсем не шеговитото предложение „по-добре София да си осигури самостоятелно членство в ЕС“,
понеже „какво общо има София с Истинска България“. А в „истинската
България“ стоят три въпроса (заедно с главните букви на автора): „Какъв е
Българският Изход: от Циганското Надигане; от Бежанските Орди; от Безбожното Оскотяване на значителна част от българското население“5.
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И още по-очевидното в посланието си:
Ще състрадавате Евросъюза – докато останете под развалините му.
Вместо да се вгледате в Калната Локва – тук, нашата.
И да се подготвите за Злото.
Стига сте се правили на герои – напротив, оплаквайте се, търсете
съчувствие, плачете на глас, хитрувайте, хитрувайте, хитрувайте…6

Втората група примери, които илюстрират действието на опорните точки „Продажните елити за България“ и „Залезът на Европа“, принадлежат към политическа рамка, която се самодефинира като политически лява,
партийна, лишена от националистическо-ксенофобски ексцес. Ако трябва
да я определим исторически, без колебание ще видим типологията й в края
на 40-те и 50-те години на 20. век: класовата борба е най-големият й политически приоритет и съответно доминантната база за фигуративи; всичко
дясно е „фашистко“ и не попада в обсега на нормалността, то е социална
и клинична патология, която може и трябва само да бъде охулвана; всяка
по-сложна картина на историческия и съвременния свят е гнило-интелигентска и няма нищо общо с народа; в съдържанието на понятието народ
влизат само бедните и революционно левите, класиката на „всякоя възраст,
класа...“ не работи в координатите на това политическо мислене.
Ежедневен обект на атака в този журналистически език са десните в
България, наричани „протестъри“, „соросоиди“, „грантаджии“, „психодесни“, „ку-ку десни“ и пр. Според календара на разглеждания тук период (2013-2016) първо ще се спрем на образа на „протестърите“ в текст с
показателното заглавие „Гражданското общество на нарцисите“7. Техният
образ лежи върху една проста и фундаментална за цялото творчество на
автора класова опозиция – бедните са леви, богатите са десни. Съответно
февруарските протести са леви („гладните, ядосаните, неспособните да си
платят сметките за тока“), а юнските – десни („които четат Айн Ранд, работят държавна работа, но мразят държавата и се самофантазират като горди
независими души, въпреки че излизат от столицата по два пъти годишно.
Те не защитават друг интерес освен на своя собствен нарцисизъм... Битката
за различна държава не минава единствено през битката богатите граждани
да са сигурни, че няма да им слушат телефона... да си гражданин означава
да си съпричастен и към нещо друго освен към дебелината на портфейла
си и да изчисляваш всичко в пари... градска снобарщина“). Производно на
тази опозиция е и делението „народ“ (леви, бедни) – „десни“ („протестъри“, „грантаджии“, по подразбиране интелигенция според любимото на такъв тип публични езици пейоративно клише – „умните и красивите“). Това
също е едно класическо партийно-класово разбиране за понятийния състав
на понятието народ, познато ни от писането на десетилетията между 1944
и 1989 г. Друго социалистическо клише – образът на „народната интелиген195
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ция“ от същите десетилетия – засега в писането на Симов обаче не се предлага, затова и опозицията народ – (дясна) интелигенция при него е толкова
сталинистки отчетлива. Всичко това е увенчано с думите на Исус, които
Симов снизходително казва от свое име: „Вината не е тяхна. Те просто не
знаят какво правят.“
Тъй като това публицистично мислене не се бои от противоречията,
наред с почти опрощаващото новозаветно „не знаят какво правят“, разбира се, последователно се налага и убеждението, че знаят какво правят
във фигурата на професионализиралия се протестър-продажник-паразит –
„ехааа, това борец срещу комунизма наистина вече си става добре платена
професия. Професионален антикомунист. Нещо като директор на водопад.
Строител на замъци от въздух, защото по тези земи, уви, комунизъм отдавна не е забелязван. Но затова е толкова сладка и блажена длъжността, а
натискането за нея е голямо“ (20168).
Освен богати и нарцистични десните са и твърде малобройни на фона
на понятието народ (= левите): „В България няма гражданско общество.
Има около 10 хиляди софиянци, които се изживяват като такова“, а също
и са твърде продажни. Фигурата „грантаджии“ е рефренна и натрапчива,
а и е ясен наследник на сталинисткото клише „продажни слуги/шпиони на
чужди централи и чужди интереси“. Това също е рефрен в публицистиката на Симов, а тук ще го илюстрираме чрез статията „Професионалните
храненици на „Америка за България“ като заплаха за националната сигурност“ (20169), където поводът е изречението от годишния доклад на ДАНС
„Засилва се използването на субекти от неправителствения сектор като част
от прилагания комплексен инструментариум за влияние и въздействие“.
Агенцията не казва кои организации от неправителствения сектор и кои
субекти има предвид, но авторът веднага превежда това: „Тоест – външни
на България интереси се налагат през фондации, неправителствени организации и всякакви други фабрики за обществени паразити. Радостно е, че
държавата най-накрая дозря за този очевиден феномен.“ В статията целият
неправителствен сектор е редуциран до „злокобната фондация „Америка
за България“ и са поименно споменати и „паразитите“ според Симов – Николай Младенов, Едвин Сугарев, Христо Иванов, Илиян Василев, Зорница
Миткова, и са похвалени Достена Лаверн за книгата й „Експертите на прехода“ („защото, за да се опиташ да опишеш мрежата, е все едно да пуснеш
слънчев лъч в бърлога на вампири – вдига се пушек и се чуват проклятия“)
и главният прокурор Цацаров (заради репликата му, наречена „култова“ от
Симов: „Хора, чиято професия е да искат оставки, нападат Рашидов“). Разбира се, ако пък правителството твърди, че Русия е заплаха за националната
сигурност, авторът не е съгласен, като „гражданското общество, финансирано отвън“, отново е обявено за голям и истински враг10.
Ежедневно негативно е отношението на Симов към действащите десни политици, които по линия на продажността и паразитността си прили196
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чат с протестърите. Но докато за него Борисов е по-скоро жалък, понеже е
страхлив („Премиерът, който се тресе като желе“11), то Николай Ненчев,
Даниел Митов или Кристалина Георгиева са по-скоро страшни. Ето някои
примери, където журналистическата стилистика се стреми да колебае образа на продажните български елити между смешното и страшното чрез
всякакви цветисти средства:
Кристалина Георгиева се оказа виртуоз на интригата. Черен гений на завистта. Тъмен балкански субект с кофти грим на висша европейска длъжност. Българският политически Салиери. Дилър на балкански комплекси
на голямата сцена.
Само чрез подобни определения можем да опишем поведението на
Георгиева и нейния последен и отчаян опит да хване влака за шефското
място в ООН, без да й пука за достойнството на нейната страна или пък
по колко точно трупове, интриги и доноси ще премине... Дори древните
канибалски ритуали са се отличавали с повече хуманизъм и човечност от
стотиците статуси, изпълнени с демонична радост, сатанинско кикотене и
брутален кеф, че България е на път да пропилее шансовете си...12
Ненчев май вече се изживява като Пиночет. Защото включването на военните в подобен тип неясни антитерористични операции вече започва да
прилича на хунтата в Чили, която навремето изтрепа стотици мирни граждани, за да установи властта на една мрачна неолиберална диктатура, от
която латиноамериканската държава и до днес не може да се възстанови...
Пиночет – това е незаконната и тайна фантазия на българския антикомунист. Той може да е страшно толерантен в проектите, които защитава
пред „Америка за България“, но късно нощем, когато го хване изпитият
литър водка, той започва да си мечтае за Пиночетова България, където
всеки несъгласен да бъде изкарван на стадиона и разстрелван дори и само
заради левичарско мигване с очи. Този еротичен политически блян отдавна клокочи в колективното несъзнавано на психодясното, но ето, виждаме, че вече получава опит за законодателна материализация13.
След като два пъти бе вкаран в поза „исторически компромис“, а след
това принуден от силата на обстоятелствата да се затресе от величествена
шизофрения – на власт ли е или в опозиция, напоследък Реформаторският
блок е позачезнал от общественото внимание – като порноактриса, която
е излязла в пенсия и се е посветила на четенето на дзен-литература, за
да открие къде точно е сбъркала в житейските си избори. По всяко друго
време електоратът щеше да въздъхне с облекчение, защото изчезването на
РБ от хоризонта рязко повишава психическото здраве на нацията, но точно преди президентски избори това е израз на някакъв болестен симптом.
...А реформаторите са се покрили като депутат в публичен дом, на входа
на който го причакват папараци... Тя (десницата) така и не успя да намери
своя доктор Енчев. Някой нормален политик, който да й направи лифтинг
на бръчките, да изсмуче реститутските мазнини от стомаха, да извади по
197

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017
едно-две костовистки ребра от двете страни на гръдния кош, за да може
талията й да стане по-впита и секси, да им бие хиалуронова киселина в
устните, за да не може тя често да вади змийския си език на показ. А найнакрая да й повдигне й бюста, че няколко поколения ментално объркани
политици така прецакаха медийния образ на десницата, че в последните години тя съществуваше като вампир, който предъвква втръсналия на
всички антикомунизъм, без възможност поне малко да се обнови и поне
веднъж да предложи някаква свежа идея за България14.

Александър Симов често обвинява враговете във „фашистки“ прийоми при най-разнородни случаи на несъгласие с тях (обвинението също
е съвсем в сталинистката традиция); но също така често и, надяваме се,
несъзнателно, пропива стилистиката си с класическите техники на онази
пропаганда. Дори и когато с основание разпознава фашизма в публично
говорене от типа на „Златна зора“ и атаките срещу мигрантите, Симов не
припознава никакви съюзници дори в този пункт: „...една тема доминира над всички останали и тя, за ужас на умните и красивите, не е за тяхното театрално недоволство, а за притока на бежанци у нас... Ситуацията
веднага бе надушена от политическите вампири... Древният звяр нададе
рев, заспалият демон, оказа се, никога не си е отивал... Тези дни изчетох и
доста статии от десни автори, които също се обявяват срещу ксенофобията и омразата. Миналата седмица ДСБ организираха малък митинг срещу
омразата, но май не забелязаха, че на него викат „Червени боклуци“...15.
Въпреки думата „също“ авторът изключва десните от каквато и да е способност за хуманистичен и ценностен консенсус – първо, защото тяхното
недоволство е „театрално“ и викат „червени боклуци“, и второ – защото в
авторския идиолект и те са високочестотно описвани в същата инфернална
стилистика (демон, вампири), която в този текст е предицирана към образа
на фашизма.
От приведените досега примери е ясно, че стилистиката – както всяка
стилистика по принцип – никога не е политически невинна, а това изисква
малко по-детайлен поглед към нея.
Интермедия I: пропагандни политики на стила
Интелектуалните им спазми [на „евроатлантическите bg-интелектуалци“], неотличими от повиците за повръщане, раждат бисер след бисер…
в България поради класическия лакейски провинциализъм, който е като
венерическо заболяване на ума, можем много по-ясно да наблюдаваме
този процес и ако имаме черно чувство за хумор, да се заредим с пакетче
пуканки и да наблюдаваме как нашите интелектуалци се опитват да се измъкнат от примката, която се стяга около техния имидж, за да го изпепели
веднъж завинаги, а след това да го разпилее с есенния вятър…16
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Този пример от публицистичното творчество на Симов (в случая – по
опорната точка „продажните елити на България“) е предизвикал дори аналитичен поглед към тази и подобна стилистика – един „забавен“ (както той
сам го нарича) текст на Калин Янакиев17, където авторът отбелязва някои
важни неща относно метафориката на Александър Симов и синтаксиса на
Дарина Григорова. Янакиев споделя забавлението си от неумереността на
Симовата метафорика, която черпи едновременно от няколко асоциативни
гнезда, постигайки по този начин нетърсен от автора чисто комичен ефект
в несъответностите между тях. Комичният ефект пък се удавя в непремерена злост („Започва да прилича на дълга псувня, а тя никога не е „блестяща“). Всъщност това, което Калин Янакиев нарича „непреглъщаемо гъст
метафоричен бульон“, у Симов е образцов пример не точно за метафора, а
за катахреза – една особена тропа, която представлява сгрешена, объркана
метафора, чиито непремерени сетивно-асоциативни прицели препречват и
заглушават способността й за семантическо действие.
Да проследим за момент редовете на катахрезата в цитираните по-горе
публикации. „Протестърите“ са нарциси в началото на един кратък текст, а
в края му се оказват и зомбита (т.е. в пълнотата на катахрезата протестърът
се явява като нарцис-зомби); Кр. Георгиева е виртуоз на интригата-черен
гений-Салиери-тъмен балкански субект-дилър-върви през трупове; Ненчев
е Пиночет-фантазия-алкохолизъм-еротически блян; РБ – шизофрения-порноактриса-дзен литература-болестен симптом-публичен дом-пластична
хирургия-вампир; „евроатлантическите интелектуалци“ – повръщане-бисер-провинциализъм-лакейство-венерическо заболяване-пуканки-примкаизпепеляване на имиджа.
Катахрезата у Симов – чрез повторителни серии на сегментите си – се
съсредоточава върху психофизиологични негативни детайли, инферналност, чудовищност18, сексуална нередност и болест. Катахрезата опакова
образа на врага в тематични подразделения на генералната рамка (продажници, лакеи, марионетки на чужди интереси) и вкарва в този образ повторителните асоциации на непринадлежност към нормата, предначертана
патология и въобще „под-човешкост“. Такъв подход също има своята историческа (нацистка) традиция и тя никак не е прогресивна, приятна или
похвална.
Катахрезите на Симов нямат вид и характер на сложна мисъл – еклектичното съжителство на различни асоциативни редове в тях не постига задълбочаване на смисъла, а просто количествено нарастване на обидата. И
тъкмо защото главното намерение на неговата публицистика е обидата, отправена към „продажните български елити“, тази публицистика функционира като „народно“ четиво, като серии от многословни и непретенциозни
ругатни, които работят само за очернянето на образа на врага. Но катахрезата има и важно политическо качество – разсейките и нецентрираността на
асоциативните редове са и готов реторически инструмент за прескачането
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между контексти, превключването между теми и преплитането на опорни
точки, така че какъвто и да е актуалният повод на текста, пропагандната
матрица да зазвучи с всичките си тематични съставки и опорни точки едновременно.
Така фашизоидният Пиночет Н. Ненчев е такъв, защото „халюцинира Путин и хибридни войни“19. Освен демоничен Салиери Кр. Георгиева
се е оказала пробен камък за справедливата и честна позиция на Русия и
долната политика на политически колабиралата Европа, олицетворена от
Меркел, чиято страна е джудже в ООН: „И заради това заговорниците много се надяваха да оплетат и Русия в своята паяжина от лъжи и 50 нюанса
Кристалина. Русия обаче даде неочакван отговор. В нарушение на всякакви
дипломатически правила и неписана етикеция Москва обяви подробности
от неформален разговор на Меркел с Владимир Путин, нещо като сондаж
за евентуална подкрепа на Георгиева. Така станаха ясни две неща – Русия
категорично подкрепя Бокова и няма да участва в аферите на Георгиева и че
Русия е отписала Меркел като световен лидер. Което е логично. Германия
е просто едно джудже в ООН, а политиката на Меркел доведе Европа до
политически колапс.“20 Така в точката на критиката на българските елити
се развихря и геополитически оценъчен контекст. За Симов САЩ са отрицателен герой главно в казуса на войната в Сирия и особено настойчиво – в
напълно негативния образ на „Америка за България“. ЕС (и изцяло метонимичното му – „Европа“) обаче е много по-зле – Европа в тази стилистика е
не само „политически колабирала“, тя се оказва направо несъществуваща
в заглавието „Пропагандистите на несъществуващата Европа“, а образът й
се поддържа пропагандно само от шепа бездарни и платени журналисти:
„Ужасяващо е да гледаш как хората, които безочливо ни рисуваха един измислен вариант на света и на Европа дори и когато реалността хиляди пъти
показа, че лъжат като разпрани, продължават да се инатят и да се давят в
техните халюцинации и илюзии...“21
Стилистиката, с която Кеворкян предлага своята версия на пропагандните тези, е съвсем различна от тази на Симов. У Кеворкян няма афектиран
стремеж към разливане в катахрези, а точно обратното – той предлага сентенциозно говорене от лозунгов тип. Взаимното обвързване на опорните
точки в теми при него се прави чрез фрагментарна композиция (често пъти
отделните сегменти са и графично отделени с „*“), чиито части изглеждат
като хроника, като безнадежден календар на едно тъмно настояще. Самите
фрагментарни разкази обаче изглеждат като дело на провидец – нещата се
случват, но един е този, който ги вижда в тяхната на пръв поглед нехармонична съвкупност и превръща техния смисъл в очевиден. Кеворкян наистина иска да звучи съдбоносно, като говорител на истината и единствен
зрящ сред слепците. Дори и такъв детайл като усилената употреба на главни букви на най-различни думи посред изреченията говори за стремеж към
натоварване с допълнителна тежка понятийност на думата, за напластяване
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на допълнителен универсализиращ смисъл, който говорителят предлага на
не толкова проницателната си публика. Затова и главните букви у Кеворкян
изглеждат като нещо, разположено в стиловия диапазон между пророческата реч и тролската графика.
Такава нагласа няма нужда от разсъдъчна и ясно извеждана аргументация; Кеворкян не е в модуса „казвам и го доказвам“, а в модуса „казвам го,
защото е така, но вие не го виждате“. Затова и на мястото на аргумента при
него застават откровените ругатни и обидите (доста близки до стилистиката
на обикновената псувня), които застигат ЕС, САЩ, евреите, малцинствата
и продажните български политици. Ето една показателна извадка от думи и
синтагми, които са ясни примери за тази стилистика:
... наполеончетата... копелетата – както сами се наричат Радан Кънев и
Христо Иванов, министърът на правосъдието. А те не само се наричат копелета, те се изживяват като такива. Това е най-искреното нещо, което са
изричали тези политически дребосъци. Те наистина са копелета – посткомунистически запъртъци... Хилавия (Радан Кънев)22; „провинциалът
Плевнелиев... Нашата Логорея Плевнелиев“23; „надървени врабчета“ (за
Плевнелиев и подобните нему) , „мишоци“ (за авторите на подписката
срещу Вежди Рашидов)24; „златният ибрик на Соломон Паси“25; „Сега
трябва да внимаваме Кунева да не ипотекира цялото българско образование, или огризките, които са останали от него, в полза на Фондация „Америка за България““26; „колхозникът Ненчев... брюкселските зелки“27; „доскорошния френски посланик в София – Ксавието, който се разчекваше
по всеки повод, като превтасала танцьорка от „Мулен Руж“... фалшивият
оракул Иван Кръстев е син на един идеологически мишок“28; „плъхове,
които направиха конспирацията... кривогледият оракул Кръстев... фалшивият Митов – министърът-разсилен... лайнари“29; „Бъчварова – пишман
социоложката“30; „... Цецка... неукост... арогантност“31; „шутовщините на
Ненчев... слугинските лупинги на военния министър Ненчев... бълхите
на притворния антикомунизъм“32; „врабец... дребна птица... говори като
уличник-протестър“ (за Росен Плевнелиев)33; „недалновидните и алчни
брюкселски комисари – тия хорица с дребен мащаб, които обрекоха Европа на разпад“34 и т. н., и т. н.

Не-човешкото и под-човешкото на продажните проевропейски елити
са снабдени с различни акценти и доминации в стилистиката на Кеворкян
и в тази на Симов. Докато първият набляга на животинското (и растителното) като на подчовешка слабост и немощ на проевропейците – мишки,
плъхове, коне с капаци, врабци, дребна птичка, лукови глави, брюкселски
зелки, – то в катахрезите на втория преобладават пихосоматичните патологични детайли – психодесни, куку-десни, халюцинации, алкохолизъм и
пр. плюс привнесеното от връзките на катахрезата известно надценяване
на мощта на врага в инферналната образност на вампирите, демоните и
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чудовищата. Сексуалният фигуратив е отчетлив и у двамата – еничарите са
„пансексуални типове, готови да правят секс дори със себе си“; „Ксавието, който се разчекваше по всеки повод, като превтасала танцьорка от
„Мулен Руж“, а съчетанието между животинското и сексуалното е постигнато в ненадминатия образ „надървени врабчета“ (Кеворкян); „еротичен
политически блян“, „като порноактриса, която е излязла в пенсия“, „като
депутат в публичен дом“ и др. (Симов). Съответно и в двете стилистики се
забелязва остра фиксация върху тялото и телесното: „политически дребосъци“, „посткомунистически запъртъци“, „кривогледият оракул Кръстев“,
„лайнари“ (Кеворкян); „... да й направи [на десницата] лифтинг на бръчките, да изсмуче реститутските мазнини от стомаха, да извади по едно-две
костовистки ребра от двете страни на гръдния кош, за да може талията
й да стане по-впита и секси...“ (Симов).
Като имаме предвид прекомерно пищните стилистики на авторите,
всъщност от всичко това остават само семпли намерения за оскърбление,
съвсем простото желание да обидиш и дискредитираш така, че дори да
разграничиш врага от обичайната нормативност на човешкото. Разбира се,
историята напомня, че това никак не е социално и политически безобидно
действие, но ако за момент престанем да го виждаме в стилистичните му
изрази, под него сега остават само неизменните твърдения на опорните точки – остават непоклатимо и се повтарят от текст в текст въпреки всякакви
стилови различия и идеологически подробности. Затова и е много интересен въпросът какъв социален диапазон на пропагандата обслужва такъв тип
говорене, къде се помества то в публичното пространство.
Тук, разбира се, не можем да отговорим на този въпрос, но можем да
предположим някои възможни насоки към евентуалните отговори. Полето на пропагандата е подвижно, то разполага с различни извори, гласове и
публики, които, оглеждайки се взаимно в социалното общуване, взаимно се
препотвърждават, но и взаимно релативизират всяка своя „отделна“ поставеност, роля и функция.
От една страна, цитираните по-горе примери за доста екстремна стилистика на опорните точки могат и да имат специална роля в новия дискурсивен фронт – да бъдат негова стилистична граница, праг на допустимото.
Докато той не е достигнат, същите твърдения, казани с друг тон и стил,
придобиват подразбираща се нормализация, нещо повече – има шанс да
прозвучат „учено“, компетентно, интелигентски и дори академично. (Такъв
е случаят с говорители, чийто публичен език разглеждаме по-нататък. Ако
и твърденията им да са на практика същите, другият начин на казването им
разширява способността им да звучат компетентно и убедително.)
От друга страна обаче, стилистиката на горните примери може (с огромно съжаление) да се привиди като вече превърнала се в нормативна поради споделения от участниците в това изследване извод за превръщането на
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езика на омразата в гражданска добродетел – за „настойчиво насърчаване
на отхвърлянето на мултикултурализма и политкоректността – те са американско оръжие срещу Европа и отхвърлянето им не е лошо, а е възвишено
и смело. Който ви упрекне в език на омразата, само доказва, че е американски агент (в по-мекия вариант, евфемистично – „проводник на чужди
интереси“, било съзнателно, било поради наивност и идеализъм). Езикът
на омразата е произведен в статут на гражданска добродетел – само той е
„искрен“ и „правдив“35.
Но има и трета страна – това говорене може да изглежда „обективно“
нормално спрямо друг тип писане, наличен в публичното пространство.
Спрямо него образността на политическото не-човешко в случаите, изложени досега, изглежда почти съвсем редовна, понеже почива само на „преносни значения“. Да обърнем за момент внимание и на тази трета страна и
полоса на пропагандата.
Интермедия II: рептилите като политически животни
Сензационните теории на конспирацията запълват отделна и сигурно
доста широка ниша в публичното пространство, която си има свой „език“,
правила за каузалност, логика и публика. На пръв поглед те изглеждат не
особено съвместими с преките задачи на пропагандата и нейните актуални
политически задачи. Главен пристан на конспиративните теории са стотиците анонимни сайтове (по принцип главно убежище на фалшивите новини) и тук ще разгледаме само някои публикации от периода 2015-2016 г.
в сайта Брадва.бг (впрочем един от малкото разпознаваеми от публиката
сайтове според социологическото изследване на „Алфа Рисърч“, осъществено в рамките на този проект). Ще проследим как се развива на българска
почва световната конспиративна теория за това, че планетата се управлява
от рептили, висша извънземна гущероподобна раса.
Тук избираме точно рептилите, първо, защото чрез техния сюжет политиците най-сериозно (или поне без никаква видима ирония) са мислени
като същества от зоната на здрача. Не-човешкото тук не е метафора, катахреза или въобще какъвто и да било фигуратив, както е в примерите от погорните ни параграфи, а чиста буквалност.
Сюжетът за рептилите, разбира се, не е български и българският анонимен сайт го превежда, прилага на тукашна почва (или всъщност съчинява
или досъчинява поредните му епизоди), като избраната му медийна роля
е тази на ретланслатор, довеждащ до българската публика едни световно
укривани истини. Затова и в тези публикации има толкова много цитиране
и позоваване от други (подобни) източници. Това поведение на цитирането
би трябвало да укрепи доверието на читателя; но всъщност то се развива по
формулата на един от героите в „Махалото на Фуко“ на Умберто Еко: как да
не съществува маркиз дьо Караба, след като Котаракът в чизми твърди,
че е на служба при него.
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През 2015 г. в сюжета за рептилите като че ли все още работи чистата
сензация, която не подбира между хората на власт като кандидати за нечовешки роли. Ако в това има някаква пропаганда, то тя е главно в посланието, че човекът на власт – който и да е той – всъщност не е човек. Това е поскоро съвкупен образ на властта, отколкото диференциация между добри
и лоши властници, макар че анексията на Крим определено изглежда като
съпротива срещу нехаресваните от господарите на планетата американци.
През март 2015 г. под заглавието „Британски политик: Извънземни съветвали Путин да се опъне на американците“ четем за изповедта на британския
лейбърист Саймън Паркс (изгубил девствеността си едва петгодишен, след
като бил прелъстен от извънземна дама) относно това, че управляващата
раса на рептилите е посъветвала Путин да анексира Крим и да навлезе в
Украйна, за да ограничи американското влияние там36. Същият сюжет се
появява и през октомври, като Брадва.бг вече се позовава и на „The Daily
Mirror, цитиран от ТСН“ за признанията на Паркс37.
През декември 2015 г. става ясно кой е истинският господар на земята
– та истинският господар на земята е Ричард Хю Бейкър, президент и главен изпълнителен директор на организацията Managed Funds Association.
По сведения на канала Species той е главният рептил на планетата, даже бог
на рептилите, понеже, както се вижда на видеодоказателството, зениците на
очите му от време на време се свиват. Рептилът Бейкър е много зъл и носи
злини на човечеството, а Обама и Путин са негови слуги38. Дотук през 2015
г. всички велики сили и техните лидери, и Обама, и Путин са само изпълнители на чужда воля, слуги на рептилите, но пък все още са хора.
2016 г. внася сериозен пропаганден наплив и заостря линиите на различни герои на пропагандата чрез сензационни сюжети. През април Путин
вече не е слуга на рептилите, а борец срещу рептилите. Според уоurnеwѕwіrе.
соm. Путин свикал извънредно заседание и съобщил на приближените си,
че светът се управлява от рептили, но самият той не е рептил, но тъй като
рептилите се страхуват от него, искат да го привлекат към своите древни
вавилонски култове. (Към сюжета за заседанието е вмъкнато и уверението, че рептилската класа, която управлява човечеството, имала „тиpaничeн
ĸoнтpoл нaд нaшaтa xpaнa, вoдa и въздyx, и тe aĸтивнo oтнeмaт paзcъдъĸa
нa мacитe“ по сведения на сайта nepoznato.energetika-bg.com.) Своеобразна
кулминация на епизода с извънредното заседание е обяснението на Путин
по въпpocа зa тeчa нa дoĸyмeнти Раnаmа Рареrѕ, зад който стоял Джордж
Сорос – в този момент Путин ударил по масата с юмрук и извикал: „Джopдж
Copoc, ти xитъp дpaĸoнe, тoвa e вoйнa!“39
През юли се появява текст, от който научаваме, че „има сериозна теория, че Владимир Путин е безсмъртен!“. Че е „мистично създание“, както се
твърдяло в 6th-sense.net – мъдро неумиращо хилядолетно същество, поради
което Русия „според редица анализатори съвсем скоро ще заеме мястото
си като първата световна суперсила!“. Доказателството за безсмъртието на
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Путин са три снимки от 1920, 1941 и от 2015 г., на които все трябва да е
Путин и все да е един и същ. Главният аргумент за мистичното безсмъртие
и суперсилата е младоликостта на руския лидер40.
Пак през юли Брадва.бг съобщава, че Путин и Обама са се обединили, за да воюват с Долната земя, защото земята е куха, на Антарктида има
огромен отвор за надолу, а там живее чужда високоразвита цивилизация,
с която двамата лидери ще започнат война на световете. Доказателство за
това е фактът, че „патриарх Кирил е посещавал операцията в Антарктида
два пъти, пише disclose.tv“41.
И отново през юли Брадва.бг ни осведомява, че Ангела Меркел и Тереза Мей със сигурност са илюминати, защото имат навика да допират
пръстите на двете си ръце, а това било илюминатски символ според сайта illuminatiRex, цитиран от intrigi.bg. Този жест използвали също Дензъл
Уошингтън, Том Круз, папа Йоан Павел II и Хитлер42.
През септември става ясно коя е истинската причина Путин да анексира
Крим и тя „няма нищо общо с геополитиката“. Истината е, че край Севастопол са открити 38 подземни пирамиди, по-големи от египетските, датирани
от епохата на динозаврите. В най-голямата е открит саркофаг с мумия на
малък динозавър със златна корона на главата. Всичко това е придружено
от странни вибрации. И причината за анексията на Крим се оказва археологическа, също във връзка с рептилите, и разбира се, енергийна: „Още
по-смела теория твърди, че коронясаният гущер е предшественик на расата
на рептилите – съществата, за които редица конспиративни теории твърдят,
че още управляват света. Алтернативни анализатори са сигурни, че целта
на Путин е откриването на източника на вибрациите – може да се окаже, че
това е вечен енергиен източник, който да направи всички АЕЦ излишни.“43
През октомври 2016-а Брадва.бг отново ни съобщава за могъщата раса
на рептилите, която ни управлява. Този път списъкът на рептилските лидери изглежда така: „Усилено се говори, че много от световните лидери са
представители на тази раса, в т. ч. английската кралица, кланът Буш, даже и
за американския Барак Обама и Владимир Путин.“44
Ако читателят предположи, че това е единен политически сюжет (нещо
като „роман“) от краткия период април-октомври 2016 г., дисеминиран в
отделни епизоди, които удържат една и съща логика и послание, то той би
изглеждал така: Путин е борец срещу рептилите и срещу стария дракон
Сорос, а в качеството си на хилядолетно мъдро безсмъртно същество Путин прави Русия световна сила и заедно с Обама подготвя война срещу високоразвитата цивилизация от Долната земя, а в това време Европейският
съюз е овладян от поне две илюминатки; а в това време разкопките в Крим
продължават, където мумията на малък динозавър с корона на главата и
енергийни вибрации, които обезсмислят всякакви АЕЦ-ове, дава отговора
за произхода на рептилската цивилизация, към която впрочем принадлежи
и самият Путин, заедно с Обама и с английската кралица.
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Разбира се, че сюжетът няма никакъв смисъл и съдържа грамадни противоречия, които никой предан читател на жанра не би простил. Очевидно
тези епизоди нямат никаква специална връзка помежду си и са обърнати
към читател, който не пита за сюжетна логика, не използва каузални вериги
в мисленето си, докато чете, не помни предния епизод и не задава въпроси
от типа „как така Путин е борец срещу рептилите и рептила Сорос, пък после самият той се оказва рептил?“. Или сайтът не се смущава от коментари
от типа „стига глупости!“, каквито също се срещат след публикациите. Или
политическото послание може да бъде промъкнато днес, но отменено утре,
понеже това наистина е дъното на анонимната журналистика и в него няма
нищо членоразделно, дори що-годе логически прилична пропаганда. Или
просто никой от анонимните автори не е чел какво са писали преди него
другите анонимни автори и ефектът на епизодите е нещо като „развален
телефон“. Или пропагандният ефект все пак работи, и то настойчиво, защото за жанра на сензационната журналистика е еднакво важно да се бориш
с рептилите и да си рептил; или няма значение дали си рептил, или не си
рептил, щом си Путин. И така нататък.
Всъщност не казахме нещо много важно за октомврийския текст. В
него покрай споменатите рептили Обама, Буш, Путин и английската кралица като главен герой се появяват Бойко Борисов плюс Тодор Живков и
дъщеря му, поради което и българската политическа история неотклонно
влиза в рептилския сюжет. Анонимен читател, чиято баба живее в Банкя
близо до дома на Борисов, била стресната от някои посетители, чиято поява карала кученцето й да вие и лае, а после кученцето умряло. Борисов
имал и специални столове за гости рептили, които в свойска обстановка се
отпускали, приемали рептилската си форма и намествали опашките си в
специална дупка, изработена ниско на облегалката на стола (няма никаква
ирония в езика на статията, а има и картинка на стол за рептили с дупка).
Обезпокоената старица наблюдавала всичко това и го споделила с внука си,
който направил следните исторически изводи, към които сайтът се отнася
съвсем загрижено и с евристична проницателност:
Дали точно това не е тайната на политическия му успех и влияние върху
масите!?
Според редица уфолози още Тодор Живков е бил в пряк контакт с
извънземната раса на рептилите! Теорията гласи, че точно те са му дали
възможността да удържи властта в страната с цели десетилетия. Алтернативни изследователи твърдят, че след жестоката автомобилна катастрофа
през 1973 г., когато дъщеря му Людмила Живкова едва не загива, представители на тази извънземна раса я изправят на крака за рекордно бързо
време.
Точно това е и причината тя да „отвори очите си“ и да предприеме
редица спорни и доста секретни начинания, като издирването на гробницата на богинята Бастет в Странджа – правителствена операция, която и
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до ден-днешен остава забулена в мистерия! Смята се, че точно рептилите
са й наредили да им достави „нещо“, което се крие в недрата на планината
от хилядолетия!
Бойко Борисов е бодигард и довереник на бившия „първи“ през последните години от живота му. Дали точно Тодор Живков не го е представил на неговите дългогодишни „извънземни партньори“, които да са оценили неговия потенциал и да са решили, че това ще е следващият лидер
на България!?
Може би се питате защо извънземните кукловоди имат такива сериозни интереси в нашите земи?
Това е съвсем обяснимо. Земята на България е точката с най-силни енергии в цялата планета. Това е потвърдено от феномени като Ванга
и Петър Дънов. Учителят нарича нашите земи „Новия Йерусалим“! Тук
се е зародила най-древната цивилизация на планетата и това съвсем не
е случайно! Ако наистина има извънземни кукловоди, те със сигурност
биха искали да имат пълен контрол върху това, което се случва по нашите
свети земи. А това не може да бъде постигнато без „комуникация“ с управниците.
Когато попитахме анонимният45 ни информатор дали смята, че самият Борисов е от расата на рептилите, той просто замълча.

Така текстът констатира точката, в която рептилският сюжет се превръща в доста патриотичен поради най-силните ни енергии, свещените ни
земи и – разбира се – най-вече поради Ванга и Дънов. Но все пак най-голямата сила на рептилите е в геополитиката и очевидно Путин (рептил или
не според Брадва.бг) е в центъра на сюжета. А това е повод да се върнем
към третата пропагандна опорна точка и към неанонимните стилистики на
някои от нейните говорители.
Въздигането на Русия
Тази възлова опорна точка на антилибералната пропаганда в България
– разбира се, плътно и каузално преплетена с останалите две – е видяна в
цялостните рамки на нашето изследване като разпластена в няколко тематични акцента: политическата и най-вече духовна мощ на Русия, което я
превръща в цивилизационна алтернатива на западния либерализъм; враговете на Русия (и Русия в ролята на жертва на агресивния Запад и на тези,
които твърдят, че тя води хибридна война); мощта на новото руско оръжие;
Крим и Украйна като справедливи руски каузи; несправедливите санкции
срещу Русия. Тук ще обърнем внимание най-вече на първия пункт, и то в
един съществен ракурс – как пропагандата гледа на Русия като на български
идентичностен въпрос; как по линия на старата антропологична опозиция
„свое-чуждо“ Русия се оказва в „своето“, а Европа – в „чуждото“; и как Русия (в Путиновия й политически вариант) бива вписвана във „всичко българско и родно“.
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Например еничарите на Кеворкян – освен че са предали родното, за да се
продадат на чуждите сили, които за този автор задължително са САЩ и ЕС,
имат още една еничарска особеност и тя е, че не обичат Русия: „Тия хора,
извън всичко останало, са неграмотни и безкнижни, те не знаят нищичко за
руския политически манталитет, не знаят до какви крайности може да стигне той, до каква отмъстителност, ако е предизвикан. Две несмислени думи
срещу Путин от някаква воняща нашенска уста могат да зачеркнат цял един
проект. Бойко остави пет години Плевнелиев да упражнява провинциалното си русофобство и не се намеси. Почти сигурно е, че Цецка няма да се
изхвърля така – все пак, нагледала се е достатъчно на Панорамата в Плевен,
посветена на руско-турската война.“46 Това въвличане на Русия в образа на
еничарите подкрепя поне две важни за автора послания – образа на Русия
като силна, крайна и отмъстителна, и свръхважния за тази пропаганда въпрос за принадлежността: еничарите предават родното си, те предават и
Русия, следователно Русия е конститутивна за родното.
Каква да е посоката на мечтания от автора БГ/ЕКЗИТ дава отговор друг
текст на Кеворкян, в който на слабостта е противопоставена силата, на чужденците – родството, а на еничарството – общата памет, и координатата на
тази посока, разбира се, е Русия, която тук изглежда като морална и цивилизационна алтернатива:
Няма как да не си кажеш, че никой не може да излезе на глава с руския
народ. А и единствено в руския разум може да се роди подобно нещо –
най-малко 400 хиляди души само в Москва бяха понесли портретите на
свои родственици, участвали или загинали във Войната. Този океан от
фотоси бе величествен...
Днешните лидери нищо не са научили от Историята, те я използват
бакалски за конкретните си нужди – веднъж дъвчат Крим, за който вече
не отварят и дума, сетне се захващат с Украйна. И се крият, когато трябва
да се почете Денят, в който Злото бе надвито, понеже трябва да поддържат
театъра с Украйна, където сметките пак не излизат. А какво общо има
украинската бъркотия с победата над фашизма?...
Това бе Парад на дълга към Мъртвите. И една удивителна демонстрация на високата култура на паметта у този многострадален народ.
Нашите страдания са незначителни в сравнение с неговите, но и най-малките изпитания ни разочароват. Последно се юрнахме през 1989-а: „Хайде на променитеееее!“ – сякаш Захари Бахаров щеше да раздава на всеки
калпак по един джакпот; и бързо се свихме, задоволявайки се да търпим
хора, които унищожават тъкмо общата ни Памет47.

В основата на този образ на Русия стои силата – продажните български елити са слаби (мишоци, врабчета), а Русия е могъща, а нейното могъщество е изразено и чрез леко заплашителни формули от типа: „никой не
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може да излезе на глава с руския народ“; „те не знаят нищичко за руския
политически манталитет, не знаят до какви крайности може да стигне той,
до каква отмъстителност, ако е предизвикан“. Точно толкова ефективен за
пропагандата обаче е и противоположният образ – Русия като несправедливо обвинена, като жертва на клеветата, че тя води хибридна война; а агресорите в случая, разбира се, са нашите и продажни либерални елити и техните
западни господари. Например:
От служебния кабинет на Близнашки досега Министерството на отбраната прави отчаян опит да прокара в официален документ идеята, че в
България се води хибридна война. Първия път, в прословутата „Стратегия 2020“, Русия бе определена като заплаха за България. Въпреки явното
нежелание на хората да я припознаят като враг и най-важното – въпреки масовото обществено неодобрение на политиката на санкции срещу
Москва, която последните две правителства подкрепят с изплезени езици.
Сега МО отново се опитва да прокара тезата, че у нас се води хибридна
война, теза, която е изгодна единствено на една шепичка софийски русофоби, превърнали своята омраза в начин за препитание. Може ли една
политика да е адекватна, когато противоречи масово на усещанията на хората? И самият опит за налагането на тезата за хибридна война е начин за
водене на хибридна война. И то срещу всички българи... Няма хибридна
война в България. Има единствено хора, които отказват да следват спуснатите отгоре клишета за въобразените заплахи. Хората масово не припознават Русия като враг. И фактът, че отново и отново се натяга все същата
гайка, подсказва, че агентите на чуждо влияние вече се чувстват отчаяни.
Защото хибридната война, която водят срещу истината, е пълен провал48.
Българският евроатлантически телевизионен планктон, психодесницата,
която трайно е оставена без качествени медикаменти, от няколко дни насам има ново чудовище, което смущава съня й и грантовото й безвремие.
Новият кошмар се нарича „Нощните вълци“ – легендарна група от рокери, известна със своите мотопоходи и акции. Мотористите се прочуха,
след като на част от тях им бяха наложени санкции за влизане в САЩ
и Канада, защото те активно подкрепиха връщането на Крим в Руската
федерация... Оттогава насам „Нощните вълци“ бяха сатанизирани и изкарани едва ли не мотополк на Кремъл, лична рокерска гвардия на Путин,
която само дебне евроатлантическите съвести в мрака, за да ги приклещи
в паяжината на хибридната война.49

Тук Русия изплува най-вече в ролята й на жертва на чужда (и българска
дясна) пропаганда – хибридна война няма, Русия е нападнатата от злотворни хибридчици и европейско лицемерие, които не й прощават опазването
на националното й достойнство чрез режима на Путин. Симов предприема
опозицията „пропаганда срещу истина“, като определя себе си като говорител на истината срещу пропагандата, извършвана от българските „хибрид209
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ни касапи“ и против чувствата на мнозинството от хората.
Важно е и друго – в публицистичния език на Симов няма никакво противоречие между автентичните му леви идеи и също така автентичната му
защита на несправедливо обвинявания режим на Путин. За да няма противоречие, се случва една очевидна подмяна – споделяното от Симов ляво и
класово понятие за народ бива трансформирано в геополитически термини
по следния „силогизъм“: враг за левите са корпорациите (неолибералните
елити), които поробват обикновения човек (народа) – хегемонията на неолиберализма бива налагана от САЩ (първи геополитически „превод“) –
всеки, който се опълчи на САЩ, е защитник на обикновените хора и борец
срещу неолиберализма – Русия се опълчва, като анексира Крим, следователно... Левият речник така бива преведен в реалполитически и геостратегически термини и „заместен“ от националсуверенизъм, без да се отчитат
политическата реалност и идеологическите „консервативни“ самооценки
на режима на Кремъл, в които няма нищо ляво. Така и от лявата идея по
принцип не остава нищо ляво, след като бива „преведена“ в термините на
опорната точка „Въздигането на Русия“.
Образът на Русия като жертва на чужда пропагандна агресия изплува
в режима на делничното и злободневното; той е постоянна резултантна величина от работата на Симов по най-широко застъпеното от него тематично
гнездо – продажните български елити. Но в неговата публицистика има и
друг, празничен образ на Русия, когато тя сама по себе си се превръща в
тема на възхвала в качеството й на ценностен образец и дори като идентичностен модел на българската историческа памет. Особено силно тази тема
зазвучава около трети март и девети май; разбира се, и празникът е арена
на политическа битка за умовете и сърцата на хората, която – според Симов
– Русия няма как да не спечели просто защото другият „цивилизационен
избор“ никога не се е състоял, но е замислен като „ново робство“:
Крайно време е да признаем истината – това е война срещу обикновените българи, това е опит за ново робство върху съзнанията на хората,
които отказват да се примирят с подмяната на историята и искат да помнят истината такава, каквато тя е. А не такава, каквато я диктува фондация „Америка за България“... Този празник продължава да мъждука като
светлинка в геополитическия мрак и да ни показва отново и отново, че
нашата цивилизация е съвсем друга, че ние принадлежим към едно друго
пространство на култура и общност... Съжалявам много за платените с
чужди пари – не американските морски пехотинци ляха кръвта си, за да
можем днес да съществуваме ние. Руснаците бяха. Те платиха за нашата
свобода с толкова много кръв и жертви, че този дар е неизплатим. Заради
него им дължим признателност. Напук на новите поробители и тяхната
неспираща злоба. Фактът, че са толкова гневни, означава само едно – те
губят битката. И го знаят.50
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...„Безсмъртният полк“ стигна и до България. И тук хората си спомниха, че техните предци са част от тази победа, че са дали своя принос в
решителните битки и че това е повод за гордост, не за срам. И гледайки
българите, които излязоха по улиците, понесли лицата на своите баби и
дядовци, изпитах жал за всички, които виртуално скърцаха със зъби от
ужас в този ден. Разбирам ги донякъде. Преди 71 години техните кумири
бяха наритани жестоко и пратени на спа-процедури в ада. И сега тези
същите ги е страх. Страх ги е процедурата да не се повтори. Страх ги е
не от военния парад, а именно от „Безсмъртния полк“, който винаги ще
показва, че паметта е най-добрият начин за съпротива срещу безумието
на днешните дни.51

Образцовостта на празничната Русия, моделът на 9 май, тук обаче представя и българската историческа памет (такава, каквато я има и я мисли Симов) като образцова, като ценностно и политически безвъпросна. Така руският образец – съвсем по сталински – легитимира и тукашните репресии,
които също биват празнувани от автора чрез смайващото поради чувството
му за редност и допустимост изречение „Преди 71 години... бяха наритани
жестоко и пратени на спа-процедури в ада“. И ако някой отново попита
защо в проекта си озаглавяваме пропагандата като „антидемократична“, бихме го помолили само още веднъж да прочете това изречение.
На другия полюс на писането на Симов и Кеворкян стои един съвсем
друг стил, който съвсем условно ще наречем „стила на мислителите“. Образец в това отношение е харизматичният оратор д-р Николай Михайлов,
радващ се на широка публика, ученици и последователи. Работата на мислителя не е да псува всред злобата на деня, както виждаме в досегашните
примери, а да гледа на нея с аналитично снизхождение, винаги надредно и
обобщено; ролята му е да посочва пътя, да формулира алтернативите, да
съгражда стабилна ценностна система. Затова и в публичното говорене на
мислителите не можем да открием псуваческа стилистика и ежедневно публицистично пристрастие към образа на „продажните български елити“ –
тези отрицателни герои по-скоро се явяват като типажи, контури, изплували
от безпощадния анализ. И обикновено като комичен и временен контрапункт на една ценностна система и перспектива, чиято понятийна предавка
я отправя към непреходните стойности и безвъпростните ценности. Тъкмо
на това място в посланията на д-р Николай Михайлов все по-твърдо и последователно застава Русия.
Първото, което ще отбележим за неговото писане и говорене, е претенцията за ученост, за многоезична библиотека в текстовете му (каквато
претенция Симов, съвсем честно, обикновено няма, а Кеворкян я има, но не
я демонстрира, така да се каже). Нерядко най-мистичните формулировки за
Русия при Н. Михайлов са облечени (или по-точно преоблечени) в публичността като „западни“ цитати. Заглавието „Д-р Николай Михайлов: Русия е
страна-загадка, не може да бъде разбрана с ум“52 се отнася до изказването
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му на кръгла маса по повод първата година на изданието „Руски дневник“. В
изказването според този източник се появява и следното изречение: „Русия
има собствено излъчване. Това е страна-загадка, не може да бъде разбрана с
ум, казва Чърчил. Това е клише. Но това клише е вярно, както почти всички
клишета на тоя свят.“ Не знаем доколко това е Чърчил, но със сигурност е
Тютчев (в знаменитото му четиристишие от 1866 г.: „Умом Россию не понять,/ аршином общим не измерить:/ у ней особенная стать —/ В Россию
можно только верить.“).
Много подобен синдром на цитирането откриваме в една от най-известните статии на д-р Николай Михайлов „Русофили, русофоби: Произход
на видовете в периферията на континента“53, след това многократно препечатвана в различни сайтове. В нея четем: „Държавите граничат една с
друга, а Русия граничи с Бога, казва Рилке. Оттук и гравитацията на Изток,
духовната русофилия…“ Не че Рилке казва точно това. В разказа му „Как в
Русия се е появила измяната“ от „Истории за Господ Бог“ (1904) в диалог
между двама събеседници се казва, че Русия граничи с Бога в контекста
на това, че всяка страна има не само географски граници, но също „горни“ и „долни“ граници. В никакъв случай няма противопоставяне между
„другите държави“, чиито граници са просто и плоско географски, и Русия,
която единствена граничи с Бога. И още, границата с Бога в текста на Рилке
е обяснена чрез една притча за Иван Грозни, който измамил Бога за пари
(защото не го разпознал като Бог) и оттогава в Русия се появила измяната и
границата с Бога – като наказание за сребролюбие и алчност, като непреодолима граница между Русия и Бога.
Начинът, по който учено цитира Николай Михайлов, всъщност е инстинктивно разпознат от сайтовете, които променят заглавията така, че фразите се появяват – вече без помощта на Чърчил или Рилке – под пълното
авторство на Н. Михайлов, както е в горецитираното заглавие на „Блиц“
„Д-р Николай Михайлов: Русия е страна-загадка, не може да бъде разбрана
с ум“, или в променените заглавия на „Русофили, русофоби...“ при препечатките. Например „Защото Русия граничи с Бога, или произход на видовете в периферията на континента“54 или съвсем подробното заглавие „Защото Русия граничи с Бога. Без Путин българската десница е немислима. Без
Путин са нищо. Нула. С него са ловци на покемони“55. Пред разбирането на
д-р Михайлов на фразата „Русия граничи с Бога“ и пред по-нататъшното
й разпространение именно като негова всеки обикновен национализъм от
типа „На сухоземните си граници България граничи единствено със себе
си“ губи аргументи и бива пренасочен към една по-възвишена (и като всяко
възвишено – и по-страшна) идентичност.
Да проследим веригата от назовавания на врага – „десните“ и „русофобите“. В статията „Русофили, русофоби...“ тя изглежда така: прозападно
ориентиран, англосаксонски патриот, демократ и либерал-десен, антикомунист. Привидната неутралност на тези думи обаче се оказва първата стъпка
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на д-р Михайловата сократическа ирония – привидното съгласие със самоназоваванията на опонента. Нататък квалификациите се разгръщат в „карикатурно самомнение на „вечно дете“ (puer aeternus) в „зряла либерална
възраст“; подозира руснаците повече, отколкото е абсолютно необходимо;
русофобията е сходна на антисемитизма; наемници на русофобската нива...
антропологически близнак на късната комсомолска номенклатура – любители на кариерата, стандарта и западния „стил“; вродени опортюнисти;
акробати на кариерата, сноби на успеха; всеки, готов да се снима между
Хилари и Тръмп и да изглежда поласкан; леко маниакална категория на
професионални „протестиращи“, които се разхождат наоколо с компютър
на гърба и едва се сдържат да не извършат нещо историческо; колонизаторите предлагат пари, за да видят кой ще протегне ръце със здрав варварски апетит и неудържима склонност „да се цивилизова“; няма да простят
„Вечната Русия“ (Мамлеев); Русофобията е идентификационен репер. Без
Путин българската десница е немислима. Без Путин десните са нищо. Нула.
А с него са всичко. С него са ловци на покемони“.
Не че и тук няма инерционно нарастващо прекаляване, но веднага
трябва да кажем, че по стилистиката си тази редица е далеч от Симовите катахрези. Между отделните метафори има достатъчно синтактично разстояние, за да остане текстът членоразделен. Те по-скоро са спретнато подредени по класическата линия на градацията, увенчана от „ловци на покемони“.
И интонацията е друга – Симов беснее думите, разлива думите, а Михайлов
ги процежда. Катахрезисното при него определено е другаде и то е в неговия положителен герой.
Текстът на д-р Михайлов има – накратко казано – нескромно голямата цел да отмени просвещенската модерност. И я отменя, защото е твърде
рационална и твърде секуларна като за неговия вкус; и най-лошото – либерална. Всеки либерализъм в този текст е осмян и изхвърлен от политико-аксиологическата сцена, включително левият (левите либерали са меко
подиграни ето така: „Лява реформа в системата на късния либерален капитализъм е чиста утопия, реторическо упражнение в стил Сандърс“). На
сцената остава само Русия, която е антибуржоазна, не обича парите и ги
мисли за „сатанинска мистерия“ (макар че руският цар в притчата на Рилке
мисли и обича точно обратното). Това е Русия, която има „цивилизационно
своеобразие“; Русия, която е по темперамент и дух „опозиция“ и „покровител“; Русия, която „привлича и плаши, очарова и отблъсква“. Русия, която
е вечна, граничи с Бога, не може да бъде разбрана с ума и – със или без
неясната помощ на Чърчил или Рилке – винаги остава тайна, загадка на битието като такова. Разбира се, тази месианистична метафизика е идеографски непросвещенска поради фундаменталната си ирационалност. Подобни
аргументи, но положени върху доста по-необуздан синтаксис в писането на
Дарина Григорова, Калин Янакиев нарича „културологично-психоаналитичен шаманизъм“56.
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У д-р Николай Михайлов тази Русия има една-единствена персонификация и тя, разбира се, е Путин. Путин надлежно е отделен от образа на
твърденията на „официалната пропаганда“ за него: „Путин е стилизиран от
официалната пропаганда като лукава евразийска персона, изтърван на свобода бандит. Изкушавам се да предположа обаче, че някои от западните лидери го преживяват амбивалентно, със смесени чувства на респект, завист и
деструктивни фантазии. Ревнуват пълнотата на неговата власт от позицията
на собствената си всеобщо разгадана немощ. Мотаят се на сцената „слаботелесни“, сравняват потентността и униват. Но са група и си шепнат козни.
Имат „кауза“. Мъчи ги джендърната справедливост…“. Така в неофициалната пропаганда на статията „Русофили, русофоби...“ Путин е хем субект,
въплътил тайнствената и вечна метафизична мощ на граничещата с Бога
Русия, хем потентен властник, който ядосва не толкова потентните и завиждащи западни лидери. Няма начин да измъкнеш политическото от Путин,
за да го направиш въплъщение на руската метафизичност, пък след това да
се зарадваш, че тъкмо актуално политическото в него го прави толкова властово потентен, освен ако не се боиш да направиш катахреза, която, както в
случая, е „бъгната“ и от тежко противоречие между метафизиката и реалполитиката, поради което започва като катахреза и завършва като оксиморон
– и така проваля всички идейни алибита на метафизиката и православието.
Този опит за безпроблемно съвместяване на православна метафизика
и реалполитика не е единичен случай. В изказване по БНТ през септември
2015 г. (препечатано в Блиц) д-р Михайлов говори за „панически безпомощните“ европейски лидери; за заплашената от бежанците-консуматори
европейска идентичност – „Бежанецът е млад мъж с американски панталони и смартфон в ръка, той няма принадлежност и е кандидат за консумативното общество“; за САЩ – „Сегашната криза с бежанците е плод на
американския интервенционизъм в тези руинирани държави. Този гигант
с пилешки мозък едва ли е предвидил каква криза ще предизвика“; за провала на либерализма – „слабостта на европейското лидерство, попаднало в
клопката на къснолибералните си предразсъдъци“. Съответно говори дори
за политическата необходимост от провал на самия хуманизъм – репортажи
като този с изхвърления труп на 3-годишно дете на брега пречат на европейските лидери да излязат от „хуманитарния унес и да вземат правилните
решения“57. Последното изказване очевидно не пречи на православието в
самосъзнанието на този публичен език, но пък със сигурност – в смисъла
на Рилке – поставя граница между него и Бога.
В съответствие с модела, предлаган от д-р Михайлов, е и публичното говорене на проф. Иво Христов, предзададено и от идентичността му
на учен и социолог. Той също предлага месианизъм или нова метафизика,
но с научно-обективистична и историко-материалистическа ориентация,
всичко това прицелено в радикална есхатологична картина, според която, с
помощта на ред невидими за простото око на публиката конспирации, Апо214
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калипсисът в историята е обективно неизбежен. Такъв тип разкази Боян
Знеполски нарича „дискурсивни вируси, които могат да намалят сериозно
познавателните ни способности“. Те, „насищайки постепенно българската
медийна среда, без да срещнат особена съпротива, тихомълком се превръщат в доминиращ светогледен фон“; и още:
Най-напред апокалиптичните разкази предявяват една догматична в Кантовия смисъл на думата, тоест некритична, познавателна претенция. Те
претендират да бъдат непосредствено и всеобхватно знание за българската социална реалност, без да си дават сметка, че представляват специфична културна и жанрова форма, която всъщност се наслагва върху реалността и я подменя. Тези разкази не анализират заобикалящия ги свят, те
само го поглеждат, откривайки от пръв поглед криещата се в него дълбока
тенденция. За тях социалната реалност (в много широк диапазон от конфигурации) е само претекст, който им дава възможност да активират и
разгърнат собствената си „културна програма“. От друга страна, макар да
представляват фиктивна социална реалност, предразсъдък за социалната
реалност, апокалиптичните разкази са способни да предизвикат реални
практически ефекти: те стесняват значително мотивацията ни за политическото и гражданското действие, вкарвайки я в афективните граници на
примирението, апатията, чувството на безсилие и обреченост58.

За разлика от Николай Михайлов, който не члени аудиторията си и се
опитва да я обземе цялата, Иво Христов говори по различен начин и казва
различни неща, когато е пред различни медии и публики. Общото между
тях в говора му е неговият настойчив апокалиптизъм. За Христов българският народ изчезва, елитите му са по подразбиране корумпирани и зависими, бежанците са „оперета“ и постановка на САЩ с цел дестабилизация на
света и др. Но все пак има забележими разлики в зависимост от медиите и
публиките им. Ще дадем примери от два медийни полюса – интервюто на
Ивайло (Нойзи) Цветков с Иво Христов в Offnews през 2015 г.59 и серията
интервюта на Стойчо Керев с Иво Христов през 2015-2016 г. за TV+, News7
и сайта novotopoznanie.com60 и в предаването „Въпрос на гледна точка“,
анонсирано като „родолюбиво предаване“.
В интервюто си с Ивайло Цветков, въпреки че отказва да вярва в адекватността на дистинкциите „ляво“ и „дясно“, що се отнася до българския
политически елит, Иво Христов се държи като ляв анализатор, който вярва,
че социализмът е бил модернизационен проект и че модерността е нещо
хубаво, а предмодерността в наше време не е за предпочитане: „България
беше относително модерна и развита, но тя се срина в предмодерно състояние с пълна варваризация на социалните отношения. Страна, която имаше
прилична модерна икономика, се срина обратно в една по-скоро суровинна
икономика, а 2,5 милиона от, общо взето, най-пасионарното и качествено
население просто беше засмукано към Запада.“ За източните и в частност
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българските елити е казано: „първо, второ и трето поколение наследници
на българските елити отпреди 10-и ноември играят ролята на колониална
администрация на територията“. Западът като цяло изглежда така: „далеч
по-умното – и бих казал хладнокръвното – хищническо отношение на геополитическия противник, който си даваше сметка за тези процеси, и използва примитивизма и намеренията на управляващите елити в СССР и в
България, за да затрие идеята за геополитическа алтернатива“. Русия има
изцяло рационален и критикуем образ: „Елитът на Русия, грубо казано, се
състои от две групи. Първата е свързана със служби за сигурност и военнопромишлен комплекс, а втората – с износа на суровини, така нареченото
„газпромско“ направление“.
Доста по-различни са и езиковите формули, и идейните интерпретации
в интервютата със Стойчо Керев, който разчита на „алтернативно познание“, извънземни, специални сили на съзнанието, българите като носители
на древен генетичен код и т. н. все в този дух. В говора на Иво Христов
тук модерността е наречена „специфична социална мутация“, която отмира и доказва своята не-универсалност. Така отменянето на просвещенската
модерност, което д-р Михайлов прави все пак в едно „списание за политическа култура“, както нарича себе си A-specto, тук се препотвърждава в
съвсем друга социална полоса, в медийната зона на здрача – сензациите,
конспиративните теории и алтернативното познание (което е показателно
за безпроблемния пренос на пропагандни твърдения през различни публики с помощта на незначителна, но цветиста промяна на стилистиката). В
хоризонта на социалната мутация, каквато се оказва модерността, не съществува релевантен избор между капитализъм и социализъм, защото „найзадълбоченият български мислител Николай Михайлов ми каза: не можете
на една модерност да й намерите алтернатива в друг тип модерност“, тъй
като и капитализмът, и социализмът са продукти на западната цивилизация;
модерността е в края на своето съществуване. Западът в тези интервюта
изглежда като „край на цивилизацията“, „господарите на света“, „властелините, които по рождение управляват“, и те готвят „окончателно решение“ за
света с различни режими на анестезия; заблуди и манипулации на човешкото съзнание, които текат през новата техника и средства за масова информация, докато господарите се готвят за нов физически живот чрез секретните
биотехнологии. ЕС унищожава религиозната и културната идентичност и в
нея живеят 500 милиона дебили, управлявани от световния капитал. Що се
отнася до националната идентичност: „българската цивилизация“ ще изчезне, българите изчезват като народ и се превръщат в „дебилизиран потребителски добитък“. С този говор професорът се доближава до доста характерния тематичен контекст на неговия интервюиращ и въобще до развихрянето
на всякакви световни конспирации. Той не стига чак до рептилите като
политически животни, но пътьом споменава например „Хари Потър“ като
конспиративно предупреждение, че господарите на света готвят за всички
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нас безрадостния живот на мъгъли.
Съответно Русия е единствената алтернатива и надежда, защото е далеч от модернисткото клише. Но Русия може да живее само „в концентрация около вертикалата на властта“ (тези идеи са развити чрез многократно
цитиране на Фурсов); т.е. авторитаризмът е надежда, защото Путин чака да
се прояви разломът в западния елит, за да го използва. Само Русия може да
излезе и да изведе човечеството от матрицата поради особената си култура.
Истинността на това свое становище проф. Христов аргументира с цитат
от Ботев, както посочва в интервюто – „Святата истина ми е знамето“. Учеността на цитирането тук е от съвсем същия порядък както в случаите на
Чърчил и Рилке у д-р Михайлов. Понеже „Святата истина ми бе знамето“
не е изречение на Ботев, а е от предисловието на „Записки по българските
въстания“ на Захари Стоянов. Цитатът е неточен, авторът не е този, но това
някак няма значение за самоувереността на говорещия, който непрестанно
съветва аудиторията си да чете повече книги. Очевидно е обаче, че реторическото удържане на фигурата на цитиращия и изпълнен с какви ли не
знания учен е по-важно от съдържанията на самите знания, в които съвсем
спокойно се съчетават господарите на света, модерността като специфична
социална мутация, Ботев, който не е точно Ботев, и надеждата за пришествието на Русия.
И така Русия може да се яви в най-различни социални, медийни, идейни, екзистенциални, религиозни, политически, културни и пр. превъплъщения в диапазона на антилибералната пропаганда, но винаги в ролята на
положителния герой. Тя става метонимична и на лявото класово понятие за
народ, и на дясното разбиране на народ като общност от земя, кръв и дух
(затова и няма особено значение дали нейните говорители определят себе
си като леви или като десни, тъй като и двата типа мислители завършват в
апологията). Чрез режима, управляван от нея през периода 1944-1989 г., тя
е донесла българската социалистическа модернизация; но пък тя е главна
опора срещу модерността, тази лишена от универсалност мутация на европейската история. Тя е могъща, силна, а може да бъде и отмъстителна към
продажните български елити; но пък тя е жертва на агресията на Запада и
е набедена от него, а и от продажните български елити, че води хибридна
война. Нейният вожд Путин е единствената истинска опора на света срещу
хитрия дракон Сорос и въобще срещу рептилите; но и самият той може би е
рептил, което само го прави по-могъщ. Русия е духовна същност, мистично
битие на духа, но и обикновена политическа практика, потентна реалполитика, на която завиждат слабоватите западни лидери. И сигурно най-важното, що се отнася до българските работи – Русия е в антропологическото
„свое“, докато Западът е в антропологическото „чуждо“. Русия е пазителка
на паметта и съкровено съдържание на националната история. Накратко
казано, както го казва Светлана Шаренкова на 04. 02. 2017 г. на поредния
конгрес на БСП в прав текст и под бурните ръкопляскания на залата: „русо217
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филството е част от българската национална идентичност“.
Вместо заключение: критика и пропаганда
Разликата между критика и пропаганда невинаги е забележима и винаги поражда въпроси за принадлежността на даден текст, говор или поведение към едната или към другата. Затова тук ще се опитаме да формулираме
– разбира се, редукционистки и във формата на „идеални типове“ – някои
техни поведенчески разлики в публичното пространство.
Първото важно разграничение може би е в това, че критиката презира
пропагандата и не иска да бъде подменяна с нея, докато пропагандата много
иска да бъде припозната като всъщност критика. Както е посочено в нашето
колективно изследване, пропагандата „кооптира значения от западната грас
руут критика на либерализма и глобализацията, преработва едновременно
лявата и дясната популистка критика в националсуверенистки и геостратегически термини и ги връща обратно като свободен ресурс за подриване на
либералната демокрация отвътре“61. И още: пропагандата присвоява, премества, дислоцира и реконтекстуализира критическите построения, които
така попадат в нейното социално пространство, стават композиционен дял
от нейните повторения и я легитимират като нещо по-стойностно в мисленето на обществото.
Критиката развива аргументи, чрез които произвежда твърдения; пропагандата само твърди и повтаря опорни точки, като и заменя аргументацията със стилистика. Критиката, вярна на природата си, допуска и приема
критика; пропагандата, също вярна на природата си, не приема критика и
просто я обявява за друга пропаганда. Критиката е авторефлексивна, пропагандата се отнася безкритично към априорността на своите опорни точки.
Критикувайки, критиката говори със своя обект-опонент; пропагандата говори само с публиката си и затова се стреми само към нарастващи количества на разпространението си и предприема стилови мутации, за да разшири
социалния си обхват. Критиката цитира точно; пропагандата бърка цитати,
но ги употребява смело във вид на проблясващи реторически украшения.
Критиката анализира; пропагандата обича думата анализ и назовава-маскира с нея всеки пореден синтаксис на опорните си точки. Променящите се
събития и тенденции карат критиката да променя, прецизира и актуализира
своите обяснителни схеми; пропагандата вкарва новите събития и тенденции във вече готовите си обяснителни и оценъчни схеми независимо дали
те се побират там или не. В аналитичните си построения критиката има
изострено съзнание за авторство на тезите си и за авторска отговорност;
пропагандата разчита на повторението на едни и същи тези през различни
гласове и затова е по-способна на актуалното им идейно фолклоризиране.
И още: критиката се стреми към построяването на по-цялостна пълна
обяснителна схема без противоречия между аргументите и образите, които я изграждат; пропагандата работи на ускорени серии от умножаващи се
218

Албена Хранова: Пропагандата: опорни точки...

„парчета“, без да се бои от непрекъснато появяващи се противоречия, възникнали в кълбото от образи, опорни точки, събития и каузалности. Затова
и критиката обича да бъде четена и разбирана в целостта на своята аргументация, без редукционистки операции; пропагандата не обича да бъде
четена в едновременното и развиващо се множество на своите съставки и
припознава такова четене като подривно, враждебно и разобличаващо (както показаха някои първи реакции към частичното публикуване на резултати
от този проект). С други думи, критиката прилича на „роман“, чиито свят,
образи и идеи са построени от таланта и отговорността на неговия автор;
пропагандата прилича на „сериал“, който иска да бъде гледан само във вид
на многобройни епизоди – неговият цялостен и непротиворечив сюжет е
невъзможен, защото в сериала развитието на действието зависи главно от
заетостта на актьорите, от обратите в композицията на повторенията, от
финансовия ресурс и от свързаните с него решения на сценаристите.
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Боян Захариев

ДА ПРОДАДЕШ ДУШАТА СИ НА ДЯВОЛА
Взех повод за заглавието от една популярна „фалшива“ новина от
страницата „Жълт байрак“1, поддържана от Mediapool. До нея ме заведе
интернет робот, иначе нямаше да я забележа. Новината гласи, че соросоид
е признал как е продал душата си на дявола. Зад този красив фаустовски
сюжет се крие всъщност фалшива новина, чиято цел е да привлече вниманието на читателите към това колко лесно е да бъдат подведени и да ги насочи към страницата, предназначена да се бори с фалшивите новини, като
поверява факти и дава съвети как да разпознаваме измамите. Авторите на
„новината“ много добре са усетили какво хората, които по принцип биха
чели нещо за соросоидите, ще се радват да научат.
Макар че, както ще се опитам да покажа, темата за соросоидите всъщност не е свързана с новини. Новините са за нововъзникнали събития,
за които се говори на познатия досега език. Създаването на неологизми
от типа на „соросоид“, „либераст“ и „толераст“ представлява опит да се
обогати езикът с нови понятия, които имат претенцията да обясняват това,
което се е случило и предстои да се случва. Не че сред материалите няма
и новини, но дори и те са „концептуални“ новини.
Спрях се на думите „либераст“, „толераст“ и „соросоид“ и техните
варианти именно защото те си приличат по това, че са новосъздадени и в
самото им словообразуване е заложена идеята да бъдат обидни понятия.
Това съвсем не са единствените думи от подобен тип, но може да се твърди, че са вероятно най-популярните. Това лесно може да се провери чрез
преглед на броя на попаденията в различни интернет търсачки. Казвам
„вероятно“, оставяйки място и за възможността да има други обидни думи
или словосъчетания, свързани с антилиберализма, отвъд десетките, които
имах в списък, създаден от експерти, и извън тези, които се появиха по
време на търсенето. На второ място причина да се спра на тези думи е и
безспорната им връзка с онази линия в антилиберализма, която активно
използва силно враждебна реч. Тези думи са отчетливо антилиберални и
не са свързани с никакви други сюжетни линии. За сравнение геополитически ориентираният антилиберализъм се преплита с многобройни други
теми и сюжети.
Натоящият анализ е осъществен с помощта на автоматиздирано сваляне на материал от интернет и алгоритмичната му обработка. Свалянето
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на материала е направено по начин, който да не натоварва трафика на сървърите, на които се помещава материалът.
Използван е и код за автоматизирано търсене в google в рамките на
допустимия безплатен трафик на ден. При обработката на данните са използвани пакети на програмните езици Python (Python 2.7.12) и R (R Core
Team: 2017, Kwarter et al: 2017, Silge and Robinson: 2017); Kumar and Paul:
2016), които са посочени в библиографията. За част от визуализацията е
използван и безплатният софтуер за социално-мрежови анализ Pajek (de
Nooy et al: 2005).
Анализът обхваща малко над 500 страници от интернет, които са намерени с търсачка, но не през браузър, а чрез код на езика Python. Материалите не са подредени в поредността на появата си, тъй като степента
на тяхната релевантност към критериите на търсенето не е основна тема
в анализа. Страниците са анализирани, защото всяка една от тях е съдържала една или няколко от думите „соросоид“, „либераст“ или „толераст“
или техни производни думи. Ключовата дума може да се среща в заглавието на някой от материалите, в основния текст или в други съпътстващи
материали. При всички случаи страницата попада в корпуса за анализ независимо дали темата, свързана с ключовите думи, заема централно или
периферно място. Всъщност и двата случая дават интересен поглед към
начина, по който дискусии с антилиберално съдържание се разгръщат в
мрежата.
Първоначалният замисъл за анализа включваше и идеята свързаността между отделните източници на информация да се проследи: 1) на базата
на взаимните им позовавания чрез хипервръзки и 2) чрез автоматизиран
семантичен анализ на съдържанието. Първият подход не даде съществени
резултати. Дори журналистическите материали, публикувани в реномирани издания, не наблягат особено на цитирането на други медии. Материалите в мрежата не правят изключение. Не че връзки между текстове,
снимки и друг материал липсват. Огромната семантична мрежа, наречена
интернет, се базира именно на такива връзки. Препратките поне в разглеждания тук тематичен сегмент най-често са към други материали на
същия адрес или към други страници в мрежата, но не с цел цитиране, а
за реклама или по-нататъшно четене. Препратките най-често са към други
теми в кръга на интересите на читателите, които посещават страници, пишещи за соросоиди, либерасти и толерасти. Сред тези теми, без в която и
да е от тях да има нещо особено уникално, но в малко необичайна на пръв
поглед комбинация, се открояват спортът, автомобилите, жълтата хроника и големите световни процеси. Автоматизираният семантичен анализ се
оказа значително по-обещаващ. Той се базира изцяло на чисто честотни
методи за текстови анализ, известни като „торба с думи“. Ще отбележа,
че това не е подигравателно наименование, измислено от опоненти, както
и аз си помислих, когато го срещнах за първи път. В английския си вари224
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ант то се използва в статии и учебници от хора, които се отнасят съвсем
сериозно към класифицирането на текстове на базата на честотен анализ
на лексиката им.
Някои допълнителни ограничения на анализа включват невъзможността да се извлича информация от снимков материал и рисунки (например карикатури). Възможно е на някои от страниците да е имало допълнителен текст във формат, който не може да бъде прочетен. Като цяло строго
съм се придържал към правилото да минимизирам човешката намеса на
етапа на събиране и сортиране на информацията. Чак във фазата на нейната интерпретация съм си позволил да „надникна“ в някои от материалите,
които алгоритмите са оценили като важни по един или друг критерий.
Торба думи с малко допълнителна подредба
Близостта между текстовете, според която те да бъдат класифицирани, може да се дефинира по различни начини. Близостта според споделените теми е един от основните методи текстовете да бъдат поставени в
различни семантични полета. Честотните подходи продължават да играят
важна роля в това отношение, макар по-сложни методи да имат амбицията
да откриват и използват сложни синтактични структури (Amancio et al:
2012). Клъстеризирането в този анализ се базира на подобие в употребата
на определени ключови думи. Подобието е интерпретирано като мрежова
свързаност и след това в получените мрежи е направено претърсване за
наличие на групирания и общности. Този подход комбинира елементи от
подходите за групиране, базирани на подобие, и тези, базирани на някакъв модел. Подходите, базирани на подобие, обикновено дават еднозначна класификация, докато тези, базирани на някакъв статистически модел,
определят вероятност за принадлежност към дадена съвкупност (Zhai and
Massung: 2016).
Честотният анализ не е толкова примитивен, колкото може да изглежда на пръв поглед. Наборът от анализирани текстове обичайно се нарича
корпус. В големи корпуси с невъоръжено око е трудно да бъдат открити
модели, които са податливи на честотен анализ. Да започнем с това, че
наистина големите корпуси не могат да бъдат прочетени от един човек.
Ако са достатъчно големи, не могат да бъдат „прочетени“ и от много хора.
В света и преди интернет е имало текстове, които са били достояние само
на автора им. В интернет със сигурност има текстове, които никой друг
освен автора им не е чел. Има и текстове, които дори авторът им не е чел.
В днешно време е лесно с копиране и поставяне относително бързо да се
компилира нов текст, който в своята цялост може да има съвсем различно звучене и съдържание от съставните си части. Такъв текст е напълно
възможно да не е бил прочетен (изцяло) дори от автора си. Така че някои
форми на четене, разпространени днес сред хората, може да не са чак толкова далеч от примитивното машинно „четене“ без разбиране.
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Честотният анализ изважда пълен опис на използваните в текста
думи. Предварителната обработка най-често включва поне премахването
на цялата пунктуация, числата и специалните знаци. На второ място трябва да се премахнат и всички служебни думи като предлози, съюзи и лични местоимения, които имат спомагателен характер в текста. Тъй като те
се срещат с много голяма честота, присъствието им „замърсява“ анализа.
Премахването на служебните думи предполага наличието на списък, изготвен за съответния език. Накрая се извършва и операция по коренуване
(stemming) на думите, тъй като за честотния семантичен анализ думата в
различните й граматически форми е една и съща дума. Програмни пакети
за коренуване на български език за момента не са ми известни. Напоследък честотните анализи започват да ползват и по-сложни методи, които
граничат с това, което наричаме „разбиране“ ако не на смисъла, то поне
на настроението и тона на текста. При налична класификация на думите
по категории може да се сравняват текстове от гледна точка на това какво
настроение преобладава в тях – позитивно или негативно, тъжно или весело и т. н. Такива класификации има разработени за някои от популярните
световни езици. Има възможност дори да се оценява автоматично качеството на текстовете. Някои методи за автоматизиран анализ на текстове могат да си съперничат с оценките, правени дори от квалифицирани хора
(Antiqueira et al: 2007). При настоящия анализ съм ползвал относително
прости методи за преценка на качеството на текстовете, базирани на богатството на лексикалния им състав и присъствието на определени думи
и изрази.
Освен честотите са изчислени и корелации между най-важните думи
и всички останали. Корелацията отчита колко често думите се появяват
едновременно в един и същ текст (на една и съща страница в интернет)
или не се появява нито едната, в сравнение със случаите, в които едната
от двете думи се появява, а другата не (Zhai и Massung: 2016, с. 253-255).
Коефициентът за корелация между думи е известен като фи (ϕ).
Под отделен материал в този анализ имам предвид свалена от интернет страница, съдържаща някоя от ключовите думи. Всъщност текстовете,
които са попаднали в някоя от списъчните единици на корпуса, са много
повече. В една интернет страница освен основния текст понякога се съдържат и съпътстващи под формата на отговори, допълнения, коментари
и разговори във форума на съответната медия и други. Това означава, че
текстовете, попаднали в една и съща списъчна единица на корпуса, понякога не просто не са еднородни, а могат да бъдат диаметрално противоположни в жанрово отношение. Например под сериозна статия могат да се
срещат коментари с повърхностно или дори нецензурно съдържание. Този
проблем е трудно преодолим. Страниците в интернет, написани на html,
имат най-разнообразна структура. Автоматичното извличане на текстове
от страници, които не са правени по общ модел, е много трудоемко.
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Смесването на жанрове в един и същ „текст“ не е непременно недостатък на данните и може да носи ценна информация за честотния анализ.
Съжителството на текстове в мрежата има интересни особености. Да вземем антилибералната тема. По алгоритмичен път, т.е. без четене от човек,
могат лесно да се откроят поне два жанра – да ги наречем висок и нисък.
Ключовите думи, които съм ползвал за моето търсене, са характерни найвече за ниския жанр. Но те изтеглят от мрежата и немалко материали от
високия жанр. Как става това? Първо, думи като „толераст“ могат да се
ползват в текстове, които искат да опонират на тези, които я употребяват. В подобни текстове тези думи се появяват като сегмент в непривична
среда. Общият словесен състав на текста не отговаря на обичайния отпечатък на антилибералните текстове от ниския жанр. Думите могат да се
появят и като коментари под текста. Медиите, които публикуват текстове,
опониращи на езика на омразата и на използването на обидни квалификации, често не разрешават публикуването на коментари или ги филтрират.
Затова ако търсачка открие дума като „толераст“ в коментарите на някоя
страница, чиито основни текстове не съдържат подобна лексика, най-вероятно е думата да е използвана в подкрепа и допълнение на казаното в
материалите. Това че някои материали от високия жанр привличат подобни коментари от ниския жанр също е важна, алгоритмично откриваема
характеристика на тези материали. Предизвикването на такива коментари
е и една от добрите рецепти за набиране на популярност. Негативните
емоции и негативната реч имат свойството да поддържат по-дълги епизоди на комуникация и като цяло да повишават активността в мрежата
(Chmiel et al: 2011). Трябва да отбележа и че в анализираните материали
блогосферата и материалите от различни форуми заемат сериозно място.
Информационната ценност на подобни материали не е новост. Има многобройни опити за класифициране на текстовете от блогове и интернет форуми, най-често за целите на маркетинга и анализа на удовлетвореността
на клиентите (Cerchiello and Giudici: 2012).
В корпуса бяха попаднали сегменти от текстове на поне 10 езика, въпреки че търсенето беше ограничено до български език. Това се дължи на
две причини. Първо, алгоритмите за разпознаване на езици още не са чак
толкова съвършени, особено ако става дума за кратки текстове на езици,
които ползват еднакви графични знаци и имат близка лексика. Второ, текстове на български език се срещат на едни и същи страници, където има и
текстове на руски или македонски език. Някои македонски медии обичат
темата за соросоидите, следят обществения дебат в България и препечатват български материали, български медии използват руски материали, а
текстове на български език по една или друга причина се срещат и на
страници с руски домейн. Освен това думи като „либераст“, „толераст“
и „соросоид“ се срещат в латинско изписване чрез присъствието в други
езици на страни предимно от Източна Европа и чрез усилията да бъдат
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популяризирани и на английски език. Епизодично тези думи се срещат и в
текстове, изписани с шрифтове, които се ползват на Азиатския континент.
В неизчистения вариант на корпуса имаше над 200 хиляди различни думи и словоподобни съчетания от знаци. Това правеше невъзможно
директното използване на пакети за изчистване на служебните думи и коренуване, каквито бездруго не са ми известни за български език. Вместо
това на базата на първоначалния честотен анализ идентифицирах 49 ключови „думи“, които се срещат особено често в свалените текстове. Под
„думи“ разбирам всичките форми на дадената дума и някои близки синоними. Под същия етикет са поставени и съответните думи на македонски
и руски език, които са попаднали в анализираните текстове с голяма честота. Тези текстове на македонски и руски понякога, но не винаги, говорят
за България или съжителстват с текстове на български език.
Заглавия и други текстове за бързо четене
В този раздел ще се спра на заглавията и подзаглавията в анализираните страници. Корпусът от заглавия е с относително беден лексикален
запас, но за сметка на това е изключително фокусиран в разглежданата
тема. Наблюденията са статистически нестабилни, но част от тях намират
подкрепа в основния корпус.
Какво има в заглавията (и подзаглавията) на изследваните текстове?
Заглавията са много интересни от гледна точка на това, че машинното търсене сондира текстовете в дълбочина, но хората, когато преценяват дали
да прочетат нещо, се ориентират първоначално по заглавията. По принцип
цялата семантика на търсенето в интернет разчита на способността на читателя (човек) бързо да интерпретира резултатите от търсенето. Когато
търси, компютърът изпълнява чисто синтактична операция в големи мащаби (Hebeler et al: 2009, 95)2. Семантичната интерпретация се извършва
от човек, който понякога оглежда за няколко секунди 10-20 заглавия и разбира какво му е необходимо.
В заглавията с честота повече от 10 пъти думите „соросоид“, „толераст“, „либераст“ се срещат в пряка връзка с думата „България“. Освен
тях с честота от 5 и повече пъти се срещат „Сорос“ във връзка с „Путин“ и
с думи, отнасящи се до „прокуратурата“. По няколко пъти нашите думи се
срещат във връзка с името на Доналд Тръмп и на Реджеп Ердоган. Срещат
се и български имена, включително поради добилата значителна популярност тема за училищен директор, чиито нецензурни снимки, които впоследствие се оказаха фалшиви, се бяха появили в мрежата. Директорът е
набеден за „соросоид“ в различни материали, вероятно защото училището
му е било подпомагано от Фондация „Америка за България“. В случая
няма голямо значение дали Фондация „Америка за България“ изобщо има
нещо общо с Джордж Сорос (вероятно няма), дотолкова доколкото честотният анализ показва, че за авторите, които пишат на соросоидна тематика,
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те попадат в едно и също семантично поле.
Честотният анализ позволява да се проследи и кои думи са силно корелирани едни с други в употребата си.
Например думата „соросоид“ се появява съвместно с лични имена
на популярни личности в страната, с темата за споменатия училищен директор и с името на Ердоган, който според няколко силно популярни материала, преведени от турската преса, навремето също е бил соросоид.
Името на Джордж Сорос отделно се свързва с пари, с наименованията на
различни обществени скандали и афери в България, с Унгария и с думи,
препращащи към гей културата и масонството. Темата за соросоидите се
обвързва и с България, която е корелирана с думи за древност, с българския език и с това, че е майка. България се появява и заедно с други думи,
насочващи към темата за прекалената толерантност (за „толерастите“) и
за получаването на безвъзмездно финансиране (грантове).
Тематичната област, свързана с Русия, съвсем разбираемо е близка до
темата за руския президент. Коментирането на Русия често съседства с темите за Турция, олигархията, свободата и националната сигурност. В този
контекст се появяват и имена на български политически партии.
Темата за Украйна също се появява с голяма честота. Асоциациите са
с криза, напрежение, Русия и Крим. Корелацията с всяка от тези теми е
над 0.5.
Името на Владимир Путин е силно корелирано с известни руски символи, с войната, Европа, с природни богатства и с обидни думи за нисък
интелект и съмнителни морални качества. Обидните думи са от семантичното поле, с което се характеризират опонентите на Путин, така че найчесто не са насочени срещу него, а са в негова подкрепа. В корпуса от
заглавия и подзаглавия, открити по ключовата дума „либераст“, името на
Владимир Путин се среща особено често, тъй като понятието „либераст“
е най-разпространено в Русия. Асоциацията в този корпус е основно със
САЩ, гейовете, войната, специалните части, милицията и православието
(всичките с корелация от 0.5 и нагоре).
„Толерастите“ са най-често и „либерасти“. Асоциират се с евреите,
с измамничеството, агресията и хейтърството. Либерастите от своя страна са също измамници и обикновени толерасти. Думата либерал, която е
по принцип неутрална в анализираните текстове, се среща най-често съвместно с имената на руски либерали и с обидни думи от типа на либераст
и либероид наред с други производни форми. Убежденията на либерастите са примитивни, а самите те са глупави, в случаите когато не са хитри измамници – думите за глупост и за измама се срещат почти еднакво
често. Корелацията между двете понятия либераст и толераст е над 0.7, а
припокриването на семантичните полета е значително.
Думите толераст и либераст се срещат и в латинско изписване, като
става дума предимно за обяснение на думите на най-разнообразни други
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езици. Някои от обясненията са неутрални, по модела на речниковите дефиниции на новите думи, като се посочва, че думите са обидни. Повечето
дефиниции обаче изглеждат писани от хора, които сами използват тези
думи, без да могат да предложат дистанцирано описание на значението
и употребата им. Въпреки това латинското изписване и на двете думи се
среща относително рядко, което показва, че те не се употребяват особено
често извън езици, които използват кирилица. И двете думи се използват
предимно в Източна Европа.
Текстове, изискващи повече внимание
Преминаваме към анализа на пълния корпус от текстове. Първият въпрос е дали той отговаря на заглавията и другите бързи маркери за ориентиране в материала. Заглавието е опаковката на текстовете, независимо
дали е върху корица или в текста на хипервръзка. В нашия случай в основния корпус действително са застъпени същите теми, които са набелязани
в заглавията.
В пълния корпус с най-голяма честота се срещат ключовите думи,
свързани с дейността на Сорос, България, българския премиер, Европа,
както и думите, свързани с Русия и президента Путин. Всъщност при
думите с честота над 300 остават само тези смислови гнезда.
Близостта с тематичната област „Владимир Путин“ от над 0.5 се запазва почти същата като при заглавията. Сред ключовите думи са „Киев“,
„православие“, „САЩ“, „войски“. В тази група се появяват и варианти на
думата „гей“. Предполагам, че това се дължи на факта, че в текстовете,
които обсъждат руската вътрешна и външна политика, или в коментарите
към тях често се срещат сегменти, съдържащи обиди на хомофобска тематика.
В големия корпус думата „толераст“ е силно корелирана (коефициент
на корелация повече от 0.7) с плеяда от разнообразни обидни думи на
руски и български език. Освен тях се появяват темите за исляма и тероризма, споменаване на малцинствени етнически групи и военна терминология. Появата на тези семантични полета се свързва с опасностите, които
толерантността крие според авторите на материалите. Накратко, според
основния лайтмотив в текстовете основната опасност се свежда до това
да станеш жертва на толерантността си. Затова в текстовете, макар и с
по-малка честота, се срещат думи, описващи форми на насилие. По тази
линия се появяват и препратките към външни текстове, понякога писани
от авторитетни медии не само от Източна, но и от Западна Европа, които според коментаторите илюстрират безсилието, безперспективността и
глупостта, които се крият зад толерантността. Не мога да не посоча като
илюстрация примера на политик от норвежката левица, който става жертва на сексуално посегателство от страна на бежанец (без самият той да е
хомосексуален). Впоследствие бежанецът е задържан, осъден и екстра230
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диран след излежаване на присъдата си в затвора. Случаят е разказан в
авторитетна британска медия не в криминалната хроника, а главно заради
необичайното изявление на норвежкия политик, че се чувства виновен,
задето насилникът му се връща в страната си, в която има война. Защото
животът му ще бъде застрашен и най-вече защото по негово убеждение
именно войната и насилието са направили от този човек това, което е.
Материалът е цитиран и коментиран от няколко страници като пример за
безумна толерастия.
При употребата на думата либераст и нейните производни се срещат
много лични имена, обидните квалификации са значително по-малко. С
най-голяма корелация са думи, свързани с либерализма и свободата, но
остава и темата за продажността (с коефициент на корелация над 0.8). Либерализмът се припокрива с толерантността, но не е напълно идентичен с
нея. Толерантните се свързват повече със защитаването на малцинствата.
Отношението към либералите е като към хора, които преследват личния
си интерес.
С името на Джордж Сорос най-силно са корелирани смислови пластове, свързани с конспирацията, диктатурата, богатството (милиардерите),
нацизма и Унгария. Странното е, че в глобалния корпус образът на Сорос
с най-голяма честота се свързва с понятия, които не са изразено негативни, а са свързани по-скоро с каузата и личната му история. Изключение
правят повсеместните коментари за заговори и разгръщането на конспиративни теории, в които името на Сорос заема централно място. Напомням,
че самият анализиран текстови корпус е компилиран чрез крайно негативната дума „соросоид“ и думите „либераст“ и „толераст“. От последните
две също трудно може да се очаква да присъстват в текстове, които са
благоразположени към либерализма и идеята за отворени общества. Отношението към Сорос е като към опасен враг и изкусител, който обаче буди
респект, докато неговите последователи са достойни за презрение. Сюжет,
който спокойно можем да наречем библейски, въпреки че е извлечен от
мрачните дълбини на интернет.
Мрежи от места и мрежи от понятия
Връзките между страниците в интернет и използваните от тях думи
създават двукомпонентна (бипартитна) мрежа. Това е мрежа, в която
обектите от единия компонент имат връзки само с обекти от втория компонент. В настоящия анализ първият компонент се състои от 519 страници в
интернет, намерени по три ключови думи, а вторият компонент се състои
от 49 понятия (думи), които са сред най-често срещаните думи в целия
корпус от текстове и са свързани тематично с трите ключови думи. Такива двукомпонентни мрежи най-лесно се изобразяват и анализират под
формата на матрица с размерност mxn (m реда и n колони). В нашия случай m=519, n=49 или обратното. Матриците на двукомпонентните мрежи
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могат да се транспонират, т.е. да бъдат разменени местата на редовете и
колоните, без това да влияе на анализа.
Двукомпонентните мрежи са донякъде интересни и сами по себе си, но
анализирането им най-често се прави, след като се разложат на две отделни
мрежи. В нашия случай двете получаващи се мрежи са мрежа от думи/понятия и мрежа от интернет страници. Страниците в интернет се считат за свързани, ако използват една и съща лексика. При това получаващата се мрежа е
претеглена – колкото повече е споделената лексика, толкова по-тежки стават
връзките между съответните страници. Две страници, които споделят десет
думи от ключовата лексика, ще бъдат свързани в получаващата се мрежа с
връзка, имаща тегло 10. Понятията пък се считат за свързани, ако се появяват
съвместно на поне една интернет страница. Колкото по-често се срещат на
едни и същи страници, толкова по-голямо става теглото на връзката между
тях – две думи, които се срещат съвместно на 100 интернет страници, ще
бъдат свързани с връзка с тегло 100. За анализа на мрежите е използван основно пакетът igraph на R (Czardi and Nepusz: 2006).
Оставащата част от анализа поставя основен акцент върху получената семантична мрежа (мрежа от думи/понятия), защото той дава представа
как са свързани помежду си различните антилиберални теми. Анализът на
мрежата от интернет страници също представлява интерес, но трябва да се
интерпретира внимателно. При интернет страниците тематичната им свързаност, дори да е много висока, както е в част от разглежданите случаи, не
гарантира, че между тях има някакво пряко влияние или някаква друга обвързаност в реалния или виртуалния свят. Те просто са позиционирани близко една до друга в смисловото пространство на антилиберализма.
На Фигура 1 част от двукомпонентната мрежа е изобразена под формата
на топлинна карта. Топлинната карта е матрица, в която в нашия случай по
колони са разположени 49-те думи/понятия, а по редове са поставени интернет страници. Местата, където определена дума/понятие (колона) се пресича с определена страница (ред), на която темата е застъпена, има червена
маркировка – колкото по-ярка е маркировката, толкова по-силно е застъпена
думата/понятието.
На Фигура 1 са показани шест сегмента от матрицата на принадлежност, на базата на която са построени двукомпонентната мрежа от връзки
между страници и теми и производните от нея обикновени мрежи от теми и
страници. По абсцисата са дадени номерата на темите (1-49), а по ординатата – номерата на страниците, групирани по 50 (показани са 200 от общо 519
страници). Останалите части от матрицата са като цяло по-рехави. Вижда
се, че по-вдясно има повече и по-горещи точки. Това са теми, които са силно
застъпени на повече страници, на някои от тях много осезаемо. Тъй като темите са подредени по азбучен ред, в тази част попадат трите ключови думи
(либераст, толераст и соросоид) и цялата геополитическа тематика за Русия,
Путин и Украйна. Вижда се, че много от страниците покриват значителна
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Фигура 1. Топлинни карти на матрицата на свързаност между
сайтове и теми (ключови думи)

част от тематичния спектър, като почти винаги имат няколко по-силни акцента. На пръв поглед топлинните карти на Фигура 1 изглеждат хаотични,
но от честотния и корелационния анализ знаем, че някои теми са по-силно
застъпени, а някои комбинации от теми са по-силно свързани помежду си
от други, т.е. разпределението на точките върху картите и тяхната интензивност не са съвсем случайни.
Основната група е голяма и гъсто свързана, без да има силно доминиращи елементи. Доминирането в мрежа с подобен размер вече е достатъчно
трудно. Все пак различни мерки за централност и престиж показват разлики
между отделните страници в мрежата. Тук отново напомням, че в случая
централността на една страница не означава, че тя е свързана с останалите
чрез хипервръзки, както и престижът не означава, че тя е посещавана. При
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Фигура 2. Мрежа от страници (отделно се виждат изолатите ‒ членовете на мрежата, т.е. страниците, които не са свързани с никоя друга)
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използвания метод за построяване на мрежата – изцяло на базата на съдържанието на страниците, централността и престижът означават, че в смислово отношение съответната интернет страница е „напипала“ смисловото ядро
на антилиберализма. Това увеличава вероятността страницата да е реално
силно посещавана и четена, включително от автори в други подобни страници, или да е силно влиятелна в някакъв друг смисъл. Но нямам преки доказателства за това поради споменатия факт, че антилибералните страници рядко
се цитират взаимно и още по-рядко слагат явни препратки една към друга.
Понякога обаче влиянието може да бъде диагностицирано добре именно в
съдържателен план, а не чрез обичайните мерки за посещаемост, популярност или престиж. Ще дам само един пример за това. Да си представим един
по-елитарен източник на идеи и коментари, който реално е слабо посещаван
и четен, но сред читателите му има няколко автори на изключително популярни материали, които черпят оттам теми и вдъхновение и чиито материали стоят високо в класацията, направена с традиционни мерки за влияние.
Ние дори може да нямаме пряка информация за това. В мрежови план такъв
участник ще има малък брой контакти, но ще бъде близко разположен в смислов план до важни възли (участници с много контакти) в мрежата, които
имат значително влияние. Можем да твърдим, че този участник реално ще
има огромно влияние, което някои мрежови метрики всъщност ще могат да
уловят. При използване на един от най-популярните методи за откриване на
общности в мрежи върху мрежата от понятия се обособяват четири групи.
Две от тях са с по едно понятие – това са понятията „България“ и „активност“ (понятието активист е разгледано отделно, защото често се свързва с
активистите либерали и има негативен привкус, докато активността е неутрално понятие). Очевидно тези две думи остават встрани от останалите
семантични понятия и не попадат в никоя изразена семантична група.
Остават две големи групи. В едната попадат Сорос и соросоидите, фондациите наред с понятия от семантичния кръг на нежеланите малцинства
(цигани и бежанци) и много разпространеното обидно понятие „боклук“ и
неговите производни наред с думи, изразяващи възмущение (безобразие, изнасилване и гол). Последните две думи са свързани с многобройни коментари за сексуални посегателства, извършвани от бежанци и мигранти, основно
в Западна Европа, или от роми в България, както и коментари на тема аморалност и сексуална разпуснатост, която авторите на материалите свързват с
либерализма и соросоидите.
Другата група е по-разнородна. В нея са либералите и либерастите наред с толерантните и толерастите. Там е и целият сегмент, свързан с Русия,
Путин и православието. От обидните квалификации в тази група се открояват „безумен“, „глупав“, „жесток“, „извратен“, „гнусен“ и „дегенерат“ и
различни производни и близки на тях. Има и блок, свързан със заговорите,
продажничеството и конспирацията, включващ думи като „аватар“, „агент“,
„активист“ и „заговор“. В тази група попада и американският президент
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Тръмп, който играе двойствена роля. От една страна, понякога се явява опонент на Русия и в този смисъл попада в лагера на либерастите, от друга
страна, се възприема като наказание и възмездие за всички толерасти и либерасти по цял свят.
Таблица 1. Мрежата от ключови думи по групи
Група 1
Възел
1
2
4
5
6
8
10
14
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
37
38
40
41
42
45
46
47
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Кл. дума
абсурд
аватар
автономия
агент
агресивен
активист
банди
безумен
враг
гей
геноцид
герои
глупав
гнусен
дегенерат
жертва
жесток
заговор
извратен
ксенофоб
либерал
либераст
манипулатори
масон
мигрант
олигарси
православен
продажник
путин
толерантен
толераст
тръмп

Група 2
Възел
3
7
11
12
13
15
16
24
30
34
39
43
44
48
49
Изолати
Възел
9
17

Кл. дума
автентичен
аец
баща
бежанец
безобразие
боклук
българофоб
гол
изнасилва
малцинства
омраза
сорос
соросоид
фондации
цигани
Кл. дума
активност
български
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На следващата графика е изобразена мрежата от 49 понятия с двете си
големи групи и двете изолирани думи/понятия. Групирането е направено
по метода „капан при случаен обход“ (walktrap), който се базира на факта, че при блуждаене с определена дължина на пътя има много по-голяма
вероятност ходещият да остане „затворен“ в общност с много вътрешни
връзки и малко изходи навън, отколкото да намери излаз от нея (Pons &
Latapy: 2005). Този модел е особено подходящ при семантичното търсене, осъществявано от хората, защото е твърде вероятно преглеждането на
едни материали да насочва интереса към теми, които се появяват в тях.
По този начин читателят може да блуждае дълго време в рамките на една
от така обособените тематични области, преди да я напусне. Тази схема
много прилича на речника (тезауруса), при който човек прочита дефиницията на една дума и ако в нея се срещат други непознати думи, се насочва
към тях, за да прочете дефинициите им. Речникът при цялата си простота е доста сложен обект, който продължава да крие тайни, що се отнася
до статистическите разпределения на препратките „от“ и „към“ (de Jesus
Holanda et al). Тук трябва да отбележим, че препратките „от“ остават невидими в традиционния книжен речник. Четейки една дума, ние не можем
да знаем в дефинициите на кои думи тя се среща. По същия начин, сърфирайки в интернет, ние можем да разберем към кои страници или теми
ни препраща дадена страница или тема, но не можем да разберем кои са
страниците и темите, които препращат към нея. По този начин, тръгвайки
Фигура 3. Групирания в мрежата от теми по метода walktrap
(капан при случаен обход)
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от страници, бедни в тематично отношение, читателят не може да излезе в
по-обширно тематично поле и обратното – тръгвайки от страници, които
обвързват много теми изведнъж, се отваря широко поле за четене, търсене, разсъждения, спорове и коментари.
Анализът на 49-те понятия с метода на m-слоевете (m-slice) извлича
най-вътрешното семантично ядро на мрежата от понятия. М-слоеве е наименованието на метод за намиране на групи в гъсто свързани мрежи (de
Nooy et al: 2005, с. 108-111), каквито често са двуделните мрежи, свити до
едноделни. Всеки m-слой получава номера си според най-малкия брой
или най-малкото тегло на връзките между всички участници в m-слоя. Например в 8-слоя влизат всички връзки с тегло 8 и участниците в мрежата,
които са свързани с тези връзки (които са инцидентни на тези връзки). В
нашия случай в 30-слоя влизат думи или понятия, които се срещат съвместно в поне 30 от разглежданите интернет страници. М-слоевете от повисок порядък са вградени в m-слоевете от по-нисък порядък – думите,
които са свързани през поне 30 интернет страници, са свързани и през
поне 29 интернет страници и т. н.
Анализът беше направен, навлизайки към все по-дълбоките смислови
пластове. На долната графика са показани 11-те най-вътрешни (най-силно
свързани) понятия, групирани според m-слоя, който заемат.
Фигура 4. Най-силно свързаните тематични компоненти в мрежата от думи/понятия, определени чрез разбиване на мрежата на mслоеве (в скоби е отбелязан съответният m-слой, дебелината на линиите показва степента на свързаност между думите/понятията)
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В най-вътрешния слой остават думите „Путин“, „толераст“ и „либераст“, следват думите „Сорос“, „соросоид“, „Тръмп“ и „враг“, след това е
слоят с думите „глупав“ и „толераст“ и накрая идват „толерантен“ и „мигрант“. Тук трябва да се подчертае, че всички тези думи са изключително
здраво свързани. Намирането на думите „Путин“, „либерал“ и „либераст“ в
най-вътрешния слой не е изненадващо. „Либерал“ и „либераст“ като обидни понятия най-вероятно са проникнали в българския език от руския политически жаргон, където са изключително популярни и където по принцип
неутралната дума „либерал“ също е придобила обидни конотации.
Заключение
Мрежата от материали по темата за соросоидите, толерастите и либерастите е относително слабо свързана, що се отнася до преките препратки
– цитиранията. Повечето страници препращат към други теми. В случаите,
когато изобщо препращат към публикации по темата, препратките са публикации с либерална тематика, които стават обект на коментари и анализи.
Изглежда, част от читателите на антилиберални публикации имат интерес
да следят новините, коментарите и поведението на обществени фигури с
либерална нагласа, за да могат в зависимост от възможностите и предпочитанията си да ги коментират, да ги осмиват, да ползват обидна лексика и да
намират непрекъснато потвърждение на своите тези и убеждения.
Твърде вероятно моделът на четене на подобни материали става по два
начина: 1) чрез пряко посещение на места, за които е известно, че публикуват такива материали; 2) чрез търсене в интернет.
Прякото търсене е подобно на модела на ползване на информация при
традиционните медии, подобно например на купуването на предпочитан
вестник. Използването на търсачка предлага голям брой материали, които
трябва да бъдат филтрирани. Както показва направеният тук анализ, съдържанието на заглавията на изследваните материали много добре отразява съдържанието на целия корпус. Т.е. това са материали, относително удобни за
бързо филтриране през заглавията, което навежда на мисълта, че вероятно
функционират по този начин. Това предположение се потвърждава от факта, че те не са лесно проходими от един към друг, в общия не са свързани
с хипервръзки.
Намерените материали обаче са свързани тематично, чрез мрежа от
общи теми, като, тръгвайки от един материал, читателят може да попадне
на нови интересни сюжети, имена и понятия, които биха го накарали да
търси по-нататък и така да попадне в някой от съседните тематични регистри. Този модел на четене се потвърждава и от тематичното съдържание на
страниците, които поддържат многотематичен профил в рамките на общата
си ориентация, запазвайки същевременно фокуса си върху няколко главни направления. Тук трябва да се отбележи, че материалите, които остават
несвързани или слабо свързани по семантични критерии, не са непременно
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кратки. Те имат две особености. Част от тях наистина само по изключение
съдържат някоя от ключовите думи. Друга част опонират на езика на омразата и цитират изказвания или понятия от речника на антилиберализма.
Срещат се и текстове, които са точно в някоя от антилибералните теми, сред
тях има и достатъчно дълги материали, които обаче се фокусират върху повтарянето на едно и също твърдение в най-разнообразни регистри. Тези материали са силно ограничени в тематично отношение и по тази причина не
отговарят на условията за тематично родство с множество други текстове.
Те, образно казано, не водят наникъде, дори към близки теми.
В анализирания корпус от документи алгоритмично могат да се откроят два жанра. Първият е с по-бедна лексика и съдържание и набляга
на повърхностни клишета и вулгарна лексика. Вторият е по-рафиниран и
избягва езика на омразата и преките обиди. В основните текстове на този
жанр не се срещат или се срещат много рядко и понятията „соросоид“,
„толераст“ и „либераст“, при това с претенцията те да бъдат представени
като полезни аналитични инструменти, а не като агресивна реч. Те се появяват обаче в коментарите към материалите от високия жанр, издавайки,
че формата им на функциониране не е толкова интелектуална и аналитична, колкото емоционална и заредена с голяма доза агресия и ненавист.
Най-важното заключение от моя гледна точка е, че текстовете, за които стана дума, не се нуждаят от новини, било фалшиви или реални, нито
от факти. Това са схеми за обяснение, които могат с лекота да вместят
всякакви новини и факти, а могат да продължат да работят и без никакво
гориво отвън, рециклирайки стари теми. Много от схемите освен това са
политематични, така че дори и по някоя от темите да възникнат временни
затруднения, винаги остават отворени достатъчно от останалите.
Между другото извън фалшивата фалшива новина, която цитирах в началото, дяволът като че ли повече не се появява в разгледаните материали.
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Мрежи и случаи на пропагандна дисеминация

Валентин Вълканов

АНАЛИЗ НА МЕДИЙНИТЕ РЕАКЦИИ НА
ДОКЛАДА „АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА
ПРОПАГАНДА В БЪЛГАРИЯ“
Или как се вдига кална пропагандна вълна?
Първият публикуван доклад от изследването „Антилиберални дискурси и пропагандни послания в българските медии: разпространение и
социално възприятие“1 (оттук нататък наричан накратко „докладът“) получи завидно медийно отразяване. Пресклипингът на реакциите към него
засече общо 209 споменавания в различни сайтове, най-вече новинарски
и публицистични, но и в телевизионни и радиопредавания, социални мрежи, форуми и т. н. Някои от сайтовете, основно новинарски, имат давност
на качените материали и след време ги свалят, за да ги заменят с актуални.
Такива „изгубени“ материали са 41 на брой. Съответно достъпните за съдържателен анализ публикации, които са в пряка връзка с изследването,
включително препечатаните, наброяват 168 – това е архивът, с който работи настоящият анализ.
От тези медийни реакции 9 са на английски език в различни англоезични медии, а 19 са на руски език в руски сайтове и телевизии, останалите са на български език в български медии. Вече са засечени и няколко
академични позовавания на доклада, цитиращи данни от него; също така
той бе обсъден на два публични академични форума в НБУ и СУ. В академична среда докладът е добре приет, професионално издържаната критика не отхвърля изводите от него, а критичните въпроси, зададени по време
на публичните дискусии, дават насоки за допълнително разгръщане или
прецизиране на изследванията на пропагандата.
Така че предмет на този анализ са реакциите в масовите медии на първия доклад. Те се разгъват в протежение на около два месеца и половина
– от 11 април 2017 г., когато той е публикуван и публично представен, до
средата на юни същата година.
Въпреки че представлява хладно изследване, докладът буди публич243
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на страст. Емоционалният диапазон на медийните реакции е максимално
широк: от неутрално и коректно цитиране на данни от изследването (39
публикации – 23% от всички реакции) през малко на брой добронамерени
и застъпнически, макар и понякога критични, реакции (17 статии – 10%)
до огромен брой публикации, отхвърлящи и охулващи доклада като „цензура“, „гестаповска пропаганда на Сорос в България“, „тоталитарна изява
на грантоедната общност“, „доносничество и идеологически лов на вещици“ и т. н. (112 охулващи публикации и препубликации – 67% от всички реакции2). Впрочем показателна е и разликата в оценката за доклада в
чужбина: изцяло неутрално и коректно е цитирането на данни в англоезичните медии (например докладът е точно рефериран и към него е даден
директен линк в информационния бюлетин на авторитетния сайт за политически анализи politico.eu3, съответно цитиран е в официален доклад на
малцинството на демократите в американския Сенат4), което е в контраст
с изцяло негативното му представяне в руските медии.
Именно поляризацията на реакциите между неутрално цитиране и
охулване на доклада е предмет на настоящия анализ. Неутралното цитиране на данни от научно изследване е нормална медийна практика. Надигането на негативна, направо кална вълна от медийни реакции, в огромния
брой от случаите неподкрепени нито с научни, нито дори със сериозни
граждански аргументи, е прецедент спрямо научно изследване. Защо става така?
Негативните реакции, както ще покаже настоящият анализ, в мнозинството си възпроизвеждат основните опорни точки на антидемократичната
пропаганда, идентифицирани в доклада, и без каквато и да е модификация
ги насочват за очерняне на изследването, авторите и спонсорите му. Можем да кажем, че машината на медийната антидемократична пропаганда
в България реагира напълно рефлекторно – почти като кучето на Павлов,
без сериозно рефлексивно усилие за адаптация към новата ситуация – тя
реагира на собственото си разпознаване, без да променя съществено стратегията си, като само пренасочва оръжията си към самия доклад. С това,
разбира се, пропагандната машина, но и по-широката мрежа от гласове,
употребявани от нея, само разкрива себе си по-ясно, тъй като е концентрирана времево и тематично около едно-единствено събитие, което пък
позволява тя да бъде анализирана изчерпателно, а не извадково.
Времева динамика на реакциите
През първите 2 дни след излизането на доклада за антидемократичната пропаганда медийните реакции са преобладаващо неутрални, но има
и доста положителни. Именно в този първоначален период се натрупват
съобщенията за публикуването на доклада, в които реално се цитират данни от него. През първия ден (11.04) излиза, но и най-често се препечатва
статията на информационния сайт Дневник – „Антидемократичната про244
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паганда в България: Европа загива, Русия се възражда“. Новинарският
сайт Медиапул публикува също оригинална статия, озаглавена „Антидемократичната пропаганда в България нараства над 30 пъти от 2013 г.“,
която търпи голямо количество препечатки в други сайтове. Тези статии,
без да заемат оценъчна позиция, цитират данни от изследването, като използват преди всичко пресклипинга, подготвен от екипа за представянето
на доклада. Единствено ПИК реагира в първия ден с негативната – поскоро иронична и базирана на първите отзиви в другите медии – статия
„Америка за България“ разкри: ПИК е „геополитически пропагандист на
Москва““, подписана с името Данка Радева.
Реакциите през следващия ден не са много по-различни. Основно излизат неутрални материали, но започват да излизат и негативни – на 12 април в Поглед-инфо излиза очерняща статия на Александър Симов, а във в.
Дума – две статии на Павлета Давидова (една относително неутрална и една
очерняща). През следващите два дни, до края на работната седмица, сила
набират именно отрицателните реакции. Най-активна (с най-много засечени вътрешни препечатки на собствени статии) в този първоначален период
е редакцията на информационния сайт Гласове, който е сред попадналите в
типологичната извадка на изследването на антидемократичната пропаганда. Статията „Антидемократичната пропаганда“ – новото либерално гурме“ на Анастас Добрев е препечатана в множество сайтове. Сред тях освен
glasove.com са pan.bg, nbox.com, pogled.info, bultimes.com, както и публични
форуми и профили в социални мрежи. Някои от изброените сайтове, както
показва настоящият анализ, са част от стабилна мрежа за дисеминация на
антилиберална пропаганда, което се показва от факта, че и другите статии,
охулващи доклада, стандартно биват препечатвани именно от тях.
Медийната активност е доста по-ниска през уикенда и понеделника
след него, през което време, изглежда, се подготвя вълната от негативни реакции срещу доклада. Оттук нататък позитивни публикации почти
липсват, а и неутралните са минимални. В рамките на 3-4 дни – от 18.04 до
20-21.04, излиза основна част от изследваните материали, които са почти
изцяло негативни независимо дали съдържат елемент на обоснована критика или само нападки – последните във всички случаи преобладават. До
края на април стилистиката на публикациите не се променя – те остават
основно отрицателни. В началото на месец май се появяват и позитивни
реакции, въпреки че те не успяват да надвишат броя на негативните. През
останалия период на наблюдение, до края на август, активността по темата намалява значително, но настроението в пресклипираните материали
остава същото.
Типове оценъчни публикации по медии
Вече споменахме, че неутралните реакции преобладават основно през
първите 1-2 дни от излизането на доклада и имат чисто новинарска цел.
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Те представляват около 23% от всички засечени публикации. Статията на
Дневник „Антидемократичната пропаганда в България: Европа загива, Русия се възражда“ е най-препечатвана сред неутралните публикации (13
препечатки и 4 twitter съобщения). Няколко препечатки (3) има и публикацията на Медиапул „Антидемократичната пропаганда в България нараства
над 30 пъти от 2013 г.“, а оригинални информативни материали излизат и
в други медии – Club Z и b2bmedia. Застъпнически материали излизат в
блоговете на Спас Спасов и Марина Лякова: Лякова прави подробен разбор на доклада и отправя добронамерена критика към изследователите,
показвайки в какви посоки още може да бъде разширено изследването.
Тези публикации обаче не биват широко разпространявани в мрежата.
Интересен е случаят с вестник Дума, в който, както споменахме, се
появяват две различни статии от един и същ автор (Павлета Давидова) –
едната от тях е по-скоро неутрална, с информативен характер, представяща коректно данни от изследването5. Втората статия на Давидова е изцяло
негативна. Двете публикации се появяват по едно и също време в Дума
(на 12.04.2017). Ден преди това същата авторка публикува в блог същото
неутрално съобщение, но в компанията на различен негативен материал.
Позитивните реакции към доклада, които се застъпват пряко за качеството и важността на изследването, са два пъти по-малко от неутралните – 10% от всички засечени. Те обикновено са авторски статии, а няколкото публикации „без име“ са от сайта Терминал 3, една от БНР и една
от неназован автор, който обаче лесно се идентифицира. Освен че са предимно авторски, застъпническите материали на практика не биват препечатвани от други медии: липсва както мрежа, така и стратегия за тяхното
по-широко разпространение.
Англоезичната рецепция на доклада следва стратегията на неутралното представяне на данните от него. На 2 май 2017 г. novinite.com публикува
англоезична информация за него, а няколко дни по-късно е публикувана и
информативна статия на сайта на БНР. Единствената статия на английски
език, която търпи две препечатки, е от сайта Codastory с автор канадския
журналист Майкъл Колборн – „Made in Bulgaria: Pro-Russian Propaganda“6.
Препечатките също са на английски, като статията не е преведена на български. Тя е по-скоро неутрална, макар да споделя общата ценностна защита на либералната демокрация, характерна за изследването. Статията
цитира данни от доклада за проруската пропаганда в България, която
описва като част от руските опити за дезинформиране на европейските
граждани, но в случая – и това е теза на изследването – тази пропаганда
е показана и като обслужваща „локални интереси“, най-вече като инструмент за очерняне на политически и бизнес противници или на работата на
НПО-тата. В тази връзка, но вече отвъд доклада статията препраща към
Делян Пеевски, който се явява близък до Кремъл и притежава или контролира множество медии. Пеевски също е споменат и в цитираната статия
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на английски език от сайта novinite.com7, която дава кратки сведения за
доклада, но се фокусира върху проблема с медийната среда в страната. В
края на статията след представяне на резултатите от изследването се споменава, че България е на 109-о място в света по медийна свобода според
индекса на „Репортери без граници“, допълва се, че тази среда се доминира от корупция и различни връзки между медии, политици и олигарси,
сред които е и Делян Пеевски, собственик на шест вестника, контролиращ
80% от разпространението на печатна преса. Изглежда, че Пеевски се явява фигура, чрез която лесно – метонимично – проблемите на българската
медийна среда могат да бъдат представени пред чужда англоезична аудитория, макар самото изследване да избягва тази линия на опростяване на
картината – в него ясно е показано, че не само медиите, собственост на
или свързани с Пеевски, са носители на антидемократичната пропаганда.
Изключение от тази тенденция на опростяване прави авторитетният сайт
за политически анализи politico.eu, който в информационния си бюлетин
прави напълно коректно и професионално резюме на изследването и дава
директен линк към него. Няма нито една англоезична медия, която да публикува повече от веднъж отзив за доклада.
Руските реакции на доклада започват значително по-рано от англоезичните. Още на 12 април 2017 г. излиза първото неутрално съобщение,
позоваващо се на данните от Дневник8. На 14 април обаче, три дни след
публикуването на доклада, излиза и първа охулваща статия в Сегодня.Ру,
публикувана от Олга Решетникова9 – засечени са 5 препечатки на този
материал (под три различни заглавия). Авторката е съпруга на генерал
Леонид Решетников, бившия директор на Российский Институт Стратегических Исследований (РИСИ), който е поръчал изработването на социологически профил на печелившия кандидат за президентските избори в
България през 2016 г. и е имал официално потвърдени срещи по темата с
Корнелия Нинова. Статията на Решетникова, по подобие на вече публикуваните в предните дни първи охулващи статии на български език, включва
всички опорни точки на пропагандата в очернянето на доклада, авторите
и спонсорите му: „с американски пари българските лакеи са създали гадно
смърдящ продукт – донос с призив за въвеждане на цензура и за започване
на лов на вещици“. Текстът на Решетникова всъщност пряко калкира вече
излезлите български охулващи статии, най-вече статията на Александър
Симов от pogled.info: според Симов от 12 април „либералните демократи показват истинската си същност на коменданти в концлагер“10, докато
за Решетникова от 14 април „иззад маските на либералните демократи се
разкриват хора, готови за коменданти на концлагер“.
На 18 април в Новостной фронт (news-front) охулваща статия на
руски език публикува и Ася Иванова Зуан, член на българската редакция
на тази информационна агенция11. Освен че за тази статия също е засечена
една препечатка и че възпроизвежда основни опорни точки на охулване247
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то, интересно е участието на нейната авторка – Ася Зуан – в друг емблематичен случай, идентифициран от изследването на антидемократичната
пропаганда. Става дума за „лъжливата новина“, че след избора на Румен
Радев за президент в България се готви „майдан“ за свалянето му, платен от „Америка за България“ – новината първо е пусната в маргиналния
български блог BGpravda на 17 януари 2017, след което на 19 януари излиза статия на Игорь Пшеничников, ръководител на отдел в РИСИ, вече
в РИА Новости, откъдето фалшивата новина бива рециклирана в руските и българските медии12. Изглежда, че Ася Зуан е била „посредникът“ в
този трансфер от маргиналния български блог към рускоезичната и оттам
към по-широката медийна публичност, доколкото първата публикация на
руски език за готвения „майдан“ е именно нейна и тя е публикувана в
news-front в същия ден, в който излиза материалът на BGpravda, т.е. два
дни преди публикацията на Пшеничников в РИА Новости13. При всички
случаи сред рускоезичните медии news-front са най-активни, защото сами
публикуват три негативни материала за доклада14, а биват подкрепяни и
чрез няколко единични препубликувания в други руски сайтове.
Друг важен дисеминатор на негативни послания за доклада в руските
медии е българският журналист Борис Анзов, представящ се за представител на Топ Преса или на Медия Мост България в Москва, който при
включване в пресконференция на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова се оплаква, че докладът от изследването очерня
десетки достойни български медии като „рупоры Кремля“15. Включването
на Анзов и най-вече анекдотичният отговор на Захарова – че българските
медии трябва още доста да се потрудят, за да „заслужат гордото название
рупор Кремля“, – също са тиражирани в руските медии.
Руската рецепция на доклада е не просто изцяло негативна, но се вижда, че нейното съдържание е пряко или косвено подготвено в България.
Българските негативни реакции към доклада за антидемократичната
пропаганда категорично доминират – над 2/3 от всички пресклипирани
публикации. Масово започват да се появяват няколко дни след излизането
на доклада.
Авторите, чиито статии търпят най-широка препечатка (включително
вътрешните неколкократни препечатки в различни рубрики на един сайт),
са: Калина Андролова (11 препечатки), Димка Гочева (9), Анастас Добрев
(6 и допълнителни 5, в които той не е назован като автор, но става дума
за една и съща статия), Олга Решетникова (5), Иво Атанасов (4), Александър Симов (4), Павлета Давидова (4 негативни, но и 3 неутрални) и Емил
Григоров (4). Не толкова разпространен, но с доста показателна реакция
е материал на Филип Буров с 3 публикации, както и интервютата на Таня
Джоева с Дарина Григорова и с Николай Палашев (общо 5 публикации)
и това на Антоанета Киселинчева с Валентин Вацев (3). С по една и две
публикации са множество автори в различни медии, включително социал248
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ни мрежи и форуми. Всяка пета от негативните публикации е редакционна, без назован автор, но зад нея стои името на съответната медия. Оттук
може да се направи изводът, че носителите на антилибералния дискурс,
даващи охулващ отговор на доклада на ФХСИ, не правят опити за анонимизация. Авторите най-често са журналисти от пет от осемте медии,
попаднали в типологичната извадка на изследването, и по-точно от Гласове, А-specto, Поглед-инфо, Труд и Дума (не са засечени реакции от Русия днес и Уикенд; засечена е само една реакция от ПИК). Редакционните
статии, охулващи доклада, отново излизат от името на същите медии. В
този смисъл пишещите, все едно от името на редакцията или от свое име,
най-често се чувстват пряко или косвено засегнати от изследването: доколкото медиите, в които работят или пишат, са разпознати в доклада като
системно провеждащи пропагандни послания и/или защото техни статии
или пък статии на техни близки са попаднали в базата данни от пресклипинга към изследването. Интересно е, че други медии, които по принцип
са производители на авторско съдържание (т.е. не са просто препечатващи
машини), но не са попаднали в типологичната извадка на изследването,
в този случай не вземат авторска инициатива в негативната кампания, но
се включват в нея активно именно като препечатващи машини: така сайтът Епицентър рециклира многократно няколко публикации от A-specto,
информационна агенция БЛИЦ веднъж рециклира без позоваване Труд,
но с променено заглавие, което се запазва в по-нататъшните препечатки в
bultimes.com, budnaera.com и onovini.com16, а сайтът klassa.bg рециклира
публикации на Гласове и A-specto. Епицентър и БЛИЦ в този случай се
държат като разпръсквачки на пропагандно съдържание, макар предварителният семантичен анализ на изследването вече да ги е идентифицирал и
като преки производители на подобни съдържания (те са извадени от типологичната извадка с цел ограничаване на терена). Левият сайт baricada.
bg излиза с авторска статия на Филип Буров „С такива защитници на демокрацията не й трябват врагове“17 (препечатана от bultimes.com и pan.
bg), а 168 часа – макар и със закъснение спрямо другите – пуска „тежката
си артилерия“: авторска статия на Валери Найденов „А защо Сорос не е в
черния списък?“18.
Сайтът pan.bg е първенец по машинна дисеминация – освен с осем
препечатки на негативни материали за доклада от различни източници той
излиза и с авторска дописка на Георги Котев „Фондацията за (унищожаване на) България ликува“19. Сайтът bultimes.com е втори по препечатки
– публикува шест различни20 изцяло негативни материала във връзка с
доклада за антидемократичната пропаганда (три от A-specto и по един от
Труд, Барикада и Гласове).
Тук трябва да отбележим, че обръщаме внимание основно на източниците на публикации, а не на сайтовете, които само ги поместват
в съдържанието си, защото създателите на съдържание имат по-голямо
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значение, отколкото препечатващите машини. Друг е въпросът, че – очевидно през примерите, в които най-често едни и същи сайтове рециклират негативните реакции (bultimes.com, pan.bg, budnaera.com, onovini.com,
velikabulgaria.eu и други, но също Епицентър, БЛИЦ и Класа) – устойчива мрежа за дисеминация на антидемократична пропаганда е вече създадена, като тя включва както медии, производители на авторско съдържание, така и анонимни или полуанонимни рециклиращи машини21, като
често първият тип медии работи и по модела на втория. Тази мрежа обаче
не е предмет на самостоятелен анализ тук.
Съдържателен анализ на негативните публикации
На другия полюс спрямо рециклиращите машини е A-specto, най-претенциозният откъм елитарност сайт от всички, влезли в типологичната
извадка на доклада, защото не препубликува материали от български източници. Той има само четири негативни публикации (две статии и две
интервюта) в разглеждания период: те обаче са оригинални и търпят множество препечатки. Сайтът няма брояч на четенията, но броят на препечатките в други медии показва, че материалите в него не остават незабелязани.
Основните оси, по които върви охулването на доклада в статиите и
интервютата на A-specto, са същите, които са разпознати като основни
опорни точки на антидемократичната пропаганда в самия доклад:
- Опорна точка: „Продажните елити на България“. Авторите на доклада са „манипулатори, платени отвън, наемници от най-долна проба, ...
готови за тридесет сребърника да спретнат на българите някой Майдан
или Арабска пролет под лозунга „Да защитим демокрацията!““ (Н. Палашев)22, „Докладът за тях е прехрана“ (К. Андролова)23, те са „соросианска
чума“ (В. Вацев)24);
- Опорна точка „САЩ/НАТО като световен хегемон-кукловод“ - цитираме тук по-подробно, защото A-specto провежда специфична „трансформация“ на тази опорна точка: „„Америка за България“ от години корумпира медийната и изобщо публичната среда в България... Фондацията не е
единствена, тя е част от типичната мрежова структура, отглеждана и разгръщана на териториите на чужди държави като инструментариум за изпълнение на геополитическите задачи на американския фактор, както и на
корпоративистките такива... Влиянието на Сорос нараства благодарение
на задачите, които му се връчват в геополитически план. Името му е само
наименование на една технология. Сорос не е Сорос. Той е персонификация на стратегически дейности, насочени към контрол на общественото
мнение, а оттам и към контрол на управленската власт в дадена държава“
(К. Андролова, пак там) – т.е. „кукловод“ дотук е „Америка за България“
като част от мрежата на „Сорос“. Така опорната точка е преповторена, но
редакцията стратегически я „трансформира“ (във всичките материали),
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като противопоставя „Америка на Сорос и Хилари Клинтън“ на „Америка на Тръмп“: „„Америка за България“ не е Америка, а регионално подразделение на глобалната секта на лумпен-глобализаторите“ (В. Вацев,
op.cit.); Андролова дори се обръща с отворено писмо до американския
посланик Рубин: „С този маниер се воюва не за Америка, а за концепцията
анти-Америка. Ваше Превъзходителство, на целия свят му стана ясно, че
именно тази същата технология на омаскаряване и дискредитиране беше
използвана и дори още се използва срещу президента на САЩ Доналд
Тръмп... Американските служби може и да не харесват Тръмп, но той е
демократично избраният президент на САЩ и е антидемократично да се
води истинска пропагандна война срещу него, каквато, Ваше Превъзходителство, водеха всички медии в България, които поощрявате с парите на
американския народ (който, апропо, избра Тръмп)“ (К. Андролова, op.cit.).
Всички тези аргументи срещу доклада целят дискредитация на „Америка за България“ чрез противопоставянето й на сегашното управление на
САЩ и на новоизбрания президент – ход от типа „разделяй и владей“,
разчитащ на политическата конюнктура. Във вътрешен план, макар да обвиняват доклада в „цензура“ в името на защита на българския държавен
„суверенитет“, те изискват не просто налагане на цензура, но и „е крайно
време със закон да бъдат забранени всякакъв вид неправителствени организации, за които се докаже, че имат външно финансиране и които се бъркат в политиката на страната, обслужвайки чужди интереси“ (Н. Палашев,
op.cit.). Без пряко да е намесена Русия впрочем, последното предложение
на Палашев следва изцяло логиката на руския Закон за чуждестранните
агенти.
Интервюираната Дарина Григорова добавя пряко в тезите си за честването на 9 май и останалите две изследвани оси – „Залезът на Европа“
и „Въздигането на Русия“, като вписва доклада в качеството му на „проектен донос“ в контекста на „дирижираната русофобия“25. Другият сериозен дисеминатор на охулващи публикации е Гласове с общо 12 пресклипирани публикации, като той масово сам препечатва собствените си статии
в различни рубрики на сайта, а освен това препубликува статии от други
сайтове, което го различава от A-specto. Сред дванадесетте публикации,
попаднали в пресклипинга, има три статии с по три вътрешни препечатки
(препечатаната от Труд статия на Емил Григоров26 и оригинално публикуваната в Гласове двойна статия на Димка Гочева27), както и три статии, които са публикувани по веднъж. Най-четен автор в сайта на Гласове е Димка
Гочева, чиито две статии в медията са на ръба на границата от 20 хиляди
четения към момента на пресклипинга. Това са едни от най-четените материали, които попадат в настоящия анализ, ако допуснем, че броячите на
медиите не са манипулирани28. В същото време най-препечатваната статия
на автор на списанието е „Антидемократичната пропаганда“ – новото либерално гурме“ с автор Анастас Добрев29, която има 7 препечатки в други
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медии, от които две са в един и същ сайт – в споменатия вече pan.bg.
В съдържателен аспект опорните точки на антидемократичната пропаганда са експлицитно повторени в една от оригиналните авторски статии в Гласове – тази на Валентин Хаджийски30, която е и с най-много препечатки в други сайтове и която по-късно е „допълнена“ с втора статия от
същия автор в Труд31:
- Опорна точка: „Продажните елити на България“. Докладът е „зле изпълнена вътрешнополитическа разузнавателна задача, възложена им явно
от ГЕРБ“, „полицейски документ, не научно изследване“, а авторите на
доклада са „хилави номенклатурни издънки“, „български лакеи ... и тъпи
натегачи“, „дребни фондационни чиновничета“, „научни чиновници с лакейска психика“ и „заклети грантоядци (една от техните собствени тъпи
ключови думи, която сега използвам за пръв път)“!!!
- Опорна точка: „САЩ/НАТО като световен хегемон-кукловод“. Тази
опорна точка е допълнително ревизирана от Хаджийски (в качеството
му на „американски гражданин“) в посоката, зададена от A-specto и К.
Андролова, а именно „Америка на Сорос“ да бъде противопоставена на
„Америка на Тръмп“: предложението е не дори американският посланик
в България, а самият президент Тръмп да бъде сезиран за доклада, с който са „усвоени“ пари от „американския данъкоплатец“. Хаджийски дори
подчертава, че нито Държавният департамент, нито „Америка за България“, нито „Козяк“ (метонимия на американското посолство в България)
са писали доклада, а „българските лакеи“. Той дори е готов да се откаже
от идеята за световна конспирация, характерна за българския пропаганден
дискурс по-общо, и да види доклада изцяло като продукт на вътрешна
конспирация: на „българска фондация на партийно подчинение на ГЕРБ“.
Тази стратегия на смекчаване, дори заличаване на антиамериканизма е доведена до завидни висоти във втората публикация на Хаджийски в Труд,
където „Америка за България“ е противопоставена на самата „Америка
за България“, защото фондацията има „положителна роля“ за българската
култура, образование и т. н., но не и по линията „гражданско общество
и демократични институции“. В пряка връзка с тази логика е и предложението от първата статия, отново следващо логиката на руския Закон
за чуждестранните агенти, „за прекратяване на всички финансирани над
50% от чужбина организации, занимаващи се с политическа дейност. Чуждестранно финансираните групи да имат право да работят само в строго
неполитически области“. Т.е. заявената от Хаджийски не просто „любов“,
но и принадлежност към Америка – семейна и чрез „американското гражданство“ на автора – се оказва основание за забрана на американско донорство в българския неправителствен сектор.
Другият материал, вътрешно тиражиран от Гласове и спечелил наймного читатели според брояча на сайта, е двойната статия на Димка Гочева „За демокрацията и враговете на „Америка за България““32. Тази статия
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е специфична, защото за разлика от почти всички други негативни реакции тя, поне на нивото на фразеологията, рядко възпроизвежда клишетата
на антидемократичната популистка пропаганда, а авторката – доцент по
философия в СУ – има академична мая (впрочем именно академичната
позиция на доц. Гочева, противопоставена на академичните позиции на
авторите на доклада, прави дисеминирането на нейната статия толкова
привлекателно за Гласове). Все пак пропагандно етикетиране не липсва:
в Първата част тя обвързва лексиката на доклада с „лексиката, с която
копоите от тайните служби във всички страни по света описват нелегалната и конспиративна дейност на разни тайни организации“, а във Втората, вече цитирайки гореописаната публикация на Хаджийски, нарича
доклада „разузнавателен доклад“. Авторите на доклада пък са „малка част
от академичната общност, малка, но овластена, финансово вдъхновена и
институционално подкрепена от най-мощна НПО у нас“, които са написали „отлично заплатена писаница“ без каквато и да е научна стойност.
Т.е. опорната точка „Продажните елити“, макар и не според клиширания й
речник, по същество е възпроизведена: въпросът обаче е дали това е критика (на доклада, но и на състоянието на науката и образованието у нас)
или пропаганда. На нивото на искрената интенция най-вероятно това е
критика, макар на нивото на медийната употреба от страна на Гласове без
съмнение текстът се оказва част от пропагандната вълна.
Вън от етикетирането важни са аргументите, а аргументът е основно
един:
Според статията (Първа част) основният проблем на доклада е, че не
са дефинирани понятията му. И най-вече не е дефинирано що е „демокрация“ в доклад, в който медии и автори биват заклеймявани като „антидемократични“. И доц. Гочева се впуска в пространни обяснения как
се разбира демокрацията в античността – при Херодот, Тукидид, Платон,
Аристотел и т. н., където впрочем са и добрите компетенции на авторката.
Проблемът е, че още в началото на статията си тя се самоопровергава в
общото твърдение, че „демокрация“ не е дефинирано, доколкото цитира
голям параграф от доклада, в който изрично са посочени основни принципи и ценности на либералната демокрация, които антидемократичната
пропаганда подрива: „права на човека“ (като имащи приоритет над „държавния суверенитет“), политическо „представителство“, легитимирано
чрез „меритокрация“ и институционализирано чрез „партии“, независима
от държавата сфера на гражданско общество, либерализъм като културен
контекст на поддръжка на индивидуална свобода и т. н. Това са тривиални
черти на либералната демокрация, никоя от които не е характеристика на
античните демокрации, към които насочва Гочева, и не е нужно да се цитират автори от Лок през Констан и Токвил до Арент, та и до днес, за да се
разбере, че съвременната демокрация, срещу която е насочена популистката пропаганда, не е като античната. По-скоро съвременната пропаган253
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да, която се опитва да изхвърли от тялото на народа „чуждите елементи“
(грантаджиите и соросоидите33), напомня отдалече за античния остракизъм и за стоящата зад него произволна диктатура на мнозинството. Разбира се, и други – пак доста далечни аналогии впрочем – също са възможни.
И все пак, ако докладът за антидемократичната пропаганда събуди реален
български дебат за това каква искаме да е съвременната демокрация, това
би било неимоверен негов успех. Но едва ли мястото на този дебат е в
сайта Гласове.
Не можем да не отбележим и личната обида на доц. Гочева, която заявено е свързана с името на съпруга й, доц. Николай Гочев от СУ. Обръщаме внимание на този случай, защото той е по-специфичен и ще го
коментираме накрая като пример. Става дума за оплакването, че и доц.
Гочев е попаднал в „списъците на опасните подриващи“. Впрочем, ако в
негативната кампания срещу доклада има иновация, тя е именно в това – в
твърдението, че неговите автори са изготвили „черен списък“ с имена на
говорители на антидемократичната пропаганда: оттук и най-често идва
обвинението в цензура. Впрочем тази нова опорна точка не е дело на доц.
Гочева – за първи път я засичаме във Фейсбук пост на Александър Симов
от 12 април34, ден след публикуването на доклада. След това мнозина я
преповтарят. Макар че накрая ще дадем по-подробно обяснение, още тук
ще поясним: „списък“ или „списъци“ изобщо няма – това е „фейк“. Има
архив на 3305 публикации от пресклипинга на осемте медии от типологичната извадка35, на базата на който са направени количествените измервания в Глава III на доклада. Ролята на отделните публикации в архива и
на авторите им съответно е различна и това ще поясним след малко, макар
разликата между тях практически да не влияе върху количествените измервания на пропагандата.
Другата медия, включила се активно в калната вълна, е Труд. Два дни
след публикуването на доклада, без пряка връзка с него, но може би с цел
подгряване на публиката, Труд пуска редакционна статия срещу „компрометиралата се заради финансиране на професионални протестъри фондация „Америка за България“, за да обвърже наскоро оповестените официално на сайта на фондацията грантове за 2017 г. с „обвиняемия олигарх
Иво Прокопиев“ и с „катастрофално представилия се на последните избори лабораторен политически проект на олигархията „Да, България““36
– както вече е показано в доклада, Труд систематично атакува с пропагандния речник директно избрани вътрешни опоненти. На 19 април излиза и
обширна редакционна статия „Да си купиш морал“37, вече охулваща директно доклада. Опорните точки са спазени:
- Опорна точка: „Продажните елити на България“. Докладът е „като
помагало при обучението на гестаповските шпицкоманди“, „мръсна поръчка“, „доклад за саморазправа с независими български медии“, осъществен от „продали морала си наемници“, „местни марионетки“.
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- Опорна точка: „САЩ/НАТО като световен хегемон-кукловод“. Тук,
по подобие на A-specto и Гласове, е наблюдаемо изместване на антиамериканизма в конюнктурна и не директно фиксирана геополитическа посока:
в задкулисието някак мистично стоят „видими и невидими кръгове и общества, чийто публичен образ все повече по света и у нас се олицетворява
от мизантропа Джордж Сорос и неговите местни наемници“. Местният
злодей-кукловод обаче е ясен – това е „Америка за България“. Парадоксален е аргументът за задкулисната роля на фондацията – публичността на
отпусканите от нея средства е „параванът“ на задкулисието: „Проникването на чуждите интереси в българското общество не става дори тайно, а
съвсем видимо. Което пък е идеален параван за липсата на въпроси за произхода на средствата, с които кукловодите си купуват евтино морал. Публичността на грантовете на „Америка за България“ е най-голямото алиби
за разрушаване на националния имунитет в услуга на чужд интерес.“
Труд освен това съвсем не се колебае редакционно, в добрата традиция на „Калоян Стоев“ и флашките, да атакува по всеки повод конкретни
вътрешни противници: преди да стигне до конкретно оплюване на доклада, редакцията обяснява, че греховете на „Америка за България“ отново
се състоят преди всичко в „хибридното финансиране на медиите на обвиняемия олигарх Иво Прокопиев“ и „на бившата говорителка на Иван
Костов – Стоянка Георгиева“. Когато статията стига до доклада, липсват
каквито и да е аргументи, а членовете на екипа поименно са „свързани“:
един с Център за изкуства „Сорос“, втори с ЦЛС и с „Иван Кръстев, наречен от руски медии „специалист по цветни революции““, друг с „Протестна мрежа“ и „Да, България“, четвърти с „олигарха Прокопиев“, пети
и шести – „с други „грантови“ проекти“, и т. н. (известна фактологична
достоверност за тези „очернящи“ според редакцията връзки в някои от
случаите, изглежда, е набавена чрез бърз преглед на имената на членовете
на екипа в гугъл). Статията, както споменахме, е препечатана от onovini.
com, bultimes.com и budnaera.com.
На 4 май Труд публикува и втората статия на Валентин Хаджийски
„Докладът на „Америка за България“ е мракобесно полицейско мероприятие“, в която няма промяна в опорните точки спрямо предишната статия
от Гласове, която коментирахме: добавено е само пророчеството, че Тръмп
ще спре финансирането на „Америка за България“, а оттам и за „синьото
АОНСУ“ (което е „фейк“, доколкото фондацията по официални данни се
самоиздържа).
Последната (от 16 май) и най-често препечатвана авторска статия в
Труд е на доц. Емил Григоров38, понастоящем преподавател в Канада и
дори бивш член на ФХСИ, поканен от редакцията да реагира на доклада. Григоров отправя някои похвали към доклада: „Идеята на ФХСИ да
изследва антидемократичната пропаганда в българското медийно пространство заслужава аплодисменти“ или „чест прави на авторите на из255
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следването, че са идентифицирали някои клишета в популистката антидемократична пропаганда и че са претеглили тяхната тежест в българското
медийно пространство“. Но „резултатът от тази нелека работа олеква“ –
„резултатите са незадоволителни от чисто научна гледна точка“. Повторен
е аргументът на доц. Гочева, че понятията не са ясно дефинирани (макар
да е отчетено, че под демокрация очевидно се разбира съвременна либерална демокрация). Тук обаче Григоров вади по-сериозен аргумент: според него при анализа на популисткия пропаганден фронт в България не
са ясно разграничени критическите и популистките гласове отдолу от (по
дефиниция) „елитните“ гласове отгоре на пропагандата. Това не е съвсем
точно, тъй като в увода към доклада изрично е указано, че гласовете, които
съставят новия дискурсивен фронт, са разнородни: „големите протестни
граждански движения“ отдолу (като Occupy, София (2013) и Евромайдана), „несистемните популистки партии и движения в Европа и Америка,
все едно дали те се позиционират вляво или вдясно на политическия спектър“, та до високоинституционализирани говорители като Тръмп и Путин, зад които стои консолидирана (в доста различна степен) пропагандна
машина. Впрочем и достатъчно други уговорки са направени в доклада:
например за различни глобални предизвикателства и несправедливости,
които мотивират популистките недоволства, макар пропагандното пакетиране на тези недоволства да пречи предизвикателствата да бъдат реално
адресирани. Още повече че философската проблематизация на понятията
не е специална задача на едно стандартизирано количествено изследване
на повторителни дискурси, възпроизвеждащи еднотипни езикови клишета, каквото докладът на ФХСИ представлява. Все пак Григоров по принцип е прав, че въвеждането на ново понятие – „популистко-пропаганден
фронт“ – е добре да бъде по-обстойно пояснено теоретично, което е направено на втората фаза на изследването, а именно в настоящия брой39.
Скандал според него обаче е, че в индекса към изследването (Григоров
се въздържа да го нарече „списък“, но вероятно реагира пряко на говорителите, вече оплакали се от „черния списък“) са попаднали „десетки
сериозни критически публикации“. Това възражение е пряко свързано с
горния теоретичен въпрос за различаване на популизъм и критика от пропаганда, но на него ще се върнем специално и съвсем конкретно в края на
този текст.
Отвъд A-specto, Гласове и Труд, които отговарят на доклада със систематична негативна кампания, авторски статии срещу доклада публикуват,
както следва:
- В. Дума – споменатата негативна статия на Павлета Давидова „Доларчета за любов“ (13 април)40 и статията „Недемократични изводи за „антидемократичната пропаганда““ на Иво Атанасов (20 април)41;
- Сайтът pogled-info – споменатата статия на Александър Симов „Как
„Америка за България“ разобличи Поглед-инфо“ (12 април)42. По-нататък
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Поглед-инфо продължава да работи като дайджест, препечатвайки негативни публикации от другите медии, а Александър Симов публикува още
три очернящи отзива в собствения си блог, в интервю за Агенция Фокус43
и в сайта nbox.bg44;
- Сайтът Барикада – статията на Филип Буров „С такива защитници
на демокрацията не й трябват врагове“45;
- В. 168 часа – статията на Валери Найденов „А защо Сорос не е в
черния списък?“
В тези публикации иновации няма.
- Авторите и докладът са очернени изцяло според опорната точка
„Продажните елити на България“: „Рушим ли демокрацията? Не. Просто защитаваме плурализма. Каквато е и истинската функция на медиите.
Тези, които не са го разбрали, явно живеят не под чехъл, а под чек. Чуждоземски, без значение дали е немски, американски или руски. Ролята на
родната журналистика, а и на социологията би следвало да е защитата на
българското“ (П. Давидова); авторите са „цял колектив от усвоители“ (И.
Атанасов); „Някаква фондацийка (Фондация за хуманитарни и социални
изследвания, да не се бърка с Фондация за мастурбация през свободното
време) с щедрата подкрепа на „Америка за България“ направила изследване за възхода на антидемократичната пропаганда в България... Това може
да го измисли единствено мозък, затлъстял от грантове“ (Ал. Симов); „Човек би си помислил, че такива хора (като авторите – б. а.) не биха плюли
на професионалния си имидж и не биха изхарчили толкова много пари
само за да произведат една скалъпена през пръсти, агресивно антинаучна
и смело преминаваща границите на абсурда пропаганда. Изглежда обаче
не трябва да се подценява силата на проектното финансиране... 105 страници донос, еманация на лицемерието, двойните стандарти“ (Ф. Буров);
Докладът е „тоталитарна изява на грантоедната общност“ (В. Найденов).
- Спонсорите на изследването са очернени според опорната точка
„САЩ/НАТО като световен хегемон-кукловод“: „Дали е случайно, че финансирани от „Америка за България“ личности определят като антидемократична пропаганда всичко, що е неудобно за САЩ, и най-вече текстове,
които казват и по някоя добра дума за Русия?“ (П. Давидова); „Америка за
България“ е „зловещата фондация“ (Ал. Симов); „Единствената правилна
линия е агресивният конформизъм спрямо бюрократично-корпоративната
мрежа, която по случайност е осигурила и финансирането на въпросния
доклад... По този начин трябва да се утвърди монополът като единствени легитимни говорители на истината и демокрацията на едни конкретни
хора и организации, които са част от обслужващия персонал на съвременната номенклатура – вътрешната и най-вече външната... [П]риятелска групичка университетски преподаватели и препитаващи се от проекти „активисти“ са се възползвали от възможността да усвоят едни пари от бюджета
за проектиране на „мека сила“ на Вашингтон“ (Ф. Буров); „Сега прогре257
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сивната общественост отдава този черен списък на съвестта на „Америка
за България“, на Сорос и на другите спонсори на демокрацията. Излиза,
че са дали парите си за славей, а са получили гарга“ (В. Найденов).
- Любопитно е, че единствено Иво Атанасов сред тези публикации
въвежда доста обстойно и другата опорна точка: „Залезът на Европа“: „И
се притесняват (авторите на доклада – б. а.), че при демокрацията политиката се движи от преобладаващата гледна точка на избирателите, а щом е
така, гласоподавателите постепенно могат да мигрират към гледна точка
за излизане от ЕС. Тогава дори „нормалните“ медии ще трябва да отразяват тези нагласи заради това, че преобладават, и след туй на едни избори
нещата ще бъдат изтървани. Не е известно дали изследователите си дават
сметка, че по тази схема нещата могат да бъдат изпуснати и в самия ЕС.
Но все повече граждани на общността си отварят очите за този проблем и
тъкмо затова, а не толкова поради нечия пропаганда нараства обезверяването и се засилва евроскептицизмът... [П]ериодът, в който доверието в ЕС
можеше да се подхранва с думи, вече е в историята. Че сега е нужно нещо
друго и че са в правото си да изискват от родните и европейските лидери
да намерят ключа към спасяването на европейския проект. Според други
далеч по-надеждни проучвания такава е позицията на повечето български
граждани. Те не са за излизане от ЕС, но търсят и искат да намерят смисъл в членството ни. Не толкова полза, а именно смисъл“ (И. Атанасов).
Простият извод от финала е, че „смисълът“ от членството в ЕС е изгубен.
В заключение от анализа на съдържанието: Негативните отзиви за доклада свръхинтензифицират опорната точка „Продажните елити на България“,
насочвайки обидните й епитети към авторите му с минимални иновации.
Те също така интензифицират опорната точка „САЩ/НАТО като световен
хегемон-кукловод“, но я изместват в специфичен ракурс. Обикновено статиите атакуват директно спонсора „Америка за България“ като „агент“ в
соросианска или в друга „либерална“ мрежа (глобална корпоративна или
по-специфична: на Обама, Хилари и т. н., т.е. с посочване на демократическия лагер в САЩ като контрапункт на републиканския и на Тръмп). По
този начин те смекчават, а някои („американските възпитаници“) дори се
опитват да „изтрият“ (В. Хаджийски) или да се разграничат от (В. Найденов) антиамериканизма, характерен за уловения в изследването антидемократичен тренд. Почти всички статии в една или друга степен обаче се позовават апологетично на „националсуверенизма“ на новоизбрания президент
Тръмп, който, както е отбелязано и в самия доклад, често използва репертоара на популистката пропаганда (експлицитно изключение правят Ф. Буров
и В. Найденов). Общата тенденция обаче е да бъде разграничавана добрата
„Америка на Тръмп“ от лошата „Америка на Сорос и Обама“. Т.е. авторите най-често действат конюнктурно и дори ласкателно спрямо сегашната
американска политика и действащия президент, като чрез това се опитват
да прикрият далеч по-еднозначната проруска ориентация на пропагандния
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дискурс в България по-общо (но често и проруския дискурс на собствени
техни предишни публикации). Изобщо в негативните реакции срещу доклада „геополитическата рамка“ на популистката пропаганда бива смекчена:
наблюдаваме сякаш само остатъчен антиамериканизъм, обвързван най-вече
с конкретния спонсор на изследването („Америка за България“), като в реакциите почти липсват директна възхвала на Русия и директно охулване на
ЕС (изключенията са статията на И. Атанасов и интервюто на Д. Григорова,
които поддържат и тези две опорни точки). Това смекчаване на геополитическия аспект на дискурса има за цел да представи авторите на охулващите
статии изцяло като „патриоти“, необвързани с каквато и да е „чужда сила“.
Подобно смекчаване на външната геополитическа пристрастност на публикациите обаче служи не само с цел да се избегнат възможните подозрения
за провеждане на директна проруска геополитическа пропаганда, каквато
някои от авторите са провеждали преди46. „Усиленият“ патриотизъм, настойчивото позоваване на националния суверенитет, без „чуждо“ вмешателство, в няколко от случаите води до пряко настояване за различни типове
забрана на „външно финансиране“ на НПО-сектора и медиите (Палашев и
„американският гражданин“ Хаджийски). Зад тези предложения се вижда
нова стратегия – отново внесена от Руската федерация впрочем, – при която чрез забрана на свободно външно финансиране на либерален (проектен)
принцип се цели създаване на привилегия за местните олигархични кръгове
(включително за руските икономически интереси в България), които чрез
скрито финансиране и чрез политическото захващане на бюджетните и европейските средства да упражняват пряк контрол върху медийната сфера
и върху публичния дискурс по-общо. Тази хипотеза, извлечена от съдържанието на негативните публикации към доклада, впрочем се потвърждава от първите количествени данни от измерването на броя публикации за
2017 г., съдържащи ключови думи от семантичните гнезда на изолираните
в доклада опорни точки. Изглежда, че рамката на антидемократичната пропаганда през 2017 г. се е променила: стремително е нарастването на публикациите по точката „Продажните елити на България“, драстичен е спадът
на антиевропейските публикации, докато антиамериканските и проруските
публикации се държат приблизително на нива от 2016 г.47 При всички семантични гнезда (с изключение на първото – „Продажните елити“) спадът
е особено рязък след март-април 2017 г. – след излизането на доклада, но
– най-вероятно – и като пряк ефект от резултатите от последните парламентарни избори, където подгряването на геополитическата пропаганда доведе
до „прегряване“ и на избирателите и съответно до изборна загуба на БСП,
които в кандидатпрезидентската и в парламентарната кампания усилиха
евроскептичния, проруския и националсуверенистки пропаганден дискурс.
Големият фейк: „черният списък“
Практически всички негативни публикации, в един или друг ретори259
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чески ключ, настояват, че докладът представлява форма на „цензура“, че
той накърнява свободата на словото и ограничава плурализма, че очерня
достойни независими медии и критични журналисти и интелектуалци,
като ги идентифицира като носители на „антидемократичен“ и „пропаганден“ дискурс. В повечето публикации като основание за подобно обвинение се казва, че в доклада или покрай него е публикуван „черен списък“ на
антидемократичните пропагандисти. Всъщност става дума за съзнателно
или несъзнателно изработване на лъжлива новина, при която архивът на
публикациите от пресклипинга на изследването, публикуван на сайта на
ФХСИ, бива третиран като „черен списък“. Следва да поясним в какво се
състои объркването, което съвсем не е изключено да е нарочна манипулация:
Припомняме: В доклада е описано как на базата на проведен семантичен и контент-анализ на пълните течения на 20 медии за три месеца са
идентифицирани повтарящи се опорни точки (клишета) на антидемократичната пропаганда. Към всяка от опорните точки освен това е изолиран и
специфичен речник от пропагандни етикети и фрази (семантично гнездо)
– чрез машинно търсене в 3080 сайта и блога по ключови думи (към всяко
семантично гнездо) е удостоверено, че за четири години употребата на
съответните опорни точки скача от нива, близки до нулата, до хиляди и
десетки хиляди статии, които провеждат опорните точки и техния речник
(с нарастване от 16 до 144 пъти). Самият този факт – като се вземат предвид и множество други аргументи, приведени в доклада – няма как да бъде
обяснен освен с това, че съответните опорни точки биват медийно дисеминирани стратегически, т.е. налице е пропаганда. На базата на направената типологична извадка на осем различни медии, системно провеждащи
тези клишета, е осъществен пресклипинг на 3305 материала, формално
провеждащи логиката на изолираните опорни точки (пресклипингът се
ръководи по структурална матрица). В доклада е осъществен количествен
– подчертаваме количествен – съдържателен анализ на тези публикации,
за да се отчленят различните типологично профили на пропагандните им
употреби и на медиите. Именно архивът на електронно достъпните публикации, публикуван на сайта на ФХСИ48 с оглед гарантиране на прозрачност на резултатите от изследването, е обявен за „черен списък“ (прозрачността и публичността в този случай се оказва не „параван“, както бе в
редакционната статия на Труд, а бива обявена за „пропагандно оръжие“).
Справочникът на електронния архив дори и формално не е построен
като „списък“. В него публикациите са подредени според индекс, включващ абревиатура на медията и датата на публикацията. Повечето от публикациите са анонимни. Там, където публикацията е авторска, е посочен
авторът, но нищо в архива не фокусира върху авторството на статиите.
Именно посочването на авторите на публикациите обаче – макар то
да е напълно коректно спрямо съответните публикации – става „основа“
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за обвинението „черен списък“. Както казахме, още на 12 април, ден след
публикуването на доклада, Александър Симов във Фейсбук вече коментира „списъка“ и кой е попаднал в него49. Без да можем стриктно да проследим активността в социалната мрежа, макар да имаме индикации за
нея, изглежда, че там плъзва слух, при което различни хора започват да
търсят и проверяват себе си и свои близки дали не са „попаднали в списъка“. След като архивът вече е разпознат – напълно некоректно – като
„черен списък“, това буди възмущението на открилите себе си в архива,
а и тиражира търсенето на статии и автори, които със сигурност не са
пропагандни, но са „попаднали в списъка“, за да може чрез тях да бъде
делегитимирано цялото изследване.
Интерпретацията на архива като „списък с нарочени да са пропагандисти“ се дължи на базисно неразбиране на това какво е пропаганда, както
и на това как се прави количествен контент-анализ.
Първо, не всички участници в пропагандата са пропагандисти, нито
пък всички текстове, които биват употребявани и разпространявани с
пропагандна цел, сами по себе си са пропагандни. Критически текстове
и гласове, било на всекидневни или на не особено високоутвърдени говорители, а още повече на изявени авторитети в дадена област, са добре дошли за целите на пропагандата, ако критиката бъде деконтекстуализирана
и поставена в новия контекст на масирано тиражиране на пропагандно
внушение. Така, ако трябва да се създаде масово усещане за „разпад“ или
„криза“ на ЕС или поне за „несигурност“ по отношение на европейските
ценности и институции, тогава покрай множество типично пропагандни
публикации – като вписани в техния масивен поток, – ще са добре дошли
и публикации, критикуващи политиката на остеритет спрямо Гърция (каквато е статията на Хабермас от архива), липсата на достатъчно политически механизми за регулация на еврото (статията на Стиглиц) и т. н. (даваме тук примери за безспорно добри критически статии). Както правилно
отбелязва Емил Григоров, „десетки сериозни критически публикации“ са
попаднали в архива от 3305 пресклипирани статии. Но това не е „скандал“, нито грешка. Защото задача на пресклипинга е не да оценява статиите една по една дали са критически или пропагандни, а през структурална
матрица да идентифицира изцяло формално онези статии, които в един
или друг аспект провеждат някоя от изолираните пропагандни тези (включително и статии, които ги развиват критически и съвсем не едностранно
и тотализирано, но попадат в тотализираща рамка поради редакционната
политика за натрупване на неполемични повторителни и едностранчиви
тези). Само така може да се улови цялостният пропаганден фронт и той
да бъде количествено измерен и типологично описан. Без съмнение това
е дискурсивен фронт, в който биват включени и критически послания –
но не трябва да се забравя, че те най-често биват дисеминирани именно
защото косвено усилват общите пропагандни внушения. Цел на доклада
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е да идентифицира основните популистко-пропагандни тези (Първа глава), да измери честотата на тяхната дисеминация в периода 2013-2014 г.
(Втора глава, която констатира стръмно нарастване от средно над 30 пъти)
и да премери количествено начините (съотношение между честотите на
употреба на всяка от тях), по които ги дисеминират медиите от типологичната извадка. Именно това е направено, а архивът е създаден и служи
за третата фаза.
Веднага някой ще възкликне: „Ама как така? Не са ли всичките публикации от архива ви критически? А вие да ги очерняте като пропагандни?“ В отговор на това трябва да се каже, че не е възможно (и не е била
това задачата) да се влезе с качествен (в професионалния смисъл на думата) анализ на съдържанието във всяка една от 3305 публикации. Не е
възможно също така с използвания формален и количествен подход (пък
и с който и да е друг) да се провери какво е било намерението (интенцията) на който и да е от авторите. Добре изпълнената задача обаче е да се
идентифицират всички статии (от съответните медии в съответен период)
било внимателно критически, било едностранчиво пропагандни, които
провеждат една от следните тези: 1. Западът залязва; 2. Русия се въздига;
3. Българските пролиберални елити са продажни. Защото основна функция на пропагандата е чрез стратегическо разпространение и повторение
на една дискурсивна фигура да я изпразни от конкретно съдържание, да я
деконтекстуализира и тотализира, така че тя да се превърне в граматическа рамка на интерпретациите за множество от индивиди.50
Че в доклада и архива към него не е направена грешка, камо ли целенасочена подмяна, така че множество критически текстове да бъдат
представени като пропагандни, освен това си личи по няколко признака.
Първо, и с просто око се вижда, че „сериозните критически публикации“
в архива са десетки – но в съотношение към 3305 публикации те колко ли
процента са (1-2%)? Второ, автори, чиито публикации са отчетливо критически, се появяват в него с една (Хабермас), две (Стиглиц) или няколко
публикации – това очевидно важи и за редица български автори от типа
на Николай Гочев, който със своите три публикации със сигурност не е
острие на пропагандата. Разбира се, броят публикации, с които един автор
попада в архива, все още не е гаранция, че той е пропагандист – затова и
не правим „списък на пропагандисти“. И все пак нека критиците на доклада се замислят – предвождани от Александър Симов, който, изглежда,
пуска лъжливия слух за „списъка“ във Фейсбук, когато вероятно сам установява, че има 80 публикации в архива51 – какви точно са техните публикации. И това важи не просто за отчетливите говорители на популистката
пропаганда, каквито със сигурност могат да бъдат идентифицирани чрез
допълнителни анализи на направения архив (но и не само, защото той е
ограничен), а много повече за онези честни критици на статуквото, които
в една или друга степен са усвоили пропагандните клишета или най-мал262
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кото са позволили добрите им критически текстове да попаднат в медии,
които ги използват за съвсем други цели.
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Мрежи и случаи на пропагандна дисеминация

Константин Павлов

МЕДИЙНА РЕЦЕПЦИЯ ОНЛАЙН НА
ДОКЛАДА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
Увод
Докладът за състоянието на националната сигурност на България
през 2016 г. (наричан по-надолу и Докладът), предложен от правителството на България и впоследствие приет от Народното събрание на 5 октомври 2017 г., предизвика изключителен медиен и обществен интерес, който беше една от причините да бъде изследвано медийното възприятие на
този документ.
Докладът се изготвя от Съвета по сигурност към Министерския съвет
и съдържа оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и
заплахите пред националната сигурност, за ефективността и ефикасността на политиката в тази област през 2016 г., както и дава информация за
действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.
Министър-председателят лично представя за разглеждане от Министерския съвет изготвения от Съвета по сигурност доклад. След това Министерският съвет приема Доклада и го внася за обсъждане и одобрение
в Народното събрание. Окончателното приемане на документа става от
Народното събрание с гласуване в пленарна зала, за което е необходимо
обикновено мнозинство.
Документът е част от системата за отчетност и парламентарен контрол
върху дейността на службите и институциите заедно с други документи,
изготвяни от различни институции. През второто полугодие на 2017 г. е
изготвен и парламентарният Доклад за избор на многоцелеви изтребител
на Българската армия, също третиращ някои от въпросите на националната сигурност, медийните ефекти от чието обсъждане се смесват с медийните ефекти от Доклада и донякъде затрудняват медийния анализ.
Един от основните акценти в Доклада е свързан с определянето на
ролята на Русия за българската национална сигурност. След инвазията в
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Украйна и анексирането на полуостров Крим взаимоотношенията на Република България с Руската федерация се превръщат в чувствителна тема
за българското обществено мнение. За първи път в официален документ
на българското правителство, който е одобрен от Народното събрание, политиката на Русия е посочена като заплаха за европейската сигурност и
по този начин Русия индиректно е посочена и като заплаха за българската
национална сигурност.
Настоящото изследване си поставя за цел да разкрие динамиката на
медийното отразяване на Доклада, да класифицира и анализира предизвиканите от него обществени реакции, като за отправна точка избира именно
ролята на Русия относно българската национална сигурност, тъй като тази
тема в Доклада се оказва и най-широко дискутираната в българската медийна публичност.
За основен изследователски метод е избран контент-анализ, базиран
върху честотен диахронен анализ, извършен с помощта на системата за
медийни анализи Sensika, събираща и обобщаваща данни от над 3500
българоезични сайта и блога, за периода от 1 септември до 30 ноември
2017 г. Системата работи на принципа на т. нар. „куерита“, тоест логически изрази, представляващи комбинации от символни стрингове (низове), като търси съответствие на логическия израз в съдържащите се в
нея материали. Като резултат от търсенето системата предоставя данни
за броя материали на ден, отговарящи на условията, заложени в него, в
предварително дефиниран чрез системата период на търсене, като позволява проследяване на динамиката на публикуваните по темата материали
за всеки ден от изследвания период. За целите на изследването периодът
на търсене в системата е ограничен между 1 септември 2017 г., месеца, в
който на обществеността става известно съществуването на Доклада, и 30
ноември 2017 г., когато актуалните реакции към него и към одобрението
му от Народното събрание на практика са приключили.
За целите на изследването са подбрани с незначителни изключения
само материали на български език, публикувани в блогове, в новинарскоаналитични и в институционални сайтове. Материалите, публикувани от
потребители в социалните мрежи, както и онлайн коментари на медийни
публикации, а също и материалите на други езици не са предмет на изследването, освен ако не са реферирани или цитирани в някоя от медиите
от изброените по-горе типове.
От списъка с резултати в системата са елиминирани дублиращите се,
тоест тези, които могат да бъдат достъпни с различни URL-и в една и
съща медия, и са добавени материалите, публикувани в други медии, найчесто телевизионни интервюта и дискусии, които са реферирани в някой
от резултатите от търсенето и са публикувани онлайн.
Настоящото изследване предполага ясно разграничаване между публикации и реакции по темата. За отделна публикация се смята всяко пуб268
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ликуване на определен текст в онлайн медия, дори да е напълно идентичен с текст, публикуван в друга онлайн медия. За отделна реакция е
прието всяко послание на говорител или институция в определено време
и физическо място независимо от броя медии или материали, отразяващи
го, цитиращи го или препубликуващи го.
Направен е анализ по говорители, разделени на групи и класифицирани по професионален признак – политици, експерти, журналисти. Границите между групите са плаващи, затова и разделението е до известна
степен условно и дава само обобщена представа за медийното отразяване
на различните типове говорители. Направен е и анализ на институционалните реакции по темата, били те официални или неофициални, и са посочени трудностите при изследването им. Като примерен казус е взето обсъждането и гласуването на Доклада в пленарна зала и неговото медийно
отразяване, като са посочени и съотношенията в медийните изяви по политически сили и говорители.
Резултати от изследването
1. Динамика на медийното отразяване
Фигура 1. Хронологична диаграма на честотното натрупване на
брой резултати по дни, отговарящи на израза за търсене в Sensika
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Прилагането на израза за търсене в Sensika връща 685 резултата, разпределени във времето както е показано на Фигура 1.
Върху времевата ос (таймлайна) на медийното отразяване се наблюдават ясно 6 пика на медиен интерес към документа. Първият и най-висок
пик, състоящ се от две части (разделен от уикенда на 16 и 17 септември), е
в периода 12-19 септември, когато съществуването на такъв доклад става
известно на медиите и обществото и наличието и съдържанието му са преразказвани и коментирани многократно в медийното пространство и кога269
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то за първи път документът и съдържанието му са коментирани от представители на различни политически сили в кулоарите на парламента и по
медиите. Вторият пик в медийното отразяване се отнася за периода 26-30
септември, когато председателката на БСП, най-голямата опозиционна
сила, Корнелия Нинова се завръща от отпуск по болест и прави изявления по темата. Хронологично нейните изявления съвпадат с провеждането и на две конференции, тематично свързани с националната сигурност
– проведената в София между 26 и 29 септември конференция „Тероризмът и електронните медии“, на която изказване прави военният министър Красимир Каракачанов, и конференцията „Стратегията на НАТО за
сигурността в Черноморския регион“ във Варна на 28 и 29 септември,
по повод на която са направени множество коментари, включително и от
министъра на външните работи Екатерина Захариева. Третият пик, който е
почти толкова висок, колкото първият, се отнася до медийното отразяване
на обсъждането и гласуването на Доклада на 5 октомври в пленарната зала
на Народното събрание. Четвъртият пик на медийно отразяване е свързан с реакцията на Департамента по печата към руското Министерство на
външните работи към документа, а петият и последен пик е свързан с широко споделената медийно позиция на НД „Русофили“ по повод Доклада,
след което медийните реакции по Доклада на практика затихват.
Изготвена е хронологична диаграма (виж Фигура 2), описваща динамиката и на самите реакции, т.е. на всяко изказване, публикуване на
материал или събитие в реалния живот, което съдържа коментар на говорител относно Доклада за състоянието на националната сигурност или по
темите, отнасящи се до националната сигурност. Реакциите по темата за
националната сигурност до 7 септември, когато се появява първата публична реакция по Доклада в „Терминал 3“1, се отнасят до други въпроси
– доклада на Държавната агенция по разузнаване2 и състоянието и предизвикателствата пред въоръжените сили3.
Ясно са очертани пиковете на 13 септември, когато отношение по Доклада за първи път вземат народни представители, журналисти, президентът Румен Радев4, НД „Русофили“5, когато започва да се появява информация от обсъждането на Доклада в парламентарните комисии и когато
още няколко медии пускат пълния текст на документа за сваляне. Пикът
продължава на 14 септември 2017 г., когато Докладът започва да се коментира от експерти (Кольо Колев6, Пламен Милетков7, Георги Котев8, Боян
Чуков9), журналисти и блогъри (Валентин Георгиев10, Валерия Велева11,
Георги Коритаров (пак там), Йордан Халачев12, Александър Йорданов13)
и политици и дипломати (Сергей Станишев14, Методи Андреев15, Нора
Стоичкова (пак там), Илияна Йотова16, Бойко Коцев17, Екатерина Захариева18, Велизар Енчев19, Атанас Атанасов20) и когато в медиите са цитирани
и множество анонимни коментатори.
Ако бъдат сравнени двете графики на Фигура 1 и Фигура 2, ясно си
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Фигура 2. Хронологична диаграма на реакциите по дни в периода 1 септември 2017 г.-15 ноември
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проличават разликите между динамиката на медийното отразяване и динамиката на реакциите на различни говорители по темата. Най-интензивният ден за медийно отразяване е 13 септември, когато за първи път
парламентаристи от различни политически сили коментират Доклада и
те са отразени многократно в онлайн медиите. Почти толкова интензивен
ден от гледна точка на реакциите е 14 септември, когато най-голям брой
говорители вземат отношение по повдигнатите от Доклада въпроси, но те
предизвикват значително по-слаб медиен интерес.
2. Реакции на политици
2.1. Обсъждане и приемане на Доклада от Народното събрание
Обсъждането и гласуването на Доклада в пленарната зала на Народното събрание се провеждат на 5 октомври 2017 г. Първи са изслушани
докладчиците на парламентарните комисии, които трябва да докладват
за взетите становища по Доклада в съответните парламентарни комисии.
Следват дебати и гласуване, при което документът е одобрен от Народното събрание със 104 гласа „за“ срещу 96 гласа „против“, като част от депутатите от управляващото мнозинство от „Обединени патриоти“ гласуват
„против“. Това парламентарно заседание и направените в него изказвания
на парламентаристите от трибуната са широко отразени в онлайн медиите, както е видно от Фигура 3.
ɎɢɝɭɪɚȻɪɨɣɦɟɞɢɣɧɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɩɚɪɬɢɣɧɚ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɧɚɰɢɬɢɪɚɧɢɬɟɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ȼɋɉ

ȽȿɊȻ

Ⱦɉɋ

Ⱥɬɚɤɚ

ȼɆɊɈ

(Брой медийни публикации според партийната принадлежност на цитираните говорители от парламентарната трибуна. Статистиката за
„Атака“ и ВМРО, които са коалиционни партньори в „Обединени патриоти“, е дадена отделно, тъй като двете политически формации под272

Константин Павлов: Медийна рецепция онлайн...
държат коренно противоположни позиции по Доклада. В статистиката
е включен и броят на медийните публикации, в които е спомената позицията на дадена политическа сила в парламентарните дебати, но не
и конкретният говорител, който я е изказал. В черно са отбелязани позициите „против“ Доклада, в светлосиво са позициите „за“. Позицията
на говорителите от ДПС е нюансирана – като цяло тя одобрява съдържанието на Доклада, но не и акцентите, което е изтъкнато от ДПС като
достатъчно основателна причина за гласуване „против“ документа.)

Най-голямо медийно внимание е привлякла опозиционната БСП (виж
Фигура 3). Ясно видимо е разделението на мненията в групата на „Обединени патриоти“ – говорителите от ВМРО изказват мнения в полза на приетия доклад, говорителите от „Атака“ се изказват против Доклада, а депутатите на НФСБ липсват от дебата и не формулират позиции по Доклада,
макар че гласуват „за“. Депутатите от „Воля“ също не изказват публични
позиции по документа, но в пленарна зала гласуват „против“ него. Нюансираната позиция „против“ приемането на Доклада на ДПС, изказана от
Мустафа Карадайъ, е на трето място по медийно отразяване.
ɎɢɝɭɪɚȻɪɨɣɦɟɞɢɣɧɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɞɟɛɚɬɢɬɟɩɨȾɨɤɥɚɞɚɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
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(Брой медийни публикации по цитирани говорители от парламентарната трибуна от обсъждането и приемането на Доклада от Народното събрание на 5 октомври 2017 г. В светло сиво са броят медийни публикации на мнения на депутати, гласували „за“ Доклада.
В черно са броят медийни публикации на мнения на депутати, гласували „против“ Доклада поради несъгласие с текста. В тъмноси273
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во са броят медийни публикации, съдържащи мнения на депутати,
гласували „против“ Доклада поради несъгласие с така поставените
акценти. Всеки материал е преброен толкова пъти, колкото говорители съдържа.)

При говорителите от парламентарната трибуна най-цитиран е Таско
Ерменков (БСП), следван от Цветан Цветанов (ГЕРБ) и Мустафа Карадайъ (ДПС). Карадайъ е единственият цитиран говорител от страна на
ДПС, затова и се намира на толкова висока позиция в общата класация
на говорителите по темата, въпреки че относителният дял на медийното отразяване на позицията на ДПС е сравнително малък спрямо този на
първите две партии. Забелязва се превесът на говорителите от БСП и като
говорители (7 от общо 13, повече от половината), и като брой публикации, отразяващи техните мнения (87 от 196, приблизително 44% от всички
публикации). Прави впечатление и отсъствието на народните представители партийни лидери в първите осем позиции, като изключим, разбира
се, присъствието на Мустафа Карадайъ. Същото важи и за председателите
на парламентарни групи с изключение на Цветан Цветанов, председател
на парламентарната група на ГЕРБ.
ɎɢɝɭɪɚɆɟɞɢɣɧɨɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟɧɚɦɧɟɧɢɹɬɚ
ɨɬɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚɬɪɢɛɭɧɚ
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(Медийно отразяване на мненията „за“ и „против“ Доклада, изказани
от парламентарната трибуна по време на дебатите и гласуването на
Доклада на 5 октомври 2017 г. Броят на медийните публикации, отразяващи мнението на говорители на ДПС, са отчетени в позициите
„против.“
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Съотношението на броя на медийните публикации, даващи гласност
на депутатите, гласували за одобрение на доклада, и медийните публикации, даващи гласност на народните представители, гласували против, е
приблизително 1:2 в полза на гласовете против21 (66 към 130 публикации,
виж Фигура 5).
2.2. Обобщени реакции на политици
Докладът за състоянието на националната сигурност предизвиква голям отзвук в по-широк кръг политици, не само сред депутатите. Общо
52-ма политици вземат отношение към Доклада или към въпросите, засегнати в него (виж Фигура 1 от приложението). Политикът, чиито реакции
по Доклада са били най-много пъти отразявани, е Милен Михов от „Обединени патриоти“ (от квотата на ВМРО). Докато по-големите политически сили (като ГЕРБ и БСП) имат множество говорители, изказващи мнения по документа, в коалицията „Обединени патриоти“ те са по-малко на
брой, а Михов е многократно цитиран и поради това, че е единственият от
коалицията, който дава подробно изявление22 пред медиите още на 13 септември, когато интересът към Доклада е най-висок и когато парламентаристите за първи път изказват публични мнения по него. Същата причина
обяснява и високите резултати на Антон Кутев23 и на Цветан Цветанов24,
които първи от политическите сили, към които принадлежат, се изказват
пред медиите по съдържанието на Доклада. Това е и една от причините да
заемат съответно трето и второ място в класацията. На четвърто място е
Мустафа Карадайъ25, най-често изказващ мнения от името на ДПС, докато
другите говорители от същата партия имат значително по-малък брой реакции, които са и съответно по-слабо медийно отразени.
При разглеждане на разположението на говорителите политици в класацията по медийно отразяване на реакциите, свързани с различни политически сили, се наблюдава изместване на партийните лидери от първите
места от други говорители, свързани със съответната политическа сила
(виж Таблица 1).
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Таблица 1. Място на лидерите на парламентарно представените политически сили в подредбата на говорителите политици
според медийното отразяване на темите и констатациите от Доклада
Политическа
сила

Лидер

Място в общата
класация
на медийно
отразяване на
говорителите

Място в класацията на
медийно отразяване
измежду говорителите
от същата политическа
сила

ГЕРБ

Бойко Борисов

22

5

БСП

Корнелия Нинова

8

3

ОП–ВМРО

Красимир
Каракачанов26

6

1

ОП–„Атака“

Волен Сидеров

23

3

ДПС

Мустафа Карадайъ

4

1

„Воля“

Веселин Марешки

46

1

ОП–НФСБ

Валери Симеонов

-

-

Изключение от тази тенденция са местата на Мустафа Карадайъ
(ДПС) и Красимир Каракачанов (ВМРО), но следва да се има предвид, че
голямата част от медийното отразяване на Красимир Каракачанов е свързано с изявлението27 му в качеството на министър на отбраната на 13-ата
международна конференция „Тероризъм и електронни медии“, съдържащо коментари по въпросите на националната сигурност, но несъдържащо
конкретни коментари по Доклада като такъв. Корнелия Нинова, лидерката
на опозиционната БСП, е едва на трето място измежду говорителите от
средите на БСП − след Антон Кутев и Таско Ерменков, и едва на 8-о място в общата класация, при положение че БСП е основната опозиционна
сила, а позициите на говорителите от БСП са най-интензивно медийно
отразяваните онлайн. Министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко
Борисов, председателстващ и ръководещ Съвета по сигурност – институцията, изготвяща Доклада, и човекът, с чийто подпис документът влиза
за обсъждане в Министерския съвет, е на 22-о място в общата класация
на медийното отразяване и на 5-о място измежду говорителите от ГЕРБ,
правили изказвания по темата. Волен Сидеров също отстъпва на трето
място по медийно отразяване след съпартийците си Десислав Чуколов
и Станислав Станилов. Веселин Марешки, лидерът на „Воля“, има само
едно изказване28 по повод Доклада, но на практика избягвайки темата, поставящо го на 46-о място в класацията, като с това изказване се изчерпват
всички реакции на политическата сила, която оглавява. Вицепремиерът и
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лидер на НФСБ Валери Симеонов отсъства от подредбата, тъй като няма
нито една регистрирана реакция по темата и съответно нито едно медийно
отразяване.
Представителите на президентството – президентът Румен Радев и
вицепрезидентът Илияна Йотова, са добре представени в класацията на
реакциите по доклада: президентът Радев се намира на 11-о, а вицепрезидентът Йотова – на 14-о място в подреждането на политиците по медийно отразяване. Ключови за тяхното медийно отразяване са интервюто
за Нова телевизия, което Румен Радев дава на 13 септември, (отразено
10 пъти в онлайн медии) и интервюто на Илияна Йотова съвместно със
Сергей Станишев29 в кулоарите на Народното събрание на 14 септември
(отразено 8 пъти), както и участието30 ѝ в сутрешния блок на bTV на 19
септември 2017 г. (отразено 8 пъти).
Предмет на допълнително изследване би могло да бъде нюансирането на позициите „против“ Доклада – от такива, които приемат Доклада
в неговата цялост, но отхвърлят пасажите, описващи ролята на Русия в
него като „заплаха“ (каквато е позицията на Сергей Станишев), до такива,
които смятат, че Русия е посочена като „основна заплаха“ и категорично
отхвърлят Доклада (каквато например е позицията на Александър Симов31
и на Валери Жаблянов32).
2.3. Официални и неофициални реакции на партии, институции
и организации
Тъй като Докладът се изготвя от Съвета по сигурност под ръководството на премиера и се внася за обсъждане в Министерския съвет с неговия подпис, то може да се приеме, че самият документ изразява мнението
на премиера Борисов и на правителството за състоянието и съответно за
заплахите пред националната сигурност.
Интервюто33 на Бойко Борисов в „Тази сутрин“ по bTV въпреки силния обществен и международен интерес е единствената му реакция по
Доклада и би трябвало да се приеме за негова обосновка и публична защита на тезите, изложени в Доклада, и по-специално за формулировките,
отнасящи се до ролята на Русия за българската национална сигурност.
Изказването на премиера е неофициално и индиректно, използващо
непълни граматични форми и иносказателен език34. За целта на изследването след семантичен анализ са реконструирани тезите на премиера Бойко Борисов (виж Таблица 2 в Приложението), съдържащи политическите
съображения, довели до наличието на съответните формулировки в текста
на Доклада.
Министерството на отбраната също може да се приеме за съавтор на
Доклада, тъй като участва в неговото изготвяне чрез министъра на отбраната или чрез избран от него представител в Съвета по сигурност. От друга страна, министерството изготвя и собствени доклади, съдържащи кон277
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статации по отношение на националната сигурност на България. Това са
Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили35 и Годишният
доклад за дейността на служба „Военна информация“36.
Въпреки че Докладът за състоянието на националната сигурност на
България през 2016 г. и ревизираната версия на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили постъпват в деловодството на Народното
събрание само с няколко дена разлика, налице е видима разлика във формулировките относно заплахите за българската национална сигурност.
В двата доклада съвпадат констатациите относно рисковете, свързани с действията на екстремистки групи, рисковете от инфилтриране на
територията на България на членове на терористични и екстремистки организации и повишаване на терористичните заплахи, процесите на масова миграция и мащабните хуманитарни кризи в Близкия изток и Северна
Африка, трансграничната организирана престъпност, както и нелегалния
трафик на наркотици и на хора.
Що се отнася до ролята на Русия, Докладът за състоянието на въоръжените сили не посочва конкретно Руската федерация, политиката ѝ
или действията ѝ като рискове, а „динамичните процеси по източната и
южната периферия на НАТО и ЕС“, „конфликтното противопоставяне в
Черноморско-Каспийския регион“, „кризата в Източна Украйна“ и „политическата обстановка и средата на сигурност в Украйна“, без да навлиза в
детайли. Ролята на Руската федерация за българската национална сигурност е спомената конкретно само в контекста на нарастването на руския
военен потенциал на Кримския полуостров и на сближаването на отношенията и засилването на сътрудничеството на Абхазия и Южна Осетия
с Русия.
Тези разлики в констатациите дават повод37 за обществен дебат. Славчо
Велков, депутат от БСП, отбелязва,38 че двата документа са съществено
различни, и предполага, че констатациите в Доклада за състоянието на
отбраната не са отчетени в Доклада за състоянието на националната сигурност. Според Владимир Тошев (ГЕРБ), зам.-председател на Комисията
по отбрана в НС, именно Докладът за състоянието на отбраната и на въоръжените сили е този, който отразява истинските заплахи за България,
докато Докладът за състоянието на националната сигурност според него
има „регионално значение“39 и е изготвен „в контекста на членството“ на
България в НАТО и ЕС.
Годишният доклад за дейността на служба „Военна информация“ за
2016 г. също изброява редица рискове за националната сигурност, но без
да посочва конкретно Русия, политиката ѝ или действията ѝ. В документа са посочени „динамичният и противоречив характер на обстановката
в кризисните държави“ с основен фокус върху ситуацията в „непосредствена близост“; асиметричните рискове и заплахи; разпространяването
на международния тероризъм и на религиозен екстремизъм; нарасналите
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хибридни предизвикателства и проблемите на информационната, кибернетичната, енергийната и екологичната сигурност, както и предизвикателствата и рисковете, генерирани от бежанския поток към България. За
разлика от доклада на същата институция за 2015 г., когато се изброяват
редица конфликти, в които Русия е страна, докладът за 2016 г. не ги споменава изрично.
В голяма част от медийните участия на министъра на отбраната въпросите на националната сигурност се коментират и в контекста на превъоръжаването на армията и на доклада, изготвен от Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на
нов тип боен самолет. На практика медийните реакции на министъра към
двата доклада са неотличими една от друга, освен когато той отговаря на
конкретен въпрос, зададен от журналисти (като например40 в Клуб Z).
Посещението в България на руския главен прокурор Юрий Чайка на
18 септември помага да се осветли руската официална реакция на доклада, тъй като носи всички белези на извънредно посещение41 – то е държано
в тайна, следва доста бързо друга среща на двамата главни прокурори,
проведена само 2 месеца преди това, и е налице разлика във версиите на
двамата главни прокурори за мотивите за него42.
Главният прокурор на България също изказва43 неодобрение към констатациите за ролята на Русия, включени в доклада, като изрично заявява,
че изразява лично мнение. Цацаров изказва подкрепа за евроатлантическата ориентация на страната и изключва вероятността тя да бъде поставена
под съмнение или променена. Едновременно с това той дава аргументи
защо Русия не бива да бъде посочвана като заплаха за националната сигурност и защо отношението, демонстрирано чрез доклада, е „тесногръдо“, целящо да се получи одобрението „на една или на друга“ световна
сила. Цацаров се солидаризира с позицията на президента Румен Радев,
че не трябва да се говори „за Русия“, а „с Русия“, изтъквайки следните
аргументи:
• незаобиколимостта на Русия като външнополитически фактор;
• психологическата невъзможност на българския народ да гледа на руския по друг начин, освен като на „братски“;
• общия враг за България, Русия и за целия „цивилизован свят“;
• „истинските“ национални интереси, които остават, след като бъдат
отхвърлени идеологията и историята.
Чайка, от своя страна, също осъжда доклада (пак там) и формулира нещо като програма на възможното българо-руско сътрудничество,
включваща областите на правната помощ, екстрадициите, миграционната
политика и борбата с ислямския тероризъм. Той нарича „гнили политики“
изкуственото според него противопоставяне между ЕС и Русия и назоваването на Русия като заплаха, като обвързва възможността много руски
граждани да закупят имоти в България и факта, че собствената му сестра
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живее в Латвия, със състоянието на двустранните отношения и състоянието на сигурността на България и на ЕС. Той определя вписването на
Русия в доклада като заплаха за сигурността, почти равносилна на външна
инвазия и по този повод цитира „завета на Александър Невски“: „Който
при нас с меч дойде, от меч ще погине“, прогнозирайки, че България задължително ще изгуби от противопоставяне с Русия.
Министърът на външните работи Екатерина Захариева няколко пъти
взема отношение към съдържанието на Доклада, влизайки в задочен диалог с говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и
полемизирайки с депутати в българското Народно събрание, като постепенно развива тезите си. На 14 септември Захариева споменава44, че не
Русия е заплаха за България, а само някои нейни „действия“. На 29 септември тезата ѝ е допълнена45 – за нея Русия продължава да не е заплаха
и с нея трябва да се развиват „практични и равнопоставени“ отношения,
но Захариева няма нищо против създаването на база на НАТО на Българското Черноморие, тъй като НАТО гарантира българската сигурност. За
Захариева тезата, че Докладът е насочен против Русия, е „спекулация“. На
3 ноември в отговор на въпрос на депутата Иво Христов (БСП) Захариева
конкретизира46 и действията на Русия, водещи до рискове за сигурността –
кризата в Украйна, незаконното анексиране на Крим и мащабните военни
учения, проведени от Русия. Тя продължава да настоява, че не Русия е основната заплаха, посочена в Доклада, а предизвикателствата и рисковете,
свързани с бежанския и миграционния натиск, с негативните трансформации в ЕС, със състоянието на стабилността в Югоизточна Европа и найвече с инфилтрацията на екстремистки клетки и опасността от международен тероризъм, като дословно повтаря констатациите от самия доклад47.
ПП „АБВ“ излиза с емоционална официална позиция48, изразяваща
„абсолютно недоумение“ от констатациите в Доклада и констатираща незадоволително ниво на двустранните отношения с Русия, станали жертва
според партията на „неясна, объркана и хаотична политика към Русия“,
направила страната „заложник на конюнктурни политически или личностни нагласи“ и жертва на „чужди национални глобални стратегии“. АБВ
предлага политическа програма от 6 стълба, върху които да се градят взаимоотношенията с Русия – правото на „специфична, активна позиция“ на
България в ЕС и НАТО, що се отнася до отношенията с Руската федерация; препоръки за медийния климат, включващи „отказ от раздухване
на антируски, антиамерикански и антиевропейски настроения“, активно
участие в рамките на ЕС и НАТО в изработването на позиции спрямо Русия; намирането на баланс между „миналото“ и „новото качество в условията на пазарни отношения“ и връщането на България на „енергийната
карта“ на Русия.
В края на септември Николай Ненчев, председател на БЗНС и бивш
министър на отбраната, предполага наличието на двуличие49 у политиците,
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чели Доклада, тъй като според него те не споделят пред обществото какво
е реалното състояние на държавата и на националната сигурност. Той отрича вероятността за липса на професионализъм у авторите на Доклада,
работещи във външното разузнаване, военното разузнаване и ДАНС. Ненчев изказва желание констатациите в Доклада да останат такива, каквито
са. Що се отнася до ролята на Русия, той обръща внимание, че в докладите
на НАТО се съдържат констатации, че Русия е заплаха за НАТО и че Русия
е държава, която не спазва ангажиментите си. Следователно според Николай Ненчев Руската федерация е заплаха и за България. Няколко седмици
по-късно той споделя притесненията си от това, че министърът на отбраната, главният прокурор, президентът и министър-председателят отричат
наличието на заплаха от страна на Русия, като припомня, че е невъзможно
човек да е чел докладите на службите и да не се чувства притеснен.
Президентството не формулира официална позиция по Доклада, но и
Румен Радев, и Илияна Йотова правят категорични изявления пред медиите, в които изказват несъгласието си с определянето на Русия като заплаха за националната сигурност. Президентът Радев, чието интервю50 пред
Нова телевизия на 13 септември съвпада с най-големия медиен интерес
към Доклада, констатира, че в документа всъщност не пише, че Русия е заплаха за българската национална сигурност. Той опровергава пасажите в
него, отнасящи се до руската заплаха за „единна и мирна Европа“ с действията на редица европейски лидери, изразили намерения за диалог и подобряване на отношенията с Русия. Радев изразява желание България да
не става „заложник на чужди интереси“51 и със съжаление отбелязва, че в
България има политици, за които отношенията с Русия никога не са „достатъчно лоши“. Йотова се усъмнява52, че Докладът е автентична позиция
на българското правителство, като прави предположението, че пасажите
в Доклада, отнасящи се до ролята на Русия, са „преписани и преведени“.
Две седмици след одобряването на Доклада от Народното събрание
и месец и половина след като съществуването му става известно на обществеността, излиза първата официална публична позиция на руската
администрация по него. Департаментът по информацията и печата към
руското външно министерство публикува53 на сайта си официална позиция-„коментар“, изразяваща остро несъгласие с документа, наричайки го
„откровено русофобски“ и откриваща „рязък дисонанс“ с декларираните
от българското правителство намерения за развитие на отношенията и с
нагласите на общественото мнение в България. Департаментът припомня,
че Докладът не се съобразява с мнението на 85% от населението на България, което не вижда в Русия заплаха, като за аргумент е цитирано неназовано българско социологическо проучване54. Департаментът допуска, че
пасажите в Доклада, в които се описва ролята на Русия, са „подсказани“
от „западните партньори“.
Според департамента политическата отговорност за съдържанието на
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Доклада е на ГЕРБ, на депутатите, членове на групата за приятелство с
Русия, и лично на Красимир Велчев, неин председател. На него лично департаментът задава въпроса „Страхувате ли се от нас?“ и му напомня, че
приятелството трябва да е искрено.
В коментара се изтъква, че динамиката в международните отношения е такава, че промените на нагласите в някои страни − членки на ЕС,
довеждат до желание за „нов диалог“ с Русия, което е предпоставка за
нормализация и на българо-руските отношения.
Национално движение „Русофили“ според устава си е гражданско неправителствено сдружение и юридическо лице по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), но същевременно е една
от организациите, които най-активно формулират политически позиции
по темата, които са и широко медийно отразявани.
Официалните реакции на НД „Русофили“ маркират началото и края
на медийно отразените официални реакции по Доклада. Тяхна е първата
официална реакция55, още на 13 септември 2017 г., както и последната56,
на 11 ноември 2017 г., които попадат в разглеждания от настоящото изследване период.
Втората реакция на НД „Русофили“ е много по-подробна както в
констатациите си, така и в препоръките си. Освен възмущението от присъствието на Русия като заплаха в Доклада и констатацията, че пасажите,
отнасящи се до нея, противоречат на българските национални интереси
– моменти, присъстващи и в двете реакции, − декларацията твърди, че
докладът е в „пълен разрез“ с мисленето на българския народ и с приетата
Стратегия за национална сигурност57. Според НД „Русофили“ Докладът
обслужва „чужди цели и амбиции“, заинтересовани от „демонизирането и
изолацията“ на Русия, а самият доклад представлява риск за сигурността,
защото и Русия ще започне да възприема България като враг.
Движението предлага свой анализ на обстановката – според него хибридната война всъщност е водена от Европа срещу Русия: чрез санкции,
чрез „военна обсада“, чрез „злонамерена пропаганда“ и чрез натиск върху
правителства и медии. За движението Докладът е предизвикал нарастване
на конфронтацията в обществото.
Становището отправя препоръки Русия да не се разглежда като част
от изброените заплахи за българската национална сигурност, а като партньор за справянето с тях и така да се преодолее „митът“ за руската заплаха.
Становището изразява и желание да се преодолеят „двойните стандарти“ в международните отношения и „трагикомичната антируска обсебеност“, като по този начин България да стане „мост за сближаване“ на
Русия и ЕС. Документът препоръчва и отмяна на санкциите срещу Русия
и превръщането на Русия в пълноправен участник в черноморското сътрудничество.
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3. Експертни мнения по Доклада
В групата на експертите, взели отношение по констатациите или темите на Доклада, са включени тези говорители в медиите, които притежават академични титли или заемат експертни длъжности в държавни
институции или в неправителствени организации, но не заемат строго политически длъжности като народни представители или министри. От друга страна, в настоящия анализ народните представители и министрите се
разглеждат единствено като политически лица независимо от това какъв е
професионалният им профил.
3.1. Най-цитираните експертни позиции
Сред експертите най-често цитиран и препубликуван е социологът
Кольо Колев (с 10 позовавания), анализиращ58 резултатите от националното представително проучване на агенция „Медиана“, според което общественото мнение се разминава с констатациите на Доклада, особено в
частта, отнасяща се до ролята на Русия.
На второ място е експертът по ядрена енергетика Георги Котев (с 5
позовавания), който коментира59 единствено енергийните аспекти на националната сигурност в Доклада.
Със същия брой медийни позовавания е Симеон Николов, директор
на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения, коментиращ60 изказването на говорителката на руското
Министерство на външните работи Мария Захарова за решаващата роля
на Червената армия при спасяването на българските евреи.
Следва Георги Кръстев (с 4 позовавания), секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, чиято реплика в правната комисия на
парламента: „Никъде в доклада по никакъв начин политиката на Руската
федерация не е посочена като застрашаваща националната сигурност на
България“61, е цитирана като отговор на възраженията на Валери Жаблянов към формулировките в Доклада, отнасящи се до ролята на Русия.
Гл. ас. Димитър Димитров (с 4 позовавания), политолог от Софийския
университет, констатира62 невъзможността да се намери формулировка в
Доклада, приемлива за всички, именно поради конфликтността на тезата
за руската заплаха.
Политологът, ръководител на катедра „Национална сигурност“ в
УНСС, проф. Димитър Панайотов Димитров (също с 4 позовавания), в интервю за радио „Фокус“ прави детайлен анализ63 на всички аспекти на Доклада, спирайки се на модернизирането на армията. Разговорът завършва
с коментар и на неглижираните според експерта теми на българската национална сигурност – образованието, здравеопазването и демографските
проблеми.
Проф. Евгений Гиндев (с 4 позовавания) – представящ се в блога си
като председател на Научния съвет на Българския евразийски научен цен283
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тър, чуждестранен член на Академията на технологичните науки на РФ,
член на Английското дружество по надеждност и безопасност и ветеран
от Студената война – не одобрява64 доклада, защото смята, че не е редно
да се провъзгласява за враг страната, освободила България от петвековно
робство, и предлага на публиката обширен геополитически анализ в подкрепа на тезите си, обхващащ историческия период от 1018 г. приблизително до 2267 г. Според проф. Гиндев враговете на България се намират
в НАТО и ЕС, а планът за „златния милиард“, който според професора се
реализира в момента, не предвижда оцеляването на българите.
Боян Чуков (с 3 позовавания) в „А-спекто“ квалифицира65 документа
като „груба грешка“ на правителството и не одобрява качествата му – нито
като капацитет на експертите, участвали в изготвянето му, нито като методология, стигайки до извода, че и самият доклад не е в интерес на българската национална сигурност.
Според доц. Дарина Григорова (с 3 позовавания) Русия не е заплаха
нито за България, нито за ЕС. Тя изтъква66, че истинската заплаха за страната е в „еднополюсната хегемония“ на САЩ, а самия Доклад за националната сигурност определя като „ехо на северноатлантическата гледна
точка“, а не като израз на националната ни позиция.
Още на 6 септември, преди да стане публично известно внасянето на
Доклада в деловодството на Народното събрание, доц. Александър Йорданов (общо с 3 позовавания) коментира67 друг документ – Годишния доклад68
за дейността на ДАНС през 2016 г., и отбелязва, че „много дипломатично“ в
документа69 присъства темата за заплаха за териториалната цялост на България. Той прави недвусмислен извод, че тази заплаха всъщност идва от
Русия, и обръща внимание на липсата на военния министър Каракачанов
от публичния дебат по темата. След внасянето на Доклада за състоянието
на националната сигурност Йорданов публикува и подробен и пространен
анализ70 на документа във „Фактор“, виждайки главната заплаха за България в агресивната политика на Руската федерация след 2008 г. и оценявайки
темата като непопулярна за българските медии. Йорданов също вижда и
умело насочвана „заселническа кампания“ в България и се опасява от организираната престъпност и корупцията като явления, „усилвани“ от Кремъл.
И при експертите, коментиращи Доклада, ролята на Русия за българската национална сигурност е най-важната разделителна линия, макар че част
от тях смятат, че руската тема не би трябвало да е водеща при обсъждането на Доклада. Единственото изключение между говорителите-експерти по
Доклада е Георги Котев, който е фокусиран единствено върху енергийната
сигурност на страната, но и който също споменава ролята на Русия за нея.
3.2. Класификация на експертните мнения по съдържание
Според съдържанието си реакциите на експертите по отношение на
констатациите в Доклада могат да бъдат класифицирани в няколко групи
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мнения (виж Таблица 3 в Приложението).
Част от експертите са на мнение, че руската тема получава непропорционално голямо медийно и обществено внимание:
• акцентът не е Русия71 (проф. Димитър П. Димитров);
• темата с Русия е преекспонирана (проф. Димитър П. Димитров, Методи Андреев72, Тихомир Безлов73);
• неглижират се важни заплахи за националната сигурност – състоянието на образованието, здравеопазването, демографията, енергетиката и
др. (проф. Димитър П. Димитров).
Експертите, които са съгласни с констатациите в Доклада, че Русия
представлява опасност за националната сигурност на страната, посочват
следните аргументи в полза на формулировките в документа:
политически –
• „Русия е голям приятел, от когото трябва да се пазим“74 (гл. ас. Димитър Димитров),
• става дума безспорно за „наличие на проблем, пред който нито едно
правителство не смее да си затваря очите“75 (проф. Георги Димитров),
• текстът съдържа „адекватна оценка“76 на политиката на Москва (Михаил Найденов),
• документът съдържа верни формулировки и констатации77 (доц. Огнян Минчев),
• Русия изгражда мощен потенциал, който „би могъл да бъде заплаха“78 (Съби Събев),
• налице са „съществени проблеми“79 в поведението на Руската федерация (Владимир Шопов),
• проблемът е в Путин, режимът му заплашва България и ЕС (Методи
Андреев),
• в доклада за 2015 година присъстват почти същите формулировки –
„за Крим, за нарастването на руските усилия във въоръжаването в Черно
море и за хибридната война“ (Тихомир Безлов);
философски и геополитически –
• Русия не е враг на България, но винаги ще се противопоставя на
НАТО, което води и до проблемите с формулировките в България (гл. ас.
Димитър Димитров),
• НАТО е ключов гарант на нашата сигурност (Владимир Шопов).
Експертите, които не изказват оценъчно мнение по констатациите на
Доклада, го разглеждат в контекста на значението му за други политически въпроси. Първан Симеонов разглежда80 документа като инструмент
на политическия разговор между Румен Радев, Бойко Борисов и Красимир Каракачанов. Материалът на Петър Ненков, публикуван81 по време
на изследвания период, е писан много преди излизането на Доклада и в
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него се сравняват гаранциите за националната сигурност на България
при членството ѝ във Варшавския договор и след това в НАТО, като категоричните симпатии на автора са на страната на Варшавския договор.
Експертът Димитър Гърдев припомня82, че Русия е посочена като заплаха номер четири в доклада, но би могла да бъде и съюзник на България
в борбата с тероризма, без да дава конкретна оценка на документа. Красимир Грозев83 и полк. Димитър Стоянов84 също коментират превъоръжаването на армията с нов тип изтребители и квалифицират като „шизофрения“ Русия хем да бъде обявявана като заплаха в правителствени
документи, хем да поема ремонта на българските изтребители МиГ-29.
Експертите, които не са съгласни с констатациите от Доклада, го критикуват главно за включването на политиката на Русия в списъка със заплахи за националната сигурност на България, като изключение прави,
както вече отбелязахме, критиката на Георги Котев, отнасяща се стриктно
до въпросите на енергийната сигурност и критикуваща ролята на Русия
за нея.
Критиките на експертите, несъгласни с така посочената роля на Русия, са подкрепени със социологически аргументи:
• докладът демонстрира несъобразяване с общественото мнение, което има друго отношение към Русия85 (Кольо Колев),
• правителството работи против народа си, който е „проруски ориентиран и славянски“86 (Пламен Милетков),
• докладът е „много далеч“ от обществените настроения87 (проф. Нина
Дюлгерова);
политически аргументи:
• политическа грешка е определянето на Русия като заплаха (Симеон
Николов, Боян Чуков),
• авторството на доклада е неавтентично (документът съдържа „заготовки, подадени отвън“, според Боян Чуков, ехо е на „северноатлантическата гледна точка“ според88 доц. Дарина Григорова, носител е на чужд,
„натовски“ сценарий според89 доц. Александър Сивилов, нещо очаквано
е и е продукт на хора, изпълняващи „васални функции“ при „Вашингтонския обком“, според90 проф. Петко Ганчев),
• докладът представлява само видимост и „антируски фойерверк“ без
стойност91 (Боян Чуков),
• възприемането на Русия като заплаха е разделителната линия92, която пречи на БСП и ГЕРБ да работят заедно (проф. Ваня Добрева),
• „не звучи логично, дипломатично и политически далновидно“93
включването на Русия в „какъвто и да е“ документ с негативно значение
(проф. Нина Дюлгерова);
философски и геополитически аргументи:
• членството в НАТО увеличава заплахите за България, като е налице „доктринална несъстоятелност“ на малките държави, пречеща да бъде
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съхранена „славянобългарската ценностна система“ (проф. Евгений Гиндев),
• налице е опасност от вграждането на България „в света на Джордж
Сорос“ (Боян Чуков),
• опасността идва от „еднополюсната хегемония на САЩ“ (доц. Дарина Григорова),
• в Доклада липсва „добър анализ за политическата ситуация в нашия
регион“ (доц. Александър Сивилов).
Заемащите собствено място критики на Георги Котев в областта на
енергетиката са насочени към две точки от Доклада – към опита да бъде
продължен животът на реактори №5 и №6 на АЕЦ „Козлодуй“ и към посочения в доклада „тарифен дефицит“94, тоест към посочването на ниските
цени на тока като заплаха за енергийната сигурност.
Липса на категоричност по отношение на ролята на Русия се наблюдава в позицията на Соломон Паси, който твърди, че Русия не е заплаха95, а
„притеснение“, и същевременно изтъква нуждата от изграждане на военноморска база на НАТО на черноморския бряг поради наличие на „сериозен дисбаланс“ между силите на Русия и НАТО в Черно море.
3.3. Позиции на аналитични центрове и социологически агенции
Анализите на два аналитични центъра и на две социологически агенции, посветени на националната сигурност и коментиращи Доклада за
състоянието на националната сигурност, получават медийна трибуна по
време на разглеждания период. Това са анализите на Института за стратегии и анализи (ИСА), създаден от Валерия Велева, и анализът на ръководения от Иван Костов, бивш премиер на България, Център за анализи и
управление на рискове в Нов български университет.
Анализът на ИСА (цитиран96 от „Епицентър“) на външната политика
на България определя посланията на тази политика като разнопосочни,
поставящи страната в трудното положение да остане без съюзници, но
като цяло демонстрира одобрение за цялостната политика на премиера
Борисов.
Центърът за анализи и управление на рискове публикува цялостен
анализ97 (цитиран от Mediapool) на рисковете за България, свързани с руската външна политика.
Анализът констатира наличието на „руска пропагандна агресия“ в
България.
В анализа се споменава Докладът за състоянието на националната сигурност през 2016 г. и се доразвиват и обосновават тезите за заплахата от
Русия, произтичаща от „руската имперска и съветската доктрина“, като се
изследват пропагандните ѝ тези, говорителите и развитието на проявленията на тази агресия във времето.
По време на разглеждания период две социологически агенции – „Ме287
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диана“ и „Галъп интернешънъл“ – публикуват резултати от свои изследвания на общественото мнение по въпросите, отнасящи се до ролята на Русия за българската национална сигурност. И двете изследвания са широко
медийно отразявани (виж Таблица 4 от Приложението). Изследването на
„Галъп интернешънъл“ получава допълнително медийно отразяване, тъй
като е цитирано, макар и анонимно, и в единствената официална позиция
на руската администрация по Доклада – в коментара на Департамента по
печата и информацията към руското Министерство на външните работи.
4. Мнения на журналисти, коментатори, блогъри и общественици
4.1. Най-цитирани журналистически мнения
Най-цитиран от журналистите (виж Фигура 6) е Владислав Воробьов,
журналист от „Российская газета“, публикувал98 в свой материал разсъждения върху приетия доклад заедно с впечатленията си от медийната среда
у нас и от посещението на сина му в България. Втори по медийно отразяване онлайн, със същото количество позовавания, но за три материала,
всеки от тях цитиран между два и три пъти, е Иво Инджев99 (също и тук100,
и тук101), който има отдавнашни интереси в проследяването на българоруските отношения. Трета е Валерия Велева, която поддържа мнението,
че в Доклада се съдържат клишета, „копирани от изказвания на западни
лидери, измежду които Джордж Сорос и Доналд Туск“102, но че в Доклада
няма пасаж, в който Русия директно се обявява за заплаха за България, а и
тезата за руската заплаха би противоречала на текущата българска външна политика103. Георги Коритаров е на четвърто място в подреждането. За
него текстовете в Доклада не означават, че Русия е описана като заплаха за
България, а по-скоро, че пасажите имат за цел да изразят „буквално“ само
позиции на ЕС, демонстрирайки дистанцираността на България от така
заетите позиции и показвайки, че България е „дисциплиниран, послушен
и без въображение и принос“ член на организацията (пак там). Публикуваният от Иван Бедров в dw.com анализ104 на възприемането на доклада в
обществото и особено на „руската заплаха“ го е изпратил на пето място
по медийно отразяване. В материала на Бедров се разглежда разликата
между обществено възприемане и съдържание на доклада. Следва Григор
Лилов, който е на шесто място по медийно отразяване, с аналитичния си
Фейсбук статус105 по повод реакцията на Департамента по информацията
и печата към външното министерство на Русия, описващ я като „гневна“.
„Между редовете“106 и „Дума107“ публикуват дайджести от коментари на
силно критични към доклада анонимни български и руски потребители.
Велизар Енчев108, Велислава Дърева109, Иво Македонски110 (и тук111),
Йордан Халачев112, Стефан Северин113 и Юри Михалков114 (и тук115, и тук116)
публикуват емоционални материали, силно критични към констатациите
на Доклада, като тълкуват еднозначно пасажите, описващи ролята на Русия, като посочване на руска заплаха за българската национална сигур288
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ност и еднозначно изразяват категоричното си несъгласие с такава теза.
Мненията на тези автори представляват и най-негативните реакции на
констатациите в Доклада измежду всички говорители по темата, не само
между журналистите.
Светослав Терзиев прави опит за анализ в нова посока, търсейки117
паралели между колебливото отношение към НАТО у Доналд Тръмп и у
Бойко Борисов.
Останалите журналисти, коментирали доклада, присъстват само със
собствената си публикация в онлайн пространството и не са отразени от
други медии. Всички те отправят остри критики към констатациите на
Доклада, оспорвайки ролята на Русия като заплаха за българската национална сигурност.
Ɏɢɝɭɪɚɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɢɛɥɨɝɴɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɰɢ–
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Общо 19 журналисти вземат отношение по Доклада за състоянието на
националната сигурност. Мнозинството от тях смятат, че Докладът посочва Русия като заплаха за националната сигурност и декларират категоричното си несъгласие с такава теза. Тази група демонстрира изключително
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емоционално поведение, като използва и някои рационални аргументи.
Групата журналисти, които са без ясно изразена позиция дали Русия представлява заплаха, е сравнително малобройна, като се изявява с чисто аналитични материали по въпроси, индиректно свързани с националната сигурност. Има и журналисти, които са на мнение, че Докладът всъщност не
определя Русия като заплаха за националната сигурност. В някои случаи
е трудно да се прокара ясна граница между експерти и журналисти (напр.
при Владимир Шопов118).
4.2. Класификация на медиите според интереса им към темата за
националната сигурност
Установени са сто седемдесет и две онлайн медии, публикували информация по темата, като към тях трябва да се добавят и 5 агрегатора на
онлайн съдържание (виж Таблица 5 от Приложението). Като изключим
агрегаторите, най-голям интерес в разглеждания период към публикуването на съдържание относно Доклада и националната сигурност проявяват
„Клуб Z“ и „Фактор“, следвани на близка дистанция от „Епицентър“, pan.
bg и Поглед. инфо (виж Фигура 7).
4.3. Тематично разпределение на материалите от медийното отразяване на Доклада според заплахите, свързани с националната сигурност
При разглеждане на тематичното разпределение на материалите, посветени на заплахите за националната сигурност, описани в Доклада, се
наблюдава ясно изразена тематична диспропорция между материалите,
акцентиращи върху руската заплаха, и материалите, акцентиращи върху други потенциални заплахи. Шестстотин и единайсет материала, или
93%, от всички материали, посветени на посочените в Доклада заплахи
за националната сигурност в разглеждания период имат за основна тема
ролята на Русия (виж Таблица 6 от Приложението). На голяма дистанция
следват материалите, чиято основна тема са опасностите от ислямизъм и
ислямизация, както и терористичната заплаха.
Заключение
Основен извод от изследването е, че от самото начало на проучвания
период се наблюдава разлика между динамиката на реакциите по Доклада
и на медийното отразяване. На силен медиен интерес се радват изказванията на политици, особено на народни представители, докато аналитичните
материали и телевизионните дискусии почти не предизвикват отзвук. Пасажите от Доклада, описващи ролята на Русия за българската национална
сигурност, фокусират почти цялото медийно внимание и са предмет на
оживено обществено и медийно обсъждане, въпреки че много говорители
се опитват да отклонят вниманието от тази тема и да омаловажат присъст290

Константин Павлов: Медийна рецепция онлайн...
ɎɢɝɭɪɚɆɟɞɢɢɫɩɟɬɢɩɨɜɟɱɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɧɚɬɟɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
0

5

10

15

20

25

Ʉɥɭɛ=
Ɏɚɤɬɨɪ
ȿɩɢɰɟɧɬɴɪ
pan.bg
ɉɨɝɥɟɞɢɧɮɨ
Ⱦɧɟɜɧɢɤ
CROSS.bg
ȼɟɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɇȾÄɊɭɫɨɮɢɥɢ³±ɫɚɣɬ
news.bg
ɱɚɫɚ
actualno.com
dnes.bg
3UHVV79Ʉɚɡɚɧɥɴɤ
The Bulgarian Times
ɇɚɪɨɞɧɨɫɴɛɪɚɧɢɟ±ɫɚɣɬ
classa.bg
ȻɇɌ
Ɇɟɞɢɚɩɭɥ
ɇɨɜɚɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
Ⱦɭɦɚ
debati.bg
FrogNews
vlastta.com
Ȼɚɧɤɟɪɴ
ɇɨɜɢɧɚɪɫɤɢɮɪɨɧɬ
bTV
Dnes.dir.bg
Moreto.net
vevesti
Ȼɥɢɰ
ȼɟɫɬɧɢɤɉɪɟɫɚ
Ⱦɧɟɫ!
Ʉɚɧɚɥ
ɋȿȽȺ
ɋɬɚɧɞɚɪɬ
Ɏɥɚɝɦɚɧ
Ɏɨɤɭɫ

291

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

вието й в документа.
Наблюдава се и силна диспропорция при отразяването на дебатите в
пленарна зала при обсъждането и приемането на Доклада. Мненията на
народните представители, гласували „против“, получават приблизително
два пъти по-голямо медийно отразяване, от тези, гласували „за“. Същото
съотношение се запазва при политиците изобщо, но също и при експертите и журналистите, взели отношение по темата, като позициите, които
отричат или оспорват констатациите в Доклада, определящи ролята на Русия относно българската национална сигурност, отчетливо преобладават
в медийното отразяване пред позициите, които приемат констатациите.
Парламентарно представените партии избягват да излизат с официални позиции по толкова широко обсъждан и толкова широко медийно
отразяван документ. За партиите, подкрепили документа в пленарна зала,
това е разбираемо и обяснимо, тъй като самият Доклад за състоянието на
националната сигурност през 2016 г. би трябвало да съдържа официалните им позиции по разглежданите въпроси, макар и това нито веднъж да не
е споменато изрично в нито една реакция на говорителите, принадлежащи
към тези политически сили. От друга страна, парламентарно представените партии, които не одобряват предложения доклад и гласуват против него
в пленарна зала, така и не формират официални позиции на национално
ниво, нито пък лидерите им (виж „Реакции на политици“) са говорителите, които най-често изказват мнения по въпросите, съдържащи се в Доклада. Изключение сред партийните лидери прави Мустафа Карадайъ, но
неговите забележки и забележките на партията, която оглавява, всъщност
не се отнасят до съдържанието на документа, а до акцентите в него.
В БСП официални реакции към Доклада се формират на местно ниво
от БСП – Ямбол, и от БСП – София. Лидерът на партията Корнелия Нинова използва Фейсбук статус, за да разясни позицията на БСП на гласуването на доклада в пленарна зала, но позиция на национално ниво на БСП
по отношение на документа така и не е формулирана.
Предмет на допълнително изследване би могло да бъде нюансирането на позициите „против“ Доклада – от такива, които като цяло приемат
Доклада, но отхвърлят пасажите, описващи ролята на Русия в него като
„заплаха“, до такива, които смятат, че Русия е посочена като „основна заплаха“, и категорично отхвърлят Доклада.
Друг особен случай е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и министър на отбраната, чиито реакции по въпросите на националната сигурност са сравнително широко медийно отразявани. Първо, в изявленията си
той засяга предимно въпроси на националната сигурност, които са включени и в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, и в Доклада за избор на нов многоцелеви изтребител за нуждите на Българската
армия, но не споменава изрично Доклада за състоянието на националната
сигурност, освен когато отговаря на конкретни журналистически въпроси.
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Второ, забележимо е и друго разминаване – докато ВМРО подкрепя доклада в пленарна зала без редакции, лидерът на организацията Каракачанов
препоръчва редактирането му именно в частта, отнасяща се до ролята на
Русия за българската национална сигурност. Що се отнася до останалите
членове на Министерския съвет, въпреки че българското правителство и
по-специално премиерът Борисов също имат непосредствено отношение
към Доклада, министрите изказват разнопосочни мнения, свързани с констатациите в самия документ, що се отнася до широко обсъжданата роля
на Русия за българската национална сигурност. Борисов има само едно
медийно участие, в което заявява, че Русия е „основна заплаха“ за българската национална сигурност, но в което и признава собствената си роля в
провалянето на идеята за обща флотилия на НАТО, която да неутрализира
засиленото присъствие на Русия в Черно море. Тогавашният министър на
правосъдието Екатерина Захариева изказва мнение, че Руската федерация не е заплаха за българската национална сигурност, което демонстрира, поне на повърхността, разногласия в правителството, що се отнася до
оценката на самия доклад.
Изследването показва, че мненията „против“ Доклада, изказани в пленарна зала по време на обсъжданията и приемането му, получават приблизително два пъти по-голяма медийна гласност от мненията „за“. Видим е
превесът на говорителите от БСП в онлайн медиите и като брой говорители, и като брой публикации, отразяващи техните мнения.
С изключение на Мустафа Карадайъ партийните лидери на парламентарно представените политически сили с нежелание участват по същество
в обществения дебат около Доклада и по въпросите на националната сигурност и причините за това биха могли да бъдат предмет на друго изследване.
Мненията на президента Румен Радев и на вицепрезидента Илияна
Йотова, които са против описването на ролята на Русия като заплаха за
българската национална сигурност, са сравнително добре медийно отразени. Мненията им се разминават с леки нюанси – докато президентът Радев смята, че Докладът не съдържа пасажи, в които Русия е описана като
пряка заплаха за българската национална сигурност, Йотова е на мнение,
че наличието на подобни квалификации се дължи на неавтентичност на
документа, който според нея е бил преписан от подобни документи на ЕС
и НАТО.
Въпреки пряката си намеса в обсъждането на документа Руската федерация също не формулира официално мнение. Информация за институционалната реакция на Руската федерация се появява по неофициален
път чрез думите на Юрий Чайка, главен прокурор на Руската федерация,
който посещава Главната прокуратура на Република България на работно
посещение, проведено очевидно по спешност и обвито в тайнственост, но
включващо срещи на изключително високо ниво, а също и чрез реакцията
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на относително ниско ниво от руското външно министерство, чрез Декларацията на Департамента по информацията и печата към МВнР на Русия.
Като цяло институционалните реакции против констатациите на Доклада са в пъти повече медийно отразявани онлайн, отколкото институционалните реакции в защита на констатациите. Декларациите на НД „Русофили“ и на Департамента по печата към Министерството на външните
работи на Руската федерация са най-широко медийно отразяваните в българското онлайн пространство институционални реакции към Доклада.
Експертните анализи покриват много широк тематичен спектър – от
въпросите на националната сигурност през съдебната реформа, дипломацията и външната политика, историята и т. н. И при експертите, публикувани в онлайн медиите, се запазва видимият превес на мненията, критикуващи пасажите от Доклада, съдържащи квалификации за ролята на Русия
за българската национална сигурност, над критичните и неутралните гласове.
Два доклада на аналитични центрове, съдържащи анализ на ролята
на Русия и на българската външна и вътрешна политика – на Института
за стратегии и анализи и на Центъра за анализи и управление на рискове
към НБУ, – са публикувани по време на разглеждания период, но почти не
получават гласност.
Две социологически агенции – „Медиана“ и „Галъп интернешънъл“,
публикуват резултатите си от изследвания, посветени на обществените
нагласи към ролята на Русия за българската национална сигурност. И двете изследвания са обект на силен медиен интерес, но по-цитирано е проучването на „Галъп“, тъй като резултатите му са цитирани и в официалната
позиция на Департамента по печата и информацията към руското външно
министерство.
Мнозинството от журналистическите реакции по Доклада съдържат
мнението, че Русия е посочена в Доклада като заплаха за националната
сигурност, и декларират категоричното си несъгласие с такава теза. Помалка група журналисти са на мнение, че всъщност Русия не е посочена
в документа като заплаха за българската национална сигурност. Особено внимание при изследване на възприемането на Доклада в медийното
пространство заслужават подробните аналитични материали на Иван Бедров и Владимир Шопов.
С голяма вероятност може да се предположи, че темата не е изчерпала
медийния си потенциал и ще получи нов медиен живот – например покрай темите, свързани със сигурността във и около Черно море.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ɆɢɥɟɧɆɢɯɨɜ
ɐɜɟɬɚɧɐɜɟɬɚɧɨɜ
ȺɧɬɨɧɄɭɬɟɜ
ɆɭɫɬɚɮɚɄɚɪɚɞɚɣɴ
ȺɧɬɨɧɌɨɞɨɪɨɜ
ɄɪɚɫɢɦɢɪɄɚɪɚɤɚɱɚɧɨɜ
Ɍɚɫɤɨȿɪɦɟɧɤɨɜ
Ʉɨɪɧɟɥɢɹɇɢɧɨɜɚ
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɋɬɚɧɢɥɨɜ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪȼɟɥɱɟɜ
ɊɭɦɟɧɊɚɞɟɜ
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Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɑɭɤɨɥɨɜ
ȺɬɚɧɚɫɁɚɮɢɪɨɜ
ɂɜɚɧȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɂɜɚɧɨɜ
ɆɢɯɚɢɥɆɢɤɨɜ
ȻɨɣɤɨȻɨɪɢɫɨɜ
ȼɨɥɟɧɋɢɞɟɪɨɜ
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪɋɬɨɣɧɟɜ
ȼɚɥɟɪɢɀɚɛɥɹɧɨɜ
ȽɟɨɪɝɢɃɨɪɞɚɧɨɜ
ȺɬɚɧɚɫȺɬɚɧɚɫɨɜ
ɋɨɬɢɪɐɚɰɚɪɨɜ
ɘɪɢɣɑɚɣɤɚ
ɄɪɭɦɁɚɪɤɨɜ
ɇɢɤɨɥɚɣɇɟɧɱɟɜ
ȾɚɧɢɟɥɚȾɚɪɢɬɤɨɜɚ
ȼɟɥɢɫɥɚɜɚɄɪɴɫɬɟɜɚ
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Ʉɚɥɨɹɧɉɚɪɝɨɜ
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ɇɢɤɨɥɚɣɆɚɥɢɧɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɌɨɲɟɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪɋɢɦɨɜ
ȾɠɟɦɚȽɪɨɡɞɚɧɨɜɚ
ȼɟɫɟɥɚɅɟɱɟɜɚ
Ⱦɠɟɣɯɚɧɂɛɪɹɦɨɜ
ɇɢɝɹɪȾɠɚɮɟɪ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɉɪɨɞɚɧɨɜ
ȼɟɫɟɥɢɧɆɚɪɟɲɤɢ
ȽɟɨɪɝɢȽɶɨɤɨɜ
ȽɟɨɪɝɢɆɢɯɚɣɥɨɜ
ɏɪɢɫɬɨȽɚɞɠɟɜ
ɇɢɤɨɥɚɣɐɨɧɤɨɜ
ɌɨɦɚȻɢɤɨɜ
Ɏɢɥɢɩɉɨɩɨɜ
ȻɨɣɤɨɄɨɰɟɜ

Медийно отразяване на политици според заявеното от тях тълкуване за ролята на Русия в Доклада. С черно са отбелязани мненията
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на политици, смятащи, че Русия не е заплаха за българската национална сигурност и смятащи, че такава констатация няма място
в Доклада. (В тази група има допълнително вътрешно нюансиране
– част от говорителите в нея смятат, че такава констатация има в
Доклада, друга част от говорителите смятат, че такава констатация
не присъства в Доклада.) С тъмносиво са отбелязани мненията на
политици, съгласни с констатациите, но несъгласни с акцентите в
документа, със светлосиво са мненията на политиците, съгласни с
констатациите в доклада.
*
Военният министър Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, може да бъде смятан за съавтор на Доклада, въпреки че констатациите в документите, изготвяни от
Министерството на отбраната, и Доклада се разминават в частта, описваща заплахите за националната сигурност, а и самият министър се изказва за смекчаване и
редактиране на самия доклад в частта му, описваща ролята на Русия като заплаха за
националната сигурност.
** Румен Радев и Илияна Йотова, президент и вицепрезидент на Република България, категорично възразяват срещу посочването на Русия като заплаха за националната сигурност, но по отношение на самия доклад мненията им са нюансирани.
Според Радев в Доклада никъде не пише, че Русия е пряка заплаха за българската
национална сигурност, а според Йотова в Доклада има формулировки, несъобразени с българската действителност, които вероятно се дължат на „анонимността“ на
Доклада. Вицепрезидентът изказва хипотезата, че тези пасажи от Доклада са били
преписани от подобни позиции на ЕС и НАТО.
*** Изявлението на Сотир Цацаров по въпросите на националната сигурност и ролята на Русия е направено в лично качество.
**** Веселин Марешки не взема отношение към документа, но парламентарната група на „Воля“ гласува „против“ при приемането му от Народното събрание.

Таблица 1. Хронология и медийно позоваване на официални и
неофициални позиции на партии, организации и институции по
повод доклада
Дата

Официални
позиции

13 септември
13 септември
13 септември

НД „Русофили“

13 септември

Жан-Клод Юнкер*

14 септември

296

Неофициални
позиции

Форма на позицията Медийно
отразяване,
брой
публикации
Румен Радев,
Интервю за Нова
22
президентство
телевизия
Декларация
8
Мустафа Карадайъ, Изказване в
34
ДПС
кулоарите на
парламента
Реч пред Европейския 17
парламент „За
състоянието на
съюза“
Сергей Станишев,
президент на ПЕС

Изказване в
кулоарите пред
журналисти

18
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14 септември

Илияна Йотова,
президентство

14 септември

Атанас Атанасов,
ДСБ

14 септември
15 септември

ПП „АБВ“
БСП – Ямбол,
Областен съвет

Изказване в
кулоарите пред
журналисти
Интервю за bTV

9

Декларация
Декларация

3
4

8

17 септември

Волен Сидеров,
„Атака“

Интервю за
„Неделник“, ТВ Алфа

12

18 септември

Бойко Борисов,
ГЕРБ
Красимир
Каракачанов, ВМРО

Интервю, „Тази
сутрин“, bTV
Интервю, bTV, „Лице
в лице“,

11

Илияна Йотова,
президентство
Корнелия Нинова,
БСП
Юрий Чайка,
Главна прокуратура
на РФ
Сотир Цацаров,
главен прокурор на
Р. България**
Генерална
прокуратура на РФ

Интервю, bTV, „Тази
сутрин“
Фейсбук статус

5

Интервю, „24 часа“

8

Интервю, „24 часа“

8

Прессъобщение

7

Декларация

1

18 септември
19 септември
19 септември
19 септември

19 септември

19 септември
19 септември

Изпълнителното
бюро на Градския
съвет на БСП –
София

13
9

29 септември

Екатерина
Захариева

Интервю, Нова
телевизия, „Здравей,
България“

8

30 септември

Николай Ненчев

Интервюта за
gramofona.com и bTV

6

Коментар,
прессъобщение

55

Отговор на
парламентарен
въпрос и изказване в
кулоарите на НС
Декларация

8

18 октомври

Департамент по
информацията и
печата към МВнР
на РФ

3 ноември

11 ноември
*
**

Екатерина
Захариева

НД „Русофили“

21

Жан-Клод Юнкер в речта си говори за проблеми на европейската сигурност и
не говори директно за сигурността на България или за Доклада.
Сотир Цацаров изрично декларира, че изразява лична позиция в коментарите
си по Доклада.
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Таблица 2. Опит за реконструкция на тезите на Борисов относно съдържанието на Доклада за състоянието на националната
сигурност на България през 2016 г. и включването на Русия в
него като заплаха за европейската сигурност
Оригинален текст
„Това е доктрината НАТО – ако стане
война, руските ракети са насочени към
България.“
„...чух, че уважаваният от мен г-н
Станишев да говори, че Русия не е наш
враг, а в същото време ние сме в НАТО.
Това са две изцяло противоречащи като
военна доктрина тези.“
„Турция е в южното крило на НАТО до нас,
а в същото време с основните държави в
Европейския съюз тя е в най-тежък конфликт от много години насам.“
„И затова ние много прагматично казваме
– пази, Боже, да [не] стане война.“
„Окей, сухопътните операции – да, сухопътните учения – да, но в Черно море
вкараме ли големите кораби военни,
почнем ли с подводници да се движим, то
ще заври накрая.“
„...положих усилия това да не се случи.“
„...понесох доста упреци от колегите в
НАТО за флотилията в Черно море.“
„...ние [имаме] голям интерес руските
туристи да посещават България. Вече
2 години президентът Путин си спазва
уговорката, която имахме. Газовият
хъб „Балкан“, европейският газов хъб
„Балкан“, за да стане мощен, ни трябва и
руски газ.“
„...когато сме в НАТО, си водим нашата
стратегия и тя отчита своите заплахи,
които има, ако стане глобална световна
война на наша територия, имам предвид
европейска. В същото време си водим
прагматичната ни дружба с Русия.“
„...с Ципрас сега говорих, и с други,
догодина по време на нашето
председателство, дай, Боже, и Минският
процес да се усили, ние трябва да
говорим за махане на санкциите.“

Тълкуване
Според доктрината на НАТО е невъзможно
съчетаването на членство в НАТО с непосочването на
Русия като заплаха.
Сергей Станишев греши, когато смята, че съчетаването
на членство в НАТО с непосочването на Русия като
заплаха е постижимо.
Южното крило на НАТО е нестабилно, защото в него
участва Турция, която е в лоши отношения с ключови
държави от ЕС, които са и членки на организацията.
При такъв сценарий не се знае доколко НАТО е
способно да гарантира българската национална
сигурност.
България ще участва само в сухопътни учения
на НАТО. Създаването на флотилия на НАТО в
Черно море е възможно да доведе до ескалация на
напрежението между НАТО и Русия, включително и до
открит военен конфликт.
Затова Борисов е провалил идеята за съвместна
черноморска флотилия на НАТО, оставяйки Черно море
изцяло в ръцете на руския флот,
Поради което е бил критикуван от други ръководители
на държави-членки на НАТО.
Борисов се е договорил с Путин в замяна на
провалянето на проекта за флотилия на НАТО руските
туристи да бъдат допускани в България* и руски газ да
бъде преразпределян чрез газовия хъб „Балкан“.

Затова в доклада е включена формулировка за
заплахата от Русия. При европейска или световна война България ще воюва на страната на НАТО и тогава
уговорката с Путин („прагматичната ни дружба“) отпада.

Ако остане уговорката с Путин и е налице прогрес по
изпълнението на Минските договорености, България
заедно с Гърция и с други страни – членки на ЕС,
ще използва възможностите, които ѝ предоставя
председателството на Съвета на ЕС, за да съдейства
за сваляне на санкциите на ЕС към Русия.
* От изказването не става съвсем ясно дали договорката между Борисов и Путин (между България и Русия?) включва и допускането от страна на Путин на руските туристи
в България, или Борисов се притеснява само от вероятността туристите да намалеят по чисто пазарни причини, свързани с промяна в обстановката на туристическия
пазар при нарастване на конфронтацията, ако флотилията бъде създадена. Все пак
вероятността туристите да са част от текуща политическа уговорка, спазвана от ру-
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ския президент „вече 2 години“, е по-висока, тъй като другата хипотеза, че руският
ангажимент е към газовия хъб „Балкан“, се отнася за хипотетичен проект с неясни
шансове за реализация и съвсем приблизително известни предварително параметри.

Таблица 3. Разпределение на експертните мнения по тяхното
отношение към констатациите в Доклада
Отношение

Експерти, одобряващи констатациите в Доклада, отнасящи се до Русия

Имена

Георги Кръстев,
проф. Георги
Димитров,
гл. ас. Димитър Димитров,
доц. Атанас Славов,
Михаил Найденов,
Съби Събев,
Тихомир Безлов,
Владимир Шопов,
Методи Андреев,
доц. Огнян Минчев,
Александър
Йорданов
24

Брой
медийни
публикации

Експерти без изрично
изразена или категорична
позиция по констатациите
в Доклада, отнасящи се
до Русия
Първан Симеонов,
Петър Ненков119,
Димитър Гърдев, Красимир
Грозев,
полк. Димитър Стоянов,
проф. Димитър П.
Димитров,
Соломон Паси*

Експерти,
неодобряващи
констатациите в
Доклада, отнасящи се
до Русия
Кольо Колев,
Георги Котев,
Симеон Николов,
проф. Евгений Гиндев,
Боян Чуков,
доц. Дарина Григорова,
проф. Ваня Добрева,
Александър Дугин,
доц. Александър
Сивилов,
проф. Петко Ганчев,
Пламен Милетков,
проф. Нина Дюлгерова

8

41

* Соломон Паси изказва мнението, че Русия не е заплаха, а „притеснение“, но препоръчва създаването на военноморска база на НАТО на Черноморското крайбрежие.

Таблица 4. Медийно отразяване на проучвания и анализи, свързани с тематиката на Доклада
Институция

Форма на реакцията

Брой позовавания/
препубликувания
Агенция „Медиана“
Hационално представително проучване, про- 10
ведено в периода от 12 до 18 юли 2017 г.
Агенция „Галъп
Експресно национално представително
67*
интернешънъл“*
проучване, проведено в периода 26-27 септември 2017 г. чрез интервю по телефона
Институт за
Политически анализ за събитията в България 2
стратегии и анализи и в Европа през месец август 2017 г.
Център за анализ
Доклад за рисковете за националната
2
и управление на
сигурност: Уязвимостта на националната
рискове
сигурност от руската пропагандна агресия
* Повечето цитирания на проучването на „Галъп интернешънъл“ в медиите са анонимни, при препубликуване или позоваване на коментара на Департамента по печата и информацията към руското Министерство на външните работи, без изрично
посочване на името на агенцията.
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Таблица 5. Разпределение на журналистическите мнения според тяхното отношение към констатациите в Доклада

Мнение

Говорители

Русия е посочена
като заплаха и
(няма)
съгласни с такава
теза

Медийно
отразяване,
Говорители, Реакции, материали,
бр.
бр.
бр.

0

0

0

2

4

13

4

8

17

28

Констатациите
в Доклада не
Иво Инджев, Иван
означават, че
Бедров
Русия е посочена
като заплаха

Без изрично
изразена позиция
дали Русия е
определена
като заплаха
за България в
Доклада

Смятащи,
че Русия е
определена
като заплаха
за България
в Доклада и
несъгласни с
такава теза
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Валерия Велева,
Георги Коритаров,
Григор Лилов,
Светослав Терзиев

3
Владислав
Воробьов, Велизар
Енчев, Велислава
Дърева, Иво
Македонски,
Йордан Халачев,
Стефан Северин,
Юри Михалков,
Петър Волгин,
Валентин Георгиев,
Георги Николов,
Георги Петров,
Екатерина Капрова,
Нора Стоичкова,
Румен Петков
(журналист)
14
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Таблица 5. Материали на тема национална сигурност в онлайн
медиите за периода 6 септември 2017 г. – 31 ноември 2017 г.
Медия
Клуб Z
Фактор
Епицентър
pan.bg
Поглед.инфо
Дневник
CROSS.bg
Велика България
НД „Русофили“ – сайт
news.bg
24 часа
actualno.com
dnes.bg
Press TV Казанлък
The Bulgarian Times
Народно събрание – сайт
classa.bg
БНТ
Медиапул
Нова телевизия
Дума
debati.bg
FrogNews
vlastta.com
Банкеръ
Новинарски фронт
bTV
Dnes.dir.bg
Moreto.net
vevesti
Блиц
Вестник Преса
Днес <+>
Канал 3
СЕГА
Стандарт
Флагман
Фокус
berbim.info
Bulgaria365
dnes-bg.org
glas.bg

Домейн
clubz.bg
faktor.bg
epicenter.bg
pan.bg
pogled.info
dnevnik.bg
cross.bg
velikabulgaria.eu
rusofili.bg
news.bg
24chasa.bg
actualno.com
dnes.bg
presstv.bg
bultimes.com
parliament.bg
classa.bg
bnt.bg
mediapool.bg
novatv.bg
duma.bg
debati.bg
frognews.bg
vlastta.com
banker.bg
bgr.news-front.info
btv.bg
dnes.dir.bg
moreto.net
vevesti.bg
blitz.bg
presa.bg
dnesplus.bg
kanal3.bg
segabg.com
paper.standartnews.com
flagman.bg
focus-news.net
berbim.info
bulgaria365.info
dnes-bg.org
glas.bg

Брой материали
21
21
19
16
14
12
10
10
10
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
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Informiran.net
klassa.bg
Nbox
Novini.bg
petel.bg
Sofia News
Би Нюз
Блог Иво Инджев
БНР
БТА
Гласове
Труд
Дарик нюз
Afera.bg
News.dir.bg
vesti.bg
Webcafe
БГНЕС
Би Ай Телевизия
Вестник „Зора“
Вяра Нюз
Между редовете
МИГNews.info
Новината.bg
ПИК
Радио К2
Радомир вчера, днес и утре
Терминал 3
Ямбол свят
3e-news.net
abcnews.bg
BIG5
bradva.bg
Bulgaria On Air
bulpress.info
dnes.co.uk
DW
eurochicago.com
fakti.bg
Flashnews
iNews
Investor.bg
nessebar-news.com
News.data.bg
o.radost.bg
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informiran.net
klassa.bg
nbox.bg
novini.bg
petel.bg
sofia-news.bg
bnews.bg
ivo.bg
bnr.bg
bta.bg
glasove.com
trud.bg
dariknews.bg
afera.bg
news.dir.bg, novini.dir.bg
vesti.bg
webcafe.bg
bgnes.com
bitelevision.com
vestnikzora.com
viaranews.com
mejdu-redovete.com
mignews.info
novinata.bg
pik.bg
radiok2.bg
radomirdnes.com
terminal3.bg
yambolnews.net
3e-news.net
abcnews.bg
big5.bg
bradva.bg
bgonair.bg
bulpress.info
dnes.co.uk
dw.com
eurochicago.com
fakti.bg
flashnews.bg
inews.bg
investor.bg
nessebar-news.com
news.data.bg
o.radost.bg

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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skener.bg
Struma.com
Агенция Фокус
Портал „Атака“
Ядрена престъпност (блог на Георги
Котев)
Бургас под лупа
Виа Понтика
Гласувам за България bgnow.eu
Деветнадесет минути
НД България
Новини за Перник
Политиката
Скандално
Телевизия Евроком
expert-bdd.com
Вестник Строител
ALARMA
almanews.bg
armymedia.bg
blagoevgrad24.bg
Bulgaria Analytica
bulgaria.utre.bg
bulnews.bg
bulnews.top*
burgas24.bg
BurgasInfo
BURGASNEWS
Economynews.bg
Grama.bg
haskovo.net
Informo
InLIFE
kazanlak.com
komentator.bg
marginalia
Monitor.bg
novavest
novinite.bg
novinite.eu
Offnews
perunik.com
plovdiv24.bg
RegNews.net
RNS

skener.bg
struma.com
focus-news.net
vestnikataka.bg
gikotev.blog.bg

2
2
2
2
2

burgas-podlupa.com
viapontika.com
bgnow.eu
19min.bg
novinitednes.net
pernik1.com
politikata.net
skandalno.net
eurocom.bg
expert-bdd.com
vestnikstroitel.bg
alarmanews.com
almanews.bg
armymedia.bg
blagoevgrad24.bg
bulgariaanalytica.org
bulgaria.utre.bg
bulnews.bg
bulnews.top*
burgas24.bg
burgasinfo.com
burgasnews.com
economynews.bg
grama.bg
haskovo.net
informo.bg
inlife.bg
kazanlak.com
komentator.bg
marginalia.bg
monitor.bg
novavest.bg
novinite.bg
novinite.eu
offnews.bg
perunik.com
plovdiv24.bg
regnews.net
rns.bg

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

303

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017
ruse24.bg
svobodnoslovo.eu
topnovini.bg
varna24.bg
Vnews.bg
wars.bg
Yambol Press
zanas.eu
zona-news.com
А-спекто
АЕРО
Алхимичната лаборатория на
Александър Симов (блог на
Александър Симов)
Блог на Пенсионера
Блогът на gindev (блог на проф.
Евгений Гиндев)
България Сега
ВЕСТ БГ
ВЧАС
Делник
Зона Ямбол
Икономист
Капитал
Любословие
Марица
Мисъль
Миков (личен сайт на Михаил Миков)
Нова Добруджанска Трибуна
ПП „АБВ“
Президентство
Редута
Русия днес
Сливен днес и утре
Спътник
Стандарт News
Строител
ТЕМА Online
Янтра днес
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ruse24.bg
svobodnoslovo.eu
topnovini.bg
varna24.bg
vnews.bg
wars.bg
yambolpress.bg
zanas.eu
zona-news.com
a-specto.bg
aeropress-bg.com
alexsimov.blogspot.bg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pensioner.site
gindev.blog.bg

1
1

bulgariasega.com
vest.bg
vchas.net
delnik.net
zonayambol.com
ikonomist.bg
capital.bg
luboslovie.bg
marica.bg
misal.bg
mmikov.com
ndt1.com
abv-alternativa.bg
president.bg
reduta.bg
rusiadnes.bg
slivensega.wordpress.com
sputnik.bg
standartnews.com
vestnikstroitel.bg
temaonline.bg
dnesbg.com

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Таблица 6. Основни теми в материалите, посветени на заплахите за националната сигурност, в медийното отразяване
Тема
Русия

Ислямизъм, ислямизация

Тероризъм
Рискове в енергетиката
(Русия или не присъства,
или е второстепенна тема)
Престъпност
Корупция
Екстремизъм
Хибридна война
Рискове в съдебната
система и вътрешния ред
Гранична сигурност

Използвани изрази
Русия, Москва, „руската
заплаха“, „мечката“, „режимът
на Путин“, „действия от руска
страна“, Путин, Варшавски
договор
Ислямизъм, ислямски
тероризъм, „радикален
ислям“, „ислямизация
на цигански махали“,
„ислямизация на цигански
гета“
Тероризъм, „терористични
актове“, „терористична
заплаха“
„политико енергийната мафия“, „политическата мафия в
енергетиката“, енергетика
„организирана престъпност“,
„битова престъпност“
корупция
„екстремистки клетки“
„хибридна война“
„поръчкови разследвания и/
или обвинения“
„Оградата на границата с Турция“

Материали, бр.
611

15

13
7
3
2
1
1
1
1

БЕЛЕЖКИ
1

http://terminal3.bg/doklad-na-dans-rusija-e-naj-goljamata-zaplaha-za-nacionalnata-sigurnost/.
https://www.24chasa.bg/novini/article/6427361.
3 http://www.pan.bg/view_article-49-401129-Predizvikatelstva-pred-otbranitelnata-politika-v-novatastrategicheska-sreda.html.
4 https://goo.gl/oXANL7.
5 https://goo.gl/oijJ7h.
6 http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/rusiya-osnovna-zaplaha-za-bylgariya.
7 http://pogled.info/svetoven/russia/prinuzhdavat-balgariya-da-opredeli-rusiya-kato-zaplaha.89242.
8 http://gikotev.blog.bg/drugi/2017/09/09/organiziranata-prestypnost-dokladva-uspeshengenocid.1566405.
9 http://a-specto.bg/kabinett-borisov-3-otnovo-s-gruba-greshka/.
10 https://news.bg/press/rusiya-e-zaplaha-za-balgariya-yunker-ni-iska-v-shengen-bezhanskiyat-potok-kambalgariya-e-namalyal.html.
11 https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2017-09-14/dokladat-za-sigurnostta-ne-daval-indikatsii-cherusiya-e-zaplaha-za-balgariyaa.
2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41

https://goo.gl/qR4P4i.
http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/za-ruskata-zaplaha-za-balgariya-i-evropa-ikrapkata-varhu-skasanite-politicheski-gashti.
https://goo.gl/18NATm.
http://www.bitelevision.com/metodi-andreev-rezhimat-na-putin-ne-zaplashva-samo-balgariya-no-itseliya-evropejski-sayuz-a-bojko-se-yavyava-kato-edin-malak-putin-u-nas/.
http://www.mediapool.bg/iliyana-yotova-evropa-tryabva-da-raboti-s-rusiya-news269226.html.
http://pogled.info/svetoven/russia/prinuzhdavat-balgariya-da-opredeli-rusiya-kato-zaplaha.89242.
https://www.vesti.bg/bulgaria/kak-pravitelstvoto-zashtitava-bylgarskiia-ezik-v-ukrajna-6073792.
https://goo.gl/3UrFbh.
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/gen-atanas-atanasov-ima-gerberski-sudzhuk-i-s-darenieza-pozharnata.html.
Публикациите, в които е цитиран повече от един говорител, са преброени толкова пъти, колкото
говорители са включени в тях.
http://www.focus-news.net/news/2017/09/13/2435295/milen-mihov-obedineni-patrioti-zasilenotovoenno-prisastvie-na-rusiya-v-chernomorskiya-baseyn-nesamneno-e-neshto-trevozhno-spryamonatsionalnata-ni-sigurnost.html.
http://www.bgnes.com/bylgariia/politika/4535383/.
https://www.dnes.bg/politika/2017/09/13/cvetanov-ne-vidia-drami-v-doklada-za-sigurnostta.353175.
http://kanal3.bg/news/bulgaria/parlamentarni-novini/60711-DPS-za-doklada-za-nacionalnasigurnost%253A-A-zaplahite-ot-nacionalizma-zashto-ni-ubyagvat%253F.
Красимир Каракачанов, лидерът на ВМРО, коментира заплахите пред националната сигурност в
качеството си на министър на отбраната, но рядко коментира самия документ като такъв. Милен
Михов от същата политическа сила е най-често цитираният говорител, коментиращ самия доклад.
https://news.bg/politics/litsenzi-i-izpiti-za-imami-kato-myarka-sreshtu-radikalizatsiyata-obmislyakarakachanov.html.
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/zaplahata-rusiia-i-trite-praseta.
https://www.dnes.bg/politika/2017/09/14/zaplaha-li-rusiia-e-syiuznik-sreshtu-terorizma-edinneobiknoven-sysed.353298.
https://btvnovinite.bg/article/bulgaria/ilijana-jotova-posochvajki-rusija-kato-zaplaha-za-balgarija-mskopira-chuzhdi-tekstove.html.
http://pogled.info/tv/alternativen-pogled/aleksandar-simov-zashto-komisiyata-po-kultura-v-parlamentaotkaza-da-razpoznae-rusiya-kato-zaplaha.89246.
http://kanal3.bg/news/bulgaria/parlamentarni-novini/60739-Pravnata-i-voennata-komisiya-priehadoklada-za-Rusiya-bez-BSP.
http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/bojko-borisov-dogodina-am-struma-shte-e-gotova-otsandanski-do-garcija.html.
Стилистиката на изказването на премиера Борисов по темата е анализирана от Владимир Шопов.
Шопов вижда в тази стилистика опит за профанизация на руската заплаха, чрез вкарването ѝ в полукарикатурни форми. В изказванията си Борисов използва „малко вероятни, но травмиращи образи“, твърди аналитикът. По този начин, заключава Владимир Шопов, говорейки мелодраматично,
чрез постоянна хиперболизация, Борисов постига изместване на картината на реалните заплахи от
съзнанието на гражданите, обърквайки по този начин още повече и без това обърканата българска
публика.
https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20170905_Doklad_za_sustoyanieto_na_otbranata_VS_2016.pdf.
http://www.government.bg/files/common/SVI_2016.pdf.
Георги Ангелов от „Дневник“, намира констатациите в Доклада за състоянието на националната
сигурност за „по-песимистични“ от тези в Доклада за състоянието на отбраната. Членът на Атлантическия съвет Михаил Найденов, от друга страна, смята за безсмислено сравняването на остротата на формулировките в различни документи.
http://www.banker.bg/interviu/read/formulirovkata-ne-promenia-realnoto-sustoianie.
http://armymedia.bg/archives/100657.
http://clubz.bg/58540-karakachanov_s_remont_na_mig_ovete_postigame_poveche_za_po_malko_pari.
http://terminal3.bg/njakolko-anomalii-okolo-poseshhenieto-na-chajka/.

306

Константин Павлов: Медийна рецепция онлайн...
42

43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

На това мнение е и анализаторът доц. Атанас Славов, който смята, че Чайка най-вероятно изпълнява „политически поръчки“ на руския президент. „Медиапул“ също посочва, че не просто руският
генерален прокурор повдига политически въпроси, а и Сотир Цацаров прави политически изказвания, при положение че прокуратурата не би трябвало да има политически функции.
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6455964.
https://www.vesti.bg/bulgaria/kak-pravitelstvoto-zashtitava-bylgarskiia-ezik-v-ukrajna-6073792.
https://goo.gl/LifhtQ.
https://www.dnevnik.bg/politika/2017/11/03/3071505_zaharieva_otgovaria_na_zaharova_nadiavam_
se_che_e/.
Анализирайки реакциите на членове на Министерския съвет към излезлия документ, журналистката Микаела Въжарова подозира съществуващ разнобой в правителството по този повод. Тя отбелязва, че тълкуванията на Екатерина Захариева и на Джема Грозданова за ролята на Русия за
българската национална сигурност противоречат на казаното от премиера Борисов, който е посочил Русия като основна заплаха, докато Захариева и Грозданова не го правят. Така Въжарова
прави извод за „какофоничната“ и „лъкатушещата, без ясен образ“ българска външна политика,
констатирайки, че такъв тип политика пречи на страната да се ползва с доверие пред света.
http://www.abv-alternativa.bg/detajli-za-novina-97/pozicija-na-pp-abv-po-godishnija-doklad-zasstojanieto-na-nacionalnata-sigurnost-na-r-blgarija-za-2016-otnoshenija-rusija-blgari.html.
http://www.gramofona.com/intervyu/nikolay-nenchev-s-remontirani-mig-ove-li-shte-branimnacionalnata-sigurnost.
https://goo.gl/6qxW4w.
Вероятно президентът Радев има предвид, че чрез обявяването на Русия за заплаха България би
станала „заложник на чужди интереси“. Изразът може да се тълкува двояко, но предвид контекста
горното тълкуване е по-вероятно.
https://btvnovinite.bg/article/bulgaria/ilijana-jotova-posochvajki-rusija-kato-zaplaha-za-balgarija-mskopira-chuzhdi-tekstove.html.
http://www.mid.ru/web/guest/maps/bg/-/asset_publisher/10DlCiVBpk4q/content/id/2910727.
Поради най-голямо съвпадение на констатациите с цитираните числа с най-голяма вероятност става дума за проучването на „Галъп интернешънъл“, виж 3.3. „Позиции на аналитични центрове и
социологически агенции“.
https://goo.gl/pCU3aF.
https://goo.gl/2cYUSP.
https://www.me.government.bg/bg/themes/bulgaria-s-national-security-strategy-904-300.html.
http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/rusiya-osnovna-zaplaha-za-bylgariya.
http://gikotev.blog.bg/drugi/2017/09/09/organiziranata-prestypnost-dokladva-uspeshengenocid.1566405.
http://expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:2017-11-04-17-0346&catid=18:--&Itemid=37.
http://kanal3.bg/news/60739-Pravnata-i-voennata-komisiya-prieha-doklada-za-Rusiya-bez-BSP.
http://www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/politologat-dimitar-dimitrov-kak-da-napishem-vdoktrinata-si-rusiya-e-golyam-priyatel-ot-kogoto-tryabva-da-se-pazim.
http://www.focus-news.net/opinion/2017/09/20/44238/prof-dimitar-dimitrov-ekspert-po-sigurnosttaobyavyavaneto-na-rusiya-za-zaplaha-za-natsionalnata-ni-sigurnost-beshe-preeksponirano.html.
http://gindev.blog.bg/drugi/2017/09/27/koi-sa-glavnite-opasnosti-i-zaplahi-za-bylgarskatadyrjavna-.1569622.
http://a-specto.bg/kabinett-borisov-3-otnovo-s-gruba-greshka/.
https://goo.gl/KZtNpV.
http://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/aleksandar-yordanov-stranata-ni-e-zaplashena-ot-100mln-rusnatsi-gotovi-vseki-moment-da-hvanat-avtomatite.
http://www.dans.bg/bg/press-releases-menu-bul/717-dansgodishendoklad2016-18042017-art-bul.
Йорданов вероятно прави неволна грешка, като твърди, че коментира доклада за дейността на
Държавна агенция „Разузнаване“ през 2016 г., но в него не се съдържат пасажи за опасности за
териториалната цялост. Такива пасажи се съдържат в Доклада за дейността на ДАНС през 2016 г.
http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/za-ruskata-zaplaha-za-balgariya-i-evropa-i-
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http://www.focus-news.net/opinion/2017/09/20/44238/prof-dimitar-dimitrov-ekspert-po-sigurnosttaobyavyavaneto-na-rusiya-za-zaplaha-za-natsionalnata-ni-sigurnost-beshe-preeksponirano.html.
72 http://www.bitelevision.com/metodi-andreev-rezhimat-na-putin-ne-zaplashva-samo-balgariya-no-itseliya-evropejski-sayuz-a-bojko-se-yavyava-kato-edin-malak-putin-u-nas/.
73 http://bnr.bg/post/100872817/t-bezlov.
74 http://www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/politologat-dimitar-dimitrov-kak-da-napishem-vdoktrinata-si-rusiya-e-golyam-priyatel-ot-kogoto-tryabva-da-se-pazim.
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77 http://www.bitelevision.com/istorik-i-politik-sporiha-opasna-li-e-rusiya-za-balgariya/.
78 https://clubz.bg/59662-cherno_more_se_prevyrna_v_rusko_ezero_trqbva_otgovor_na_nato.
79 https://goo.gl/6bSTmb.
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uvazhavat-362441.html.
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91 http://a-specto.bg/kabinett-borisov-3-otnovo-s-gruba-greshka/.
92 http://kanal3.bg/news/comments/63485-Vanya-Dobreva-pred-Kanal-3%253A-Po-dostoyno-e-da-senazovat-tezi-9-choveka-predi-da-im-se-lepyat-etiketi-na-vrediteli.
93 http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=288884.
94 http://gikotev.blog.bg/drugi/2017/09/09/organiziranata-prestypnost-dokladva-uspeshengenocid.1566405.
95 http://www.mediapool.bg/spored-solomon-pasi-bulgaria-ima-nuzhda-ot-voennomorska-baza-na-natonews269785.html.
96 http://epicenter.bg/article/Analiz-ISA-septemvri-2017/137345/11/33.
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103 От друга страна, основаният от Велева „Институт за стратегии и анализи“ твърди, че българската
външна политика посочва Русия като „основна заплаха“ за българската национална сигурност,
отправяйки „разнопосочни послания“.
104 https://goo.gl/55vdoM.
105 https://goo.gl/4GdTS9.
106 https://goo.gl/3ECjdr.
107 http://www.duma.bg/node/152651.
108 https://goo.gl/uFcEeH.
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112 https://yphalachev.blogspot.bg/2017/09/blog-post_94.html.
113 http://pogled.info/bulgarski/siderov-kak-spish-koga-shte-varnesh-rublite-tova-ne-te-li-stryaska.89216.
114 http://pogled.info/avtorski/YUri-Mihalkov/gerb-na-krastopat-narodna-ili-antinarodna-partiya.89350.
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117 http://www.segabg.com/article.php?id=872997.
118 https://goo.gl/6bSTmb.
119 Петър Ненков не би могъл да вземе отношение, тъй като материалът му е писан преди излизането на Доклада, но е препубликуван по време на обществения дебат за националната сигурност,
повдигнат от Доклада. Тъй като мнението му е категорично в полза на Варшавския договор като
гарант за сигурността на България в контраст с НАТО, то би могло да се предположи с голяма доза
вероятност, че мнението му за констатациите в документа, особено за тези, отнасящи се до Руската
федерация, би било отрицателно.
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„НОВИНИ... ОТБЛИЗО“

И

зследването „Новини... отблизо“ е осъществено през 2017
г. по поръчка на Асоциацията на европейските журналисти
(АЕЖ – България). Текущата таблоидизация на медиите в
България е проблематизирана именно чрез това изследване, като
основни резултати от него представят Мария Нейкова, Вяра Ангелова и Жана Попова, а четвъртият текст в рубриката, който се
опитва да допълни картината – на Милена Якимова – е част от изследването на ФХСИ „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии“.
Все пак нека кажем малко повече за „Новини... отблизо“: Изследването прави моментна снимка на журналистически почерци
в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите
най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои
са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са
свързани с установяването по кои теми най-често се използват
журналистически похвати за повишаване на сензационността на
материалите и пренебрегване на професионалните стандарти.
Изследователите се ръководят от философията на „Етичния кодекс на българските медии“, който отразява общите принципи на
журналистическата работа. Изследователите приемат, че те са общовалидни за практикуващите журналистическата професия, независимо че част от изследваните медии може да не са страна по
него.
Периодът на изследването обхваща времето от 01.02.2017 до
30.04.2017 г. В рамките на тримесечния период попадат предизборната кампания за 44-ото Народно събрание на Република България, както и провеждането на изборите.
Подборът на изследваните медии е извършен чрез два подхода:
1. Социологически данни за най-гледаните национални телевизионни програми. Прегледани са резултати от проучвания на
Маркет Линкс, 2017 г.; Nielsen Admoshpere, 2017 г.; Garb, 2016 г. Въз
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основа на тези данни в изследването влизат: Българската национална телевизия (БНТ 1), която е обществен доставчик на медийни
услуги, Би Ти Ви – първата частна национална телевизия в България, и Нова телевизия – първата частна телевизия в София. Би Ти
Ви и Нова телевизия са търговски доставчици на медийни услуги.
И трите телевизии са подписали „Етичния кодекс на българските
медии“.
2. Селекция на най-посещаваните сайтове на онлайн медии, базирана на данните на световния брояч Alexa.com (собственост на
Amazon) към 15 януари 2017 г. При подбора изследователите се
ръководят от следните критерии: журналистически характер на
сайта – включва журналистически материали без значение дали
са дело на професионални журналисти и/или любители; заявка на
сайта, че се занимава с журналистическо съдържание – определя
се като медия без значение дали има целия реквизит, необходим
за това, като например упоменат редакционен състав, ясна собственост и/или адрес за контакти; избраният сайт да не е портал,
социална мрежа, сайт за видеосподеляне, сайт за пазаруване и/
или търсачка, в които журналистическо съдържание може да бъде
открито, но е само допълнение, а не е основна характеристика.
Въз основа на тези критерии за изследване са подбрани следните сайтове (по азбучен ред): Блиц (blitz.bg) – „информационна
агенция“; Брадва (bradva.bg) – „независима онлайн медия за новини, анализи и коментари“; Вести (vesti.bg) – „популярен информационен сайт“; Днес (dnes.bg) – „новинарски сайт“; Пловдив24
(plovdiv24.com) – „най-старият пловдивски новинарски сайт“. Само
Брадва обявява, че се ръководи от „Етичния кодекс на българските
медии“, а само Вести има публикуван на сайта редакционен екип.
За целите на проекта изследователите изготвиха специална регистрационна карта, чрез която да се направи анализ на съдържанието (контент-анализ) на регистрираните текстове. В картата се
отразяват следните търсения: степен на сензационност на заглавията и текстовете; наличие на потребителска информация;
степен на конфликтност в материала; авторство на материала; използвани източници; големина на материала/продължителност; главни действащи лица в материала; място на събитието; тема на материала; визуализация.
Изследваният масив обхваща 3556 единици.
Подборът на анализираните текстове се подчинява на следните
критерии:
1. Избор на време.
- За изследване на телевизиите са избрани централните емисии
новини в 19:00 часа (за Би Ти Ви и Нова телевизия) и 20:00 часа (за
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БНТ). Изследователите намират, че тези емисии отразяват най-важното, случило се през деня, според самите медии.
- За да се постигне максимално успоредяване на данните, за изследваните сайтове също е избран часът 19:00. Изследователите
намират, че към този час сайтовете също структурират най-важното от случилото се през деня и насочват към него вниманието на
читателите.
2. Избор на текстове
От всяка медия са регистрирани водещите пет новини. За телевизиите това са първите пет новини от емисията. За сайтовете това
са петте новини, графично отделени от всяка медия под името на
сайта и/или в рубриката новини, намиращи се на сайта в 19:00 часа.
Важно е да отбележим, че част от тези новини са публикувани порано през деня, но остават като важни за медията и към 19:00 часа.
Този избор може да изглежда на пръв поглед ограничен, но той
равнопоставя осемте медии по брой разглеждани материали, от
една страна, а от друга – представя действително каймака на медийния дневен ред и предоставя възможности за съпоставки между медиите.
Автори на изследването са преподававателите в Софийския
университет: проф. д-р Мария Нейкова (международна журналистика), доц. д-р Жана Попова (телевизионна журналистика) и доц.
д-р Вяра Ангелова (радиожурналистика).
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Мария Нейкова

ЗАЩО НОВИНИТЕ СА ТАКИВА,
КАКВИТО СА
Медийната свобода е в упадък на глобално равнище вече повече от
едно десетилетие. Това е уловено и се проследява от редица световни
класации. Екипът на изследването „Новини... отблизо“ в работата си не
се позовава на неблагоприятните за България резултати, показвани през
последните години от организации като Фрийдъм хаус или Репортери без
граници. По-скоро разглеждаме журналистиката и медиите като функция
на българското общество в конкретния етап от неговото развитие;
разполагаме ги в политическата, икономическата, правната система на
държавата, а не като съществуващи и действащи изолирано от цялостния
държавен организъм, като някаква самодостатъчна, затворена за влияния
система. В този план най-важно е да се посочи разбирането ни, че в краткия период на демократично съзряване обществото като цяло (в това число
медиите и журналистите) не е достигнало самостоятелно до разбирането
за потребността от създаване на собствени правила за функциониране,
включително за саморегулация на медиите1. Така става по-лесно да си
обясним защо вече близо 30 години говорим и се борим за едно и също
нещо.
Някои проблеми на средата
Изследователският екип смята за недостатък на анализирането
на медиите и журналистиката силно нормативното говорене за тях –
какво трябва да бъде състоянието им подменя внимателното вглеждане
в какво е то и може ли и как да се подобри. Възгледът ни категорично
отхвърля назидаването и соченето на медии и журналисти като главните
и единствените виновници за ситуацията днес. Опитваме се да търсим
възможните отговори на въпроса: Защо медиите днес са такива, каквито
са?
Няколко от факторите, които имат роля в оформянето на състоянието
на медиите и журналистиката, се проявиха около и по време на периода
на изследването. Влиянието на държавата върху българските медии може
да бъде усетено по много линии. Може да бъде видяно в неяснотата кое
е позволено и кое не в срещата на главния прокурор Сотир Цацаров със
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Сашо Дончев в кабинета на Георги Гергов в ЦУМ, откъдето се роди и
„ЦУМгейт“. Може да се види в неяснотата за обществото кои са борещите
се „специални интереси“ във властта. Не на последно място може да се
почувства през речта на политиците.2 И това са само някои от линиите,
начертани през трите месеца на изследването (01.02.-30.04.2017 г.).
Българската обществена сцена силно се политизира и в нея
съществуват множество разделения, да вземем например само разделенията
толерантност – национализъм, либерално – консервативно, русофили –
американофили, про-ЕС – анти-ЕС, елит – обикновени граждани, подкрепа
за бежанците – заклеймяването им като терористи. Тези разделения си
имат и своите говорители. Същевременно, когато слушаме политиците
да говорят за „националния“ или „обществения“ интерес, гадаем какво
точно имат предвид, опитваме се да открием чий „клиентелистки“ интерес
маскират със своите думи. Голяма част от съвременните български
политици сякаш не си дават сметка, че с поведението и говоренето си
трябва да дават пример за българските граждани. Иначе спокойно може
да заместим италианци с българи и италиански с български в следващото
твърдение: когато политическата култура не прави разграничение между
общественото благо и частните интереси, „съществува връзка между
факта, че италианците не си слагат коланите [в колите], макар че това се
изисква по закон, и факта, че италианските журналисти не се придържат
към журналистическите етични кодекси, въпреки че техният съюз
създаде такъв кодекс...“ (HALLIN, Daniel C., and Paolo MANCINI, 2004:
59). Така съществуващите разделения и лошият пример на политиците
отслабват общата културна основа, върху която може да се гради
професионализирането на журналистиката.
Цялата политико-икономическо-културна амалгама, която наричаме
„обществен живот“, преминава във и през медиите и ни предизвиква
настойчиво да се опитваме да разберем коя медия с коя политическа,
икономическа или правна власт е свързана. Могат ли медиите да останат
имунизирани към средата, ако приемем за вярно възклицанието на
един български политик: „Държавата се управлява само от скандали!“3
Не е ли естествено и логично тогава, че информационните емисии на
общественото радио – БНР, неизменно започват с думата „скандал“ за
поредното уволнение на назначен предишния ден заместник-министър,
или че частната Би Ти Ви ни предлага интервю със заглавие „Главният
прокурор и скандалите в държавата“ (примерите са от времето малко след
края на изследването).
Политизираната и разделена среда неминуемо произвежда отглас в
медиите. През последните години сме свидетели как две големи медийни
групировки са сериозно противопоставяни една на друга. Влиянието на
това противопоставяне не се изучава, но и фактически е много трудно да
се изучи. В това противопоставяне медиите (или съществена част от тях)
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все повече се инструментализират като продължения на политическата,
икономическата и съдебната власт в България. То трови средата и води
до втвърдяване на привържениците и противниците на всяка от страните,
това е състояние, което не може да произведе конструктивна дискусия по
реално съществуващите проблеми. В подобни условия обаче няма как,
или е изключително трудно, да се изпълни декларираната основна цел,
записана в кратичкия преамбюл на „Етичния кодекс на българските медии“:
„да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява
достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в
условията на прозрачна демокрация“4.
Сякаш като отглас от споменатото инструментализиране на медиите
за политически или други цели през тримесечния период на дневен ред
отново застана въпросът за журналистическата солидарност. Случаят с
напускането на Нова телевизия от Васил Иванов, доколкото е изяснен в
публичното пространство, сякаш по-скоро подсказва за обвързването на
отделни журналисти и/или медии в мрежи от икономически интереси,
за връзки с партии и политици на местно и по-високо равнище.
Журналистическото, включително журналистическата солидарност, а и
етическото се загубиха в този „медиен скандал“.
Аспекти на инструментализирането на медиите като продължения на
политическата, икономическата и съдебната власт може да се открият в
резултатите от проучването на Асоциацията на европейските журналисти
– България (АЕЖ – България) за свободата на словото през 2015 г.5
Резултатите показват, че „културата на натиска“ в българските медии става все пo-широко разпространена, като налице са устойчиви тенденции за
контрол и ограничаване на плурализма […] Мнозинството от анкетираните – 53.8%, признават, че лично са били възпрепятствани да упражняват
свободно работата си, докато 72% споделят, че са свидетели на това техни
колеги да бъдат подлагани на неправомерен натиск“6. Сред формите на
натиск авторите идентифицират нов за наблюденията им метод – „този на
разпространяване на слухове и клевети за журналистите, посочен от 40.6%
от участниците в допитването“7. Като причини за автоцензура в анализа
се посочват „фактори като натиск от собствениците, страх от санкции,
поведение за запазване на финансови приходи (от реклама), мързел, конформизъм и инертното поведение, близост на журналистите с обектите
на тяхната работа“8. Трите най-често споменавани проблема на българските медии са „непрозрачната собственост (65.7%), монополизирането
на медийната среда (82.5%) и сливането на политически и икономически
интереси в управлението на медиите (83.9%)“9. Като сериозни недостатъци са посочени и „ниската образователна и практическа подготовка на
журналистите (62.9%)“10.
Непрозрачната медийна собственост често се извежда като един от
сериозните проблеми/дефицити на средата. Трудно е да се проследят
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политико-икономическите връзки на собствениците, а оттам и отражението
им върху свободата на словото. Темата е изключително актуална и във
връзка с медийната война с т. нар. фалшиви новини. Различни кампании
съветват потребителите на информация от интернет сайтове да бъдат
особено бдителни за качеството на новините, които използват, и дори да
„проверяват източниците и достоверността на информацията, която четат“
(http://www.mediapool.bg/mediapool-zapochna-kampaniya-za-izoblichavanena-falshivite-novini-chrez-sobstvenite-im-pohvati-news260815.html).
Подобна проверка е свързана с ясна собственост и редакционен екип.
Според анализ на Красимир Гаджоков от изследвани през 2016 г. 324 сайта
54% са анонимни (повече на http://www.gadjokov.com/ – проект „Медийно
око“).
Очевидно е обаче, че въпросът за качеството на новините все още не
стои на дневен ред пред аудиторията предвид факта, че в челните места по
популярност сред потребителите се подреждат сайтове без необходимия
реквизит.
Множество са факторите, които, смесвайки се, влияят върху етичното
поведение на журналистите не само в България. Някаква реална промяна
би могла да се осъществи, ако проблемите бъдат оглеждани едновременно
отвън и отвътре и се правят препоръки и предприемат действия, които
са във властта на самите журналисти, на техните изисквания към
собствената им работа – повишаването на тяхната образованост, на техния
професионализъм, на разбирането им за етика и отговорност пред аудиторията.

***
Какви тенденции разкриват на този фон обобщените данни от
изследването „Новини... отблизо“? Екипът взема предвид ограниченията
на данните – както на изследваните медии, така и на текстовете до първите
пет новини. Също така са взети предвид някои събития, които несъмнено
са повлияли върху крайните резултати. Това са събития, които по някакъв
начин са станали обект на значително по-голямо отразяване, привлекли
са по-голямо внимание. Сред тях на първо място поставяме предсрочните
парламентарни избори на 26 март 2017 г. Макар че изборният ден е в
края на втория месец от наблюдението, темата за предсрочните избори
е представена в почти петстотин текста. В периода могат да бъдат
откроени още събития, които е вероятно да са довели до създаването
на повече текстове: случаят с бившия посланик на България в САЩ
Елена Поптодорова; престъпления, завършили със смърт; терористични
нападения в чужбина – в Стокхолм, край Лувъра в Париж, в метрото в
Санкт Петербург, в Лондон; празници – Великден, годишнини.
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Големина, изчерпателност и яснота на текстовете
Тъй като са изследвани два различни типа медии, приложени са и
два различни подхода за измерване на големината/продължителността
на текстовете. При трите телевизии преобладават материалите с
продължителност от 41 секунди до 2 минути – 448. Следват ги материалите
с големина между 2 и 3 минути – 351, над 3 минути са 319 и тези до 40
секунди са 214. Би могло да се твърди, че телевизиите имат установен
подход към големината на новините, които предлагат на аудиторията.
Йерархията на големините (в брой думи) на текстовете при
наблюдаваните сайтове е следната: водят текстовете с големина от 101 до
200 думи – 668 текста, следват 553 текста от 201 до 300 думи, 336 текста
имат 301-400 думи, 222 текста са до 100 думи, между 401 и 500 думи –
197, между 501 и 600 – 91, между 601 до 700 думи – 51, с големина над
1000 думи са 41 текста, 28 текста попадат в големината 701-800 думи, 24
– в 801-900 думи, и накрая са 11 текста между 901 и 1000 думи.
Сайтовете разработват текстове също с постоянна големина и
относително постоянно разпределение между няколко преобладаващи
големини. Водещата позиция през трите месеца на текстове с малкия
размер от 101 до 200 думи за два от сайтовете (Брадва и Пловдив24)
подсказва, че, от една страна, тези текстове по-скоро не предлагат
контекстуализация, извеждане на връзки – исторически, политически,
социални и др., за съобщаваното събитие, а от друга – вероятно и за
по-ограничените възможности на подготвящите ги медии – като брой
журналисти, финанси, техника и т. н.
Ако се вгледаме обаче какви натрупвания има по теми при наймалките големини, то при телевизиите те са по темите „престъпления“ и
„бедствия/инциденти“, а при сайтовете – по темата „бедствия/инциденти“.
Така с кадри при телевизиите и заглавия при сайтовете – до 40 секунди и
100 думи, няма големи възможности за друго – аудиторията може да се
облъчва с усещане за застрашеност и да се създава/допълва катастрофичен
обществен дневен ред. Тогава преставаме да се изненадваме, че когато при
бедствие/инцидент няма жертви, телевизионните репортери неизменно с
облекчение възклицават „слава богу”...
Как се подреждат темите, които привличат вниманието на медиите през наблюдаваните три месеца? Не е изненада, че предсрочните
парламентарни избори оглавяват подреждането. След тях с 435 текста се
нарежда „вътрешна политика“. Третата позиция се заема от показателя
„престъпления“ – 411 текста, следват „бедствия и инциденти“ – 404 текста, „икономика“ – 254, „социални проблеми и конфликти“ – 161.
В това подреждане правят впечатление високите стойности на третия
и четвъртия показател, а ако ги обединим, те биха застанали начело. В
наблюдавания тримесечен период попада смъртта след ритник на ученичка
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в началния курс на обучение в столично училище, както и обвинението на
19-годишен младеж за убийството в Борисовата градина на друго момче.
Въпросът обаче е не само в наличието на доста отрицателни събития
около нас, а в много по-голяма степен в това как ни се съобщава за тях.
Седмата позиция е за „селебритис“ (известните по някакъв начин
хора) – 151 текста, следват „външна политика“ – 145, „екология“ – 66,
и на десета позиция е „международен спор“ – 55 текста. Останалите 15
позиции се разпределят в 40 и под 40 текста.
Най-голям обаче е броят на текстовете, чиито теми не са попаднали
в някои от подпоказателите. Те са 582, или 16.4%, от целия масив. От
посочения брой текстове около 170 са посветени на спорт, най-вече на
футбола. Още две тематични полета се обособяват с по-големи натрупвания:
здраве/здравеопазване, включително епидемии, трансплантации, протести
и назначения в сферата – 44 текста, и свързани с медиите текстове – 30.
Медиите проявяват интерес към самите себе си, като в този конкретен
период публикациите са свързани най-вече с напускането на Васил Иванов
от Нова телевизия.
Добре известно е, че кратките новини не дават възможност нито за
контекстуализиране, нито за по-обстойно обговаряне на дадено събитие,
нито да се посочи защо то е от значение за аудиторията. Затова е важно
да се погледне към това кои теми в какви размери попадат сред водещите
пет новини.
Медиите в хода на своето развитие са се научили как да привличат
вниманието на аудиторията, как да й подсказват какво те смятат за
важно и сред начините за това е отделянето на по-голямо място/време
на теми, оценявани от медиите като важни, по-честото и последователно
информиране за важните теми, а някои от тях и като поставят бомбастични
заглавия. Ето каква е преценката на наблюдаваните медии за важните за
обществото теми.
През февруари при БНТ водещите теми са „избори“ – 28, следвани
от „престъпления“ – 26, на трето място с еднакъв брой новини – по 19
– се нареждат „вътрешна политика“ и „бедствия и инциденти“. Темите,
попаднали в „друго“, са колкото за изборите – 28. През март подреждането
е следното: „избори“ – 41, „външна политика“ – 16, „престъпления“ – 15,
„тероризъм“ – 12 (същият брой текстове попада и в „друго“), по 11 текста за „международен спор“ и „бедствия и инциденти“. Март е месецът
на предсрочните парламентарни избори в България и водещото място на
показателя през този и предходния месец не е изненадващо. През април
разпределението се променя: води „вътрешна политика“ – 25, следвана от
„социални проблеми и конфликти“ – 19, „тероризъм“ – 15, „икономика“ –
12. Показателят „друго“ заема петата позиция с 11 текста.
Сред водещите пет новини на БНТ освен „избори“ съществено
внимание през трите месеца получават темите „вътрешна политика“,
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„престъпления“, „бедствия и инциденти“ и „тероризъм“.
При Би Ти Ви през февруари води показателят „престъпления“ – 40
новини, следван от „избори“ – 27, „бедствия и инциденти“ – 18, и „вътрешна
политика“ – 17 новини. При тази телевизия „друго“ реално заема третата
позиция през месеца. През март подреждането и тук се води от „избори“
– 53 текста, след това е показателят „престъпления“ – 47, третото място се
поделя от „социални проблеми и конфликти“ и „бедствия и инциденти“ –
по 10 текста. Показателят „друго“ е с под десет текста. През април повече
теми са привлекли значително внимание. Води „престъпления“ – 27.
Следват „тероризъм“ – 18, „икономика“ – 17, „бедствия и инциденти“ –
13, с по 11 текста са „вътрешна политика“ и „екология“, „избори“ – 10.
Предсрочните парламентарни избори в България бързо отшумяват в новините, като под въпрос е какво в Би Ти Ви влагат в понятието „новина“.
През трите месеца сред петте първи новини изпъква темата
„престъпления“, която през първия и последния месец води, а през март
е на втора позиция. Може да се разсъждава каква е целта на подобен
катастрофичен медиен дневен ред и доколко той може да бъде компенсиран
от рубриката „Добрата новина“. Показателят „избори“ логично води през
март, а е на втора позиция през предходния месец. „Бедствия и инциденти“
присъства и през трите месеца на предни места.
При Нова телевизия през февруари води показателят „вътрешна
политика“ – 25. С по една новина разлика следват „бедствия и инциденти“
– 23, „икономика“ – 22, и „престъпления“ – 21. В показателя „друго“
попадат 12 новини. През март и при Нова телевизия подреждането на
темите се оглавява от „избори“ – 43. След това е „престъпления“ – 34, с по
един материал разлика следват „бедствия и инциденти“ – 17, и „социални
проблеми и конфликти“ – 16. В „друго“ този път има по-малко от десет
новини. През април темите, които са привлекли съществено внимание,
са повече. Води показателят „престъпления“ – 24 текста. „Вътрешна
политика“ е на второ място с 21 текста. Следват „тероризъм“ – 15,
„екология“ – 12, с по 11 текста са „икономика“ и „бедствия и инциденти“.
„Друго“ е фактически на трета позиция с 19 текста.
През всеки от трите месеца в Нова телевизия сред темите, по които
има 10 и повече материала, се нареждат „престъпления“ и „бедствия и инциденти“. Показателят „избори“ влиза в „челото“, дори го води, само през
март – изборния месец в България. Другите две теми с по-значително присъствие през два от трите месеца са „вътрешна политика“ и „икономика“.
При Блиц през февруари води показателят „избори“ – 35 текста.
Следват „селебритис“ – 21, „престъпления“ – 18, и „вътрешна политика“
– 11. Реално втората позиция заема показателят „друго“ с 32 текста. През
март води „избори“ с 36 текста. След „избори“ се нареждат „селебритис“ – 24, и „вътрешна политика“ – 11. При включване на „друго“, показателят оглавява подреждането с 47 текста. През април води „вътрешна
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политика“ с 38 текста, следват „селебритис“ – 20, „бедствия и инциденти“
– 11, и „престъпления“ – 10. Показателят „друго“ отново би оглавил
подреждането с попадналите в него 41 текста, ако бъде включен в общото
подреждане.
Показателят „избори“ е пръв през февруари и март. Какво обаче
се крие в текстовете, посветени на темата, е друг въпрос. В тях не се
обсъждат предизборни програми и платформи, възможните партийни
листи и кандидати. В тези текстове преобладава огънят срещу една
партийна формация – „Да, България!“, срещу нейните представители
и други свързани с нея лица. Покрай нея последователно са атакувани
представители на съдебната власт и на медии.
Темата „селебритис“ неизменно е на втора позиция и през трите
месеца. Това ясно показва, че клюкарското, жълтото изобщо не е чуждо
на сайта.
Показателят „вътрешна политика“ събира доста текстове и през трите
месеца, като се изкачва до началото на подреждането през април. Другата
тема, която намира място сред натрупването от 10 и повече текста през
февруари и април, е „престъпления“.
При Брадва през февруари на първо място излиза показателят
„бедствия/инциденти“ с 34 текста. Следват „престъпления“ – 27,
„вътрешна политика“ – 18, „икономика“ – 11, и „външна политика“ – 5.
Ако включим показателя „друго“, той би заел трета позиция с 21 текста.
През март повече теми са привлекли съществено внимание от страна на
медията и това оформя следното подреждане: „бедствия и инциденти“ – 33,
„престъпления“ – 24, „вътрешна политика“ – 23, „избори“ – 19 (показателят
се появява в челната тройка само през този месец), „селебритис“ – 14, и
„икономика“ – 11. През април броят на по-съществено отразените теми
отново се свива. Води показателят „бедствия и инциденти“ – 47, следват
„вътрешна политика“ – 27, „селебритис“ – 17, и „престъпления“ – 10 (същият брой публикации попада и в „друго“).
И през трите месеца най-много текстове са посветени на темата
„бедствия“. Също през трите месеца съществено внимание от страна
на медията привлича темата „престъпления“, която е на втора позиция
през февруари и март. Третата тема е „вътрешна политика“. Следващо
изследване, което обхваща значително по-голямо количество от
произвежданите всекидневно новини, би могло да потвърди (или да
отхвърли) дали тези данни подсказват за оформяне на почерк – например
това, че през февруари и март йерархията на първите три най-големи групи
новини е идентична: „бедствия/инциденти“, „престъпления“, „вътрешна
политика“.
При Вести през февруари води показателят „избори“ с 26 текста.
Следват „бедствия и инциденти“ – 23 текста, „външна политика“
– 15, и „престъпления“ – 11. „Друго“ реално се намества на втора
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позиция с 25 текста. През март води „избори“ с 34 текста, следван от
„вътрешна политика“, „бедствия и инциденти“ – 22, „икономика“ – 21,
и „престъпления“ – 14. През април „вътрешна политика“ е начело с 51
текста, следван с по 16 текста от „икономика“ и „бедствия и инциденти“
и „тероризъм“ – 12. Ако включим „друго“ – 13 текста, този показател ще
измести „тероризъм“.
При Днес през февруари „избори“ води с 37 текста. Следват „социални проблеми и конфликти“ – 21, и „вътрешна политика“ – 11. „Друго“
има равен брой текстове с показателя на второ място. През март води
показателят „избори“. Следват го „външна политика“ – 21 текста, с по 14
текста са „вътрешна политика“ и „социални проблеми и конфликти“, а
„икономика“ е на четвърта позиция с 11 текста. При включване показателят
„друго“ заема втората позиция с 25 текста. През април подреждането се
води от „вътрешна политика“ – 38 текста, с по 11 текста следват „външна
политика“ и „икономика“, а „бедствия и инциденти“ остават на трето
място с 10 текста. „Друго“ събира 19 текста и би заел второ място.
При Пловдив24 през февруари води показателят „престъпления“ –
18 текста, следван от „бедствия и инциденти“ – 13. „Друго“ включва 72
текста. Вероятно е тази съществена отлика от останалите медии да се
дължи на регионалния характер на сайта. В този подпоказател натрупване
от повече от една-две публикации има само по една тема – над половината
текстове са за спорт, а от тях най-много са посветени на футбола – 26.
През март води показателят „икономика“ с 35 текста (ако не се включва
„друго“, където се натрупват 46). През този месец делът на публикациите с
тема футбол е още по-голям – те са 32. След това на значителна дистанция
се подреждат „вътрешна политика“ – 15, „бедствия и инциденти“ – 14, и
„парламентарни избори“ – 12. През април, ако не включваме „друго“ –
54 текста, – съществени натрупвания има само по две теми: „бедствия и
инциденти“ – 34, и „икономика“ – 24. Пловдив24 отново отделя голямо
внимание на футбола (33 текста от подпоказателя „друго“ и през третия
месец), особено на пловдивските отбори, което ни кара да мислим дали
медията няма някакви отношения с футболен клуб например.
Общото разпределение на големините на текстовете спрямо темите
показва също по-скоро утвърдени подходи на медиите. При телевизиите
при показателя „избори“ най-големият брой – 80, материали попадат
във втората продължителност – от 41 секунди до 2 минути, следвани от
следващите две големини със съответно 66 и 58 материала. Това подреждане
е индикатор за значението, което трите наблюдавани телевизии придават
на темата.
Втората тема, при която има най-големи натрупвания в конкретни
продължителности при телевизиите, е „бедствия и инциденти“. Най-големият брой материали – 42 – са с продължителност от 41 секунди до 2 минути, като ги следват 32 материала с продължителност над 3 минути, а на
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трето място са 29 материала до 40 секунди. Това е резултат, върху който си
струва да се помисли повече, да бъдат направени последващи изследвания
с още по-фин инструментариум. Защо това е важно? Защото е вероятно,
ако през този период нямаше предсрочни парламентарни избори, това да
се окаже водещата тема. „Бедствия и инциденти“ е тема, която предизвиква висок емоционален отклик, чийто психологически ефект върху аудиторията е предмет на анализ от други науки.
Няма друга тема (освен „друго“), при която при телевизиите да има
натрупване от десет или повече материала в някоя от продължителностите.
При сайтовете разнообразието е по-голямо. Темите, при които по
брой думи има най-голямо натрупване на публикации, са: „бедствия
и инциденти“ – 131 текста от 101 до 200 думи, 67 до 100 думи и 50 от
201 до 300; „вътрешна политика“ – 77 текста от 201 до 300 думи, 60 от
101 до 200, 50 от 301 до 400 и 45 от 401 до 500; „избори“ – 66 текста от
201 до 300 думи, 55 от 302 до 400 и 47 от 101 до 200; „икономика“ – 63
текста от 101 до 200 думи, 42 и 26 текста съответно в следващите две
големини; „престъпления“ – 62 от 101 до 200, 47 от 201 до 300, 20 от 301
до 400; „селебритис“ – 49 от 101 до 200, 33 от 201 до 300. Други две теми
със значителни натрупвания в дадена големина са: „външна политика“ –
30 текста от 201 до 300 думи, и „социални проблеми и конфликти“ – 29
текста в същата големина.
Общата катастрофична ориентация обаче не трябва да ни кара да
приписваме ситуацията единствено и само на медиите. Да, разбира
се, медиите могат да удебеляват някакви аспекти на събитията, да
драматизират, да превръщат по-обикновени събития в сензационни,
може да проявяват непрофесионализъм, но това не бива да ни води към
пренебрегване на реалния обществен дневен ред. Според едно от новите
изследвания за нагласите на българите11 за периода февруари-април 2017
г. 61% от анкетираните се страхуват, че могат да станат жертва на някакъв
вид престъпление. При хората, които живеят в села, този процент е 66%.
Процентът на отговорилите „не се страхувам“ е от 29% в селата през по
30% за столицата и областен град до 33% в малък град. От анкетираните
25% се определят като принадлежащи към хората, които живеят с големи
лишения, а 56% – към хората, които живеят с известни лишения.
Може би медиите със своите средства, кога по-удачно, кога не
толкова, удрят камбаната, чийто звук трябва да привлече вниманието на
управляващите?
В „друга тема“ води спортът с близо 170 публикации, сред които
безспорен лидер – с над 105 текста – е футболът. Другите в известна
степен застъпени спортове са баскетбол, волейбол и художествена
гимнастика. Втора тема, която е заела място сред първите пет новини на
медиите, е здраве, здравеопазване, включително с епидемията от морбили,
протестите в здравеопазването – около 45 текста. Медиите (медийната
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среда в България, фалшивите новини, цензурата, напускането на Васил
Иванов) са тема в повече от 20 публикации. Темата „референдум“, която има два фокуса – организираният по идея на Слави Трифонов референдум и референдумът в Турция, – е попаднала в десет публикации.
Почти същото внимание сред първите пет новини на изследваните медии
е привлякла темата за метеорологичното време. За отбелязване е, че
темата за бежанците, по-широко за миграцията, е отразена само в шест
публикации, намерили място сред водещите пет новини.
Ръководени от събитията
На информационно равнище медиите се ръководят от случващите
се събития, ориентирани са събитийно и не е изненада, че най-големият
брой от текстовете – 1592, са посветени на събитие, което е текущо, в ход.
На второ място се нареждат новини, свързани с текущ инцидент – 777.
Третата позиция е за текстове, в основата на чието създаване не е нито
събитие, нито инцидент – 529.
Достоверността на информацията, която е свързвана и с доверието на
аудиторията към медиите, може да бъде проследена през
авторството, използваните източници
С посочен автор – репортер или кореспондент – са 1205 от всички
регистрирани текстове. В показателя „авторство на медията“ попадат 1191
текста. Висок и сравним с тези стойности обаче е резултатът „няма автор“
– 1112 текста.
Подпоказателят „авторство на медията“ изисква допълнително
поясняване. Преобладаващата практика на Днес например е в началото на
текста да се изписва име на човек от редакцията и да се помества негова
малка портретна снимка, а под същия текст да пише: По публикацията
работи: същото име. Макар да сме приели този подход като попадащ
в подпоказателя „авторство на медията“, практиката поставя редица
въпроси, свързани с начина на достигане до информацията или със
степента на редакторска намеса във взети от други места готови материали,
включително от чуждестранни медии.
Сред използваните източници подреждането води подпоказателят
„друга медия“ – 968 пъти, следван от „новинарска/и агенция/и“ – 400. „Без
източник“ са 300 публикации.
Информационните агенции продължават да имат съществено
място в създаването на информационните потоци на различни
равнища. Подреждането на агенциите като източници на информация
безапелационно се оглавява от БТА с повече от 150 позовавания. Следват
Фокус – 88, БГНЕС – 65, ПИК – над 30, Ройтерс и ТАСС с по 40, агенция
Франс прес – малко над 30, Асошиейтед прес – 30, РИА Новости – 11, и
Дойче прес агентур (ДПА) – 11.
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Към тази йерархия може да се погледне по различни начини. Ако
например обединим резултатите за позоваванията на двете руски държавни
информационни агенции – ТАСС и РИА Новости12, и прибавим към тях
резултатите за Интерфакс и Юрейша дейли (EurAsia Daily), с почти 60те позовавания групата им се нарежда на четвърто място, измествайки
ПИК на пето място. Това е единствената група агенции с произход от една
държава, която намира място сред българските информационни агенции.
Сред чуждестранните агенции тази група води, което няма как да не
насочва към значението й за формирането на потока от чуждестранни
новини в изследваните български медии. Което обаче не е предмет на
настоящото изследване и изисква друг изследователски подход и метод.
Представянето на характера на източника на информация поставя
начело „изказване/становище на овластено лице/представител...“ – 1353
пъти. Това ясно подсказва, че управляващите, властите създават голямо
количество „вербални събития“ със своите изказвания или „реални
събития“ – със своите действия. Медиите не могат да „избягат“ от подобна
информация, защото съществена част от функциите им е да запознават
своята аудитория – избирателите, с думите и делата на онези, на които
именно избирателите са делегирали с гласовете си на избори правото да
управляват от тяхно име. Това доминиране на овластените говорители
като източници на информация въвежда политическото говорене в широка
употреба и „нормализира“ за аудиторията дори считани за неприемливи
изказвания от регистъра на ксенофобията или речта на омразата.
На втора позиция при характера на източника на информация се
нарежда „публикация“ – 957 пъти. Медиите „заемат“ информация не
само от чуждестранни източници обаче, но и помежду си. Без особено
задълбочаване това е най-видимо при онези от тях, които са част от дадена
медийна група. На трета позиция е „свидетелски разказ/и“ – 731 пъти,
а някакъв писмен доклад, анализ, социологическо проучване са станали
източник на информация 226 пъти.
Главните действащи лица в новините
Кои са „главните действащи лица“ в регистрираните публикации?
„Неорганизирани хора“ е подпоказателят с най-голямо натрупване –
1097 случая. Частично обяснение за този резултат може да намерим при
съпоставянето му с предните позиции на показателите „престъпления“ и
„бедствия и инциденти“ при показателя „тема“.
Втората позиция се заема от „изпълнителна власт“ – 544. Това
кореспондира с първото място на „овластените лица“ при определяне на
характера на източника.
На трета позиция, най-вероятно заради изборите през март, е
подпоказателят „партии, групи, изразяващи други политически интереси“
– 510.
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По-нататък разпределението на съществени натрупвания е както
следва: „групи, изразяващи други интереси (неполитически)“ – 396, „държавен ръководител“ – 227, „неодушевени“ – 218, „съдебна власт“ – 144,
„законодателна власт“ – 62. Ако включим подпоказателя „друго“, той би
изместил „държавен ръководител“ от петото място.
Огромният брой събития, станали повод за публикации, са по
показателя „място на събитието“ в България – 2783, а 659 – в чужбина. Кои
държави се появяват на медийния радар? Турция оглавява подреждането
с 88 случая. Това не е изненадващо, като вземем предвид подготовката за
референдума в нашата южна съседка.
На второ място с еднакъв резултат (по 66 пъти) са Русия и САЩ.
Този резултат остава доста постоянен в българския новинарски поток
вече повече от 20 години, доколкото може да се съди по резултатите от
изследвания на международните новини, правени в България и в чужбина.
На трето място се нарежда Франция (54), на четвърто – Великобритания
(48), на пето – Германия (43), а на шесто е Белгия (35). Следва Швеция
(24), която с едно място изпреварва Сирия (23). След това се подреждат
Полша (17), Италия и Унгария с равен брой (по 16), следвани от Холандия,
Румъния и Македония също с равен брой (по 14), Гърция (12) и в края
Сърбия (11).
Когато се прави опит да се измери конфликтността в публикациите,
преобладава позицията „отсъствие на конфликт“ – в 1588 от регистрираните
единици. „Значително равнище на конфликт“ е маркирано в 1313
публикации, а някаква степен на конфликт – „до известна степен“ – в 635.
Същността на конфликта е било трудно да се определи в 1189
случая. Спрямо конкретните цели за нас по-интересно е доближаването
на позицията „изкуствен конфликт“ (798 пъти) до позицията „реален
конфликт“ (995).
„Съдържание с висока степен на човешки интерес“ е установено в
1341 от регистрираните текстове, а със средна степен – в 810. Общо това
са близо 66% от всички изследвани текстове. Под „човешки интерес“ екипът разбира това, че в текста се използва пример с човек или се слага „човешко лице“ на (спорен) въпрос или проблем; че се навлиза в личния или
интимния живот на актьора (в смисъла на главното действащо лице в материала); че се използват прилагателни или лични портретувания, които
предизвикват чувства на симпатия, съпричастност, обида и др. Текстовете
с незначително съдържание на „човешки интерес“ (266) и тези, в които
изобщо няма „човешки интерес“ (856), заедно са малко над 31%, повече
от двойно по-малко.
Резултатите от критерия „негативно/позитивно“ образуват следното
подреждане: води „очевидно отрицателна/неблагоприятна лоша новина“ –
1427 текста; неутралните материали, в които не може да се идентифицира
позитивно или негативно, са 607; на трето място са текстовете, в които
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информацията е по-скоро отрицателна и неблагоприятна, отколкото
обратното – 534; след това са текстовете, в които има балансирана смесица
от отрицателно и положително – 477; следват подпоказателят „очевидно
положителна/благоприятна добра новина“ – 220 текста, и „по-скоро
положително и благоприятно, отколкото обратното“ – 149. Преобладаването
на публикации в „отрицателната, неблагоприятната“ тоналност е поскоро комбинация от реално лоши новини и допълнителното внасяне на
негативни конотации от авторите на материалите. Това поставя въпроса
целенасоченото, преднамереното търсене на „добрата новина“ дали е част
от естественото формиране на информационния поток на медиите, а ако
се възприеме като част от новинарската стратегия на дадена медия, дали
не води до изкривяване на същия този поток.
Показателят „сензационност“ е предназначен да се добере до
качеството на новинарския материал, което може да се определи като
„спиращо дъха“. Дали това е събитие/отношение, представено като нещо
толкова разтърсващо/нарушаващо спокойствието/забележително, че всеки
ще му обърне внимание, или е в категорията на скучното? Показателят
е определян по-скоро в контекста на това как материалът е разказан от
журналиста, отколкото по същество. С други думи, дали материалът е
преувеличение, дали е структуриран по сензационен начин или не, какъв
вид прилагателни са използвани.
С висока сензационност са характеризирани 1675 от регистрираните
текстове, с ниска – 1077, а с умерена сензационност – 762.

***
Трите телевизии и петте сайта през наблюдавания период налагат
своеобразен катастрофичен дневен ред, който предизвиква висок
емоционален отклик у аудиторията и упражнява силен психологически
ефект върху нея. Утвърдена практика в сайтовете, а все повече и в
телевизиите е опаковането на материалите чрез сензационни заглавия,
които особено при някои от сайтовете подсилват липсващото в текста
– скандалното, извънредното, шокиращото. Чрез различни техники
изследваните сайтове често мултиплицират един и същ текст и така на
практика се развенчава успешно работещият мит, че разнообразието на
медиите в интернет е голямо, а авторството – многобройно.
При надделяването на новините за престъпления и бедствия е полесно в преследване на рейтинг и кликания с помощта на сензацията да
се прекрачи границата не само на един писан документ, но и да се загуби
най-обикновената човешка мярка.
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БЕЛЕЖКИ
1

Етичният кодекс на българските медии е разработен в рамките на проект на програма ФАР,
изпълняван от консорциум, ръководен от Би Би Си Уърлд Сървис Тръст (BBC World Service Trust).
Приет е в края на октомври 2004 г.
От няколко години съществува и Етичен кодекс на Българския медиен съюз, достъпен на адрес:
http://bmu.bg/bg/code-of-conduct. Този документ не е взет предвид в настоящото изследване – б. а.
2 Както това е показано в доклада на Института за социална интеграция „Езикът на омразата –
проблем №1 на бежанците в България“, достъпен на адрес: http://www.isi-bg.org/files/custom/
Ezik%20Na%20Omrazata%20May%202017.
3 Кирил Добрев: Държавата се управлява само от скандали. БНР, „Неделя 150“, 30 април 2017 г.
4 Етичен кодекс на българските медии. Достъпен на адрес: http://mediaethics-bg.org.
5 Резултатите от проучването на Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ
– България) за свободата на словото през 2015 г., осъществено онлайн сред 143-ма журналисти
на национално ниво, могат да бъдат видени на адрес: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.
php?post=6910&c=181.
6 Пак там.
7 Пак там.
8 Пак там.
9 Пак там.
10 Пак там.
11 Тук са цитирани данни от третата част на проучването на изследователски център „Тренд“,
направено по поръчка на в. „24 часа“. Изследването е реализирано между 2 и 9 февруари 2017 г.
сред 1002-ма пълнолетни български граждани. Проведено е „лице в лице“ и е представително за
пълнолетното население на страната. Достъпно на: https://rctrend.bg/project/.
12 Част от медийната група „Русия днес“ (Россия сегодня) – б. а.
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Таблоидизацията на медиите в България

Вяра Ангелова

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ КАТО
ЖУРНАЛИСТИКА И/ИЛИ ПОЛИТИКА
Парламентарните избори са не просто упражняване на демократична
процедура. Те са особено състояние на публичността, която се разгъва и
разширява под влияние на разнопосочни идеи. И ако импулсът за появата
на тези идеи често е политически, то пулсът им е винаги медиен. Политическият дискурс (заедно с характерните за него идеологически противопоставяния) се трансформира в медиен дискурс.
Разпространяването на политическите послания чрез медиите може
да се разглежда като „символна политика“ (Edelman, 1976), доколкото същинската политика се състоява извън публичността, а аудиторията вижда
само символната й страна. Между политиката и медиите обаче съществува и „щастлива симбиоза“ (Boorstin, 1987), в която медиите само транслират политическото послание и в този смисъл играят по-скоро неутрална
роля. Основният възглед, възприет в настоящия текст, е свързан с идеята за банкрутирането на представата, че медиите могат да изпълняват
демократичните роли на информатор и контрольор на политическите
съобщения. Бидейки комерсиални предприятия, медиите се стремят към
по-голяма печалба чрез увеличаване на аудиторията (независимо дали ще
измерваме процеса чрез брой кликания; рейтинг; тираж или друго). Ето
защо те превръщат политиката все повече в забавление (Postman, 1985) и
използват все по-разнообразни похвати на драматизиране, персонализиране и сензационно поднасяне на информацията. Социалните тематики се
„булевардизират“, журналистиката „пожълтява“, а политиците използват
медийното влияние не за фактологично, а за емоционално говорене. Подобно обобщение за медийната система като цяло е допустимо, тъй като
медийният дискурс, разбиран като „съотнасяне на един текст с неговия
контекст“ (Менгьоно, 2000: 18), е публичен и в него различните медии
си взаимодействат (като репродуцират текстовете си; реконтекстуализират съобщенията и пр. (Fetzer & Weizman, 2006 и др.) Придържането към
определени журналистически етични стандарти се превръща в неудобно и
неуместно задължение, което отправяме към медиите. Настоящият текст,
без да сваля напълно отговорността на медиите, се опитва да покаже пошироката социалнополитическа вина за отклоняването от журналистиче331
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ски ценности.
Защо медийният дискурс в предизборната кампания представлява
особен интерес? Първо, защото медиите са онова място от публичността, от което аудиторията-гласоподавател черпи информация и знание за
политическия процес. Нерядко (по едни или други причини, върху които
сега няма да се спираме) именно медиите се оказват единственият достъпен източник на политическа социализация. Ето защо журналистите
са натоварени с отговорността да „преведат“ политическия език на езика
на гражданите, които трябва да направят своя „информиран избор“. При
това те трябва да го направят, придържайки се максимално към наличния
политически сленг, а не редактирайки го. На второ място медиите получават легитимно финансиране от партиите (под формата на реклами и/
или други видове на платено съдържание). Допустимо съмнение е, че покрай публично известните и означени платени форми между двете страни
съществуват и други неявни обвързвания, които влияят върху независимостта на журналистиката (неясна собственост на медията; политическа
принадлежност или интереси на собственика и др.). Не на последно място
сензационността, употребена като инструмент от политическата класа и
отразена от медиите, на практика демотивира и деморализира гражданското общество.
Използваните данни и наблюдения върху журналистическите материали по време на парламентарната предизборна кампания от гледна точка
на спазването на етичните стандарти са от проведеното изследване (вж.
„Новини... отблизо“). Предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. обхваща периода 24 февруари-24 март (решение
4171-НС на ЦИК от 01.02.2017 г.).
Необходими контекстуални бележки
Подготовката и произвеждането на изборите се организират от служебно правителство, назначено от президента на републиката. То управлява
страната в периода 25 януари-3 май 2017 г. Част от решенията на кабинета
се отразяват върху политическите дебати по време на кампанията (като например смяната на областните управители) и също попадат във фокуса на
изследването.
По време на кампанията още един сюжет с много разклонения въздейства съществено върху общата политическа и етична рамка на медийното действие. Те също са взети предвид:
На 7 март 2017 г. Съветът за електронни медии изпраща сигнал за
произнасяне по компетентност от Централната избирателна комисия във
връзка с проведен мониторинг и установяване, че в предизборен клип на
партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ДОСТ) може
да бъде разпознат посланикът на Република Турция в България Сюлейман
Гьокче. Въз основа на проверка ЦИК постановява спирането на излъчва332
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нето на клипа във всички доставчици на медийни услуги (включително и
интернет базирани), както съставянето на акт за нарушение на представители на партия1. На 3 и 6 март на срещи с организации на българските
изселници в Турция министърът на труда и социалните грижи на Турция
Мехмет Мюеззиноглу призовава българските граждани да гласуват за
партия ДОСТ. Във връзка с тези събития на 7 март в Министерството на
външните работи се провежда среща с посланика на Турция у нас. „На
нея заместник-министър Мирчев е поставил остро въпроса за нарушения,
свързани с условията за провеждане на българските парламентарни избори на територията на Република Турция, които противоречат както на българското законодателство, така и на турските изисквания [...] Обещанията
за материални стимули при гласуване и откритите призиви за подкрепа на
една определена политическа партия разглеждаме като директна намеса
във вътрешните работи на България и считаме за напълно неприемливи“,
се казва в съобщение на МВнР2.
Министър-председателят Огнян Герджиков също признава за съществуващо напрежение между двете страни и изразява надежда за поддържането на добросъседските отношения. На 17 март Министерството на
външните работи на България публикува официална позиция, в която информира, че българският посланик в Република Турция Надежда Нейнски
е извикана на консултации в МВнР, „за да докладва за обстановката в Турция и във връзка с подготовката на предстоящите избори“. Съобщението
завършва с позицията на МВнР, че „България ще продължи да поддържа
конструктивен диалог със съседна Турция, като счита за недопустимо каквото и да е външно влияние върху изборния процес за български парламент“.
Като политическа реакция на разпознатата намеса във вътрешните работи на страната коалиция „Обединени патриоти“ организира блокада на
държавната граница с Турция. Основната цел на мероприятието е да се затворят всички ГКПП и „да се спре „вносът“ на избиратели на Местан“3. От
своя страна Лютви Местан публикува отворено писмо, в което призовава
властите да съдействат за деблокиране на границата, за да могат българските граждани да упражнят конституционното си право.
Не без значение върху цялостното отразяване на картината от българските медии е и фактът, че докато тече предизборната кампания в България,
Турция провежда кампания по повод референдум (състоял се на 16 април
2017 г.) за смяна на характера на управлението и превръщането на Турция
в президентска република. Около този референдум противоречията в отношенията на Турция с други държави ‒ членки на Европейския съюз, се изострят. Германия, Холандия, Австрия и други държави забраняват митинги
на тяхна територия, в които участват турски министри. Това предизвиква
остри реплики от турска страна.
Този сложно съставен сюжет отваря възможността медиите да се ока333
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жат заложници в национална и наднационална етническа политическа реторика. Те не просто предават очевидно конфликтните политически послания, но и създават собствени (чрез думи, картини и звук), които могат да
задълбочат вече съществуващи противоречия. На поведението на медиите
в този аспект ще се спрем малко по-нататък.
На 21 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) и Съветът за електронни медии (СЕМ) подписват споразумение за специализирано наблюдение на медийното съдържание в 41 програми (радиостанции
и телевизии, в това число обществени и търговски; национални и регионални). Целта на мониторинга е да проследи дали медиите спазват Изборния
кодекс и Закона за радио и телевизия. В хода на предизборната кампания
СЕМ публикува четири междинни доклада, а по-късно и финален доклад,
достъпен на сайта на съвета. Сред общите изводи на доклада прави впечатление заключението, че „журналистите спазват професионалните стандарти в условията на предизборната кампания“4.
Изследван масив
Общият брой на текстовете, регистрирани като свързани с темата „избори“, е 498 от 3556. Разпределението по медии е представено като процент
от общия брой текстове по темата в низходяща градация:
Би Ти Ви
Днес
БНТ
Блиц
Нова ТВ
Вести
Брадва

18.1%
17.3%
15.7%
14.9%
13.3%
12.4%
2.4%

Пловдив24

2.4%

Освен текстове, свързани с изборите в България, в масива влизат и текстове, посветени на кампанията за президентските избори във Франция,
проведени на 23 април (първи тур), както и на изборите за парламент в
Холандия, проведени на 15 март. Общият процент на свързаните с чужбина
текстове, посветени на темата „избори“, е 10.08%.
Продължителност и големина на материалите
Разпределението на новините за изборите в телевизиите не показва отклонение от общите данни от изследването. Основният корпус от материали е представен с продължителност от 0.41 до 2.00 минути (16.1%), следван от този между 2.01 и 3.00 минути (13.3%) и по-дългите от 3.00 минути
(11.6%). Новинарският телевизионен поток остава непроменен по отноше334
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ние на степента на внимание, което се отделя на една или друга новина.
Изборите не са нито преекспонирана, нито подценена тема, а естествена
част от емисиите.
За разлика от телевизиите обаче при сайтовете данните показват разместване по този показател. Темата за изборите се появява най-често в текстове с размер между 201 и 300 думи (13.3%), следват онези между 301 и 400
думи (11.0%). Поравно са разпределени в по-малкия обем – между 101 и
200 думи (9.4%), и в по-големия обем – между 401 и 500 думи (9.4%).
Авторство на материала
Най-често автори на материалите за изборите са репортери/кореспонденти на медията (45%). Високият процент идва преди всичко от телевизиите, в които по правило всеки материал има назован автор. Следват
материалите, по които са работили редактори или са подписани като редакционни материали (32.7%). Значителен е делът на неподписаните материали – 21.9%, като анонимността на текстовете е особено характерна
за сайтовете Блиц, Брадва и Пловдив24. Макар и в тях да може да се изведе видима редакционна политика, анонимността на автора продължава
да е проблематична за сайтовете, тъй като не предлагат на аудиторията
яснота за произхода и достоверността на информацията.
Трябва да отбележим, че в редица случаи в тези сайтове не може и да
има изявено авторство, тъй като материалите представляват компилации от
съществуващи текстове (от други сайтове и медии). Нерядко тези текстове
дори не са съществено редактирани, а се препубликуват почти дословно независимо дали е посочен източникът им или не. Така, макар и с променено
заглавие, на практика е възможно читателят да се среща с един и същ текст
твърде често. Репродуцирането (включително и на грешките) е характерен
белег на медийния дискурс, особено след навлизането на интернет базираните медии.
Най-вероятно се разчита на факта, че аудиторията на сайтовете е различна и подобен похват ще остане незабелязан. Благодарение на интернет
ставаме свидетели на нова форма на вече утвърдена практика – ако доскоро медийните анализатори установяваха висока степен на сходство между
пиар съобщенията и публикуваното в медиите (Методиева и др., 2006), то
днес диагностицираме висока степен на сходство на „журналистически“
текстове. Има случаи, в които редакторската намеса е толкова незначителна, че се повтарят дори грешките от първоизточника. Това става отчасти
видимо и при използваните в материалите източници.
Използвани източници
Най-често изследваните медии по темата „избори“ се позовават на Българската телеграфна агенция (22 пъти); следвана от Нова телевизия (в това
число предавания, новинарски емисии и сайта nova.bg) (20 пъти); Фокус
335
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(агенция и радио), БГНЕС и България Он Еър (12 пъти).
Списък на всички използвани източници:
БТА
Нова и нова.бг
БГНЕС; България Он Еър; Фокус
Би Ти Ви
24 часа
БНР; Ройтерс
Канал 3
Дарикнюз и Дарик радио; ПИК
Анадолска агенция; Асошиейтед прес; Белгийската телевизия Еф
Би Ти Ви; Блиц; Гардиън; Дойче Веле; Офнюз; Файненшъл Таймс;
Пловдив24
Б92; БГ Войс; Блумбърг; БНТ; Взгляд; Галерия; Дейли Мейл;
дир.бг; Дневник; Дъ Телеграф; Индипендънт; Интернешънъл
Бизнес Таймс; Камбаната на Русия; Клуб Z; Льо Монд; Льо
Фигаро; Медиапул; Монитор; Народни новини; Ню Йорк Таймс;
Правен свят; РБК; Ретро; РИА Новости; Си Ен Ен Турция; Сега;
сп. „Експерт“; Сръбски медии; Телевизионен канал Ей Би Си
Нюз; „Труд“; Турска информационна агенция; Уикенд; Уолстрийт
Джърнъл; Флагман; Франс прес; Царград

22
20
12
11
8
6
5
3
2
1

От представените данни може да направим следните изводи:
Тъй като преди всичко става дума за избори, които се провеждат за български парламент, съвсем естествено е да се забележи значителният превес
на цитирани български агенции и медии. БТА продължава да е официалният канал, който партиите/организациите/институциите използват, за да
достигнат до медиите, а оттам и до аудиторията.
Нова телевизия (заедно със сайта си) също е предпочитан източник на информация за изследваните медии. Това се дължи и на факта, че сайтът Вести е
в корпоративна обвързаност с Нова телевизия, което се отразява във високата
честота на позоваването на Нова телевизия от сайта, оттам и върху цялостния
резултат в изследването. По същия начин следва да се разглеждат и данните за
телевизия България Он Еър, която се намира в обща компания с Днес.
Данните представят високо доверие именно към медии и агенции, които имат авторитет в професионалната общност (оттам и в аудиторията). Въпреки това не може да не отбележим, че ПИК (сайтът не влиза в изследваните медии) изпреварва по брой позовавания други български медии.
По отношение на останалите източници на информация, които се използват по време на предизборната кампания, на преден план излизат политиците/политическите партии/кандидат-депутати/бивши политици (общ
брой 47 позовавания) и техните изказвания. След тях се нареждат социологическите агенции (общ брой 28 позовавания), като най-често се използват
336

Вяра Ангелова: Парламентарните избори като журналистика и/или политика

данни на агенция „Галъп“. Във висока степен се използват изявленията, съобщенията и данните на ЦИК (и сайта на комисията) (общият брой е 13,
като трябва да е ясно, че на някои места се публикуват официалните данни
от приключилите избори, без медията да се позовава на ЦИК).
Използваните съобщения от пресцентрове и пресконференции също са
13, като не е задължително авторът непременно да е присъствал на пресконференцията (т.е. възможно е да се използва преразказ на случилото се, взет
от друга медия със или без позоваване на тази медия).
Също толкова често (13 пъти) медиите използват собствените си ресурси като източник на информация – по наша информация, научихме, наша
проверка, наши източници, разполагаме с информация. На пръв поглед тези
данни се родеят с резултатите, които имаме за непотвърдена информация
(оказа се, появи се информация, стана ясно, широко известно е) – 7 пъти.
Но в първия случай медиите залагат собствения си авторитет като гаранция
за достоверността на информацията, докато в другия случай – не.
Интерес предизвиква и все по-увереното изкачване на социалната мрежа Фейсбук като източник на информация за медиите – 11 пъти. Постовете
на публични личности и партии заслужават по-детайлно изследване в сравнителен план с използваните традиционни методи (като прессъобщенията)
за достигане на целеви аудитории. Твърде е вероятно да се окаже, че личните профили на публичните личности са само привидно „лични“, а по-скоро
са корпоративно-политически. Другата популярна социална мрежа – Туитър, значително по-слабо е използвана от изследваните медии. (Казусът с
двете социални мрежи е доста особен елемент в медийния дискурс. От една
страна, консервативният характер на медийната регулация постулира отделянето на търговското от редакционното съдържание, но назоваването на
компаниите „Фейсбук“ и „Туитър“ не се възприема като нерегламентирана
реклама. От друга страна, медийната конкуренция често кара журналистите
да премълчават имената на конкурентни медии, но двете социални медии се
оповестяват открито.)
На фона на неизненадващите факти за използваните източници прави
впечатление, че в немалък случай (44 пъти) изследваните медии не са се позовали на никакъв източник. Вече дадохме подобен пример с данните на ЦИК,
съобщени като общоизвестни, а не произтичащи от конкретна институция.
Главни действащи лица
В предизборната ситуация основните действащи лица стават политиците и техните партии, борещи се за вниманието и гласовете на гласоподавателите. Ето защо напълно естествено в изследвания масив e те да излизат
най-високо (в 307 от материалите). След тях се нареждат представителите
на изпълнителната власт (в 50 от материалите), което също е разбираемо
предвид факта, че служебният кабинет е назначен именно за да организира
изборите. На трето място изследваните медии отразяват действията, мнени337
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ята и позициите на отделни (неовластени) лица и групи (общо в 51 от материалите). Те се явяват като трети стълб, на който лежи изборният процес, а
именно представители на обществото.
Изследваните медии най-често се позовават на изказвания и становища
на главните действащи лица (182 пъти), а когато използват като източник на
информация други медии, агенции или социални мрежи – се позовават на
публикациите в тях (90 пъти). На трето място идват данните, анализите и
изследванията, на които медиите се опират в 65 пъти от случаите.
Конфликтност
Степента на конфликтност в материалите е едно от основните търсения
в изследването с акцент върху диагностицирането на равнището, до което
медиите надграждат съществуващ конфликт или дори представят като конфликт обичайната размяна на противостоящи си мнения.
Доколкото изборният процес е процес на интензивна размяна на различни позиции, опасността и изкушението медиите да го превърнат в конфликтна зона е изключително голяма. Въпреки това данните показват лек превес
на материалите, в които не може да бъде регистриран конфликт (197 пъти).
Резултатът идва от начина, по който се отразява кампанията в новините – редуващи се материали, в които за политиците и партиите е отредено нарочно време. По правило в новинарския масив не влизат диспутите
между политическите опоненти. Въпреки това обаче фрагменти от тях (под
формата на цитати) или реакции на политици към опонентите им влизат в
новините и така изграждат масива от материали, в който се регистрира високо равнище на конфликт (185 материала). Такъв е примерът с цитираните
думи на Бойко Борисов за политическите интриги на БСП и те са царе на
саботажа от Блиц и други издания. В останалия брой текстове също се
наблюдава конфликт, но в известна степен.
Преди всичко става дума за конкретни конфликти (155 от материалите), какъвто е случаят с акцията на „Патриотичния фронт“ на границата
с Турция например. В немалко случаи обаче чрез оценъчни глаголи, съществителни и прилагателни, както и журналистически интерпретации
противоречията са представени като конфликт (118 материала). Например
вътрешнопартийните разногласия в БСП са представени като война между
социалистите (Брадва), а издигането на политически лидери в листите за
25-и МИР София е оценено като битка от Днес, Вести, Блиц, БНТ, Нова
телевизия и Би Ти Ви. Усещането за повишена степен на конфликтност се
създава и в съществуващ конфликт, който е „доукрасен“ от журналистите.
Така например спорът между Елена Йончева и Бойко Борисов (дали държавата е плащала за нейни журналистически материали) се обрисува чрез
закопа я, заплаши го, съдебна битка (Блиц). Вследствие на този конфликт
нов скандал гърми в МС (Блиц), а Герджиков би шута на Гарелов (Брадва).
В 139 от материалите не може да се прецени дали конфликтът е дейст338
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вително съществуващ, или е плод на журналистическите разсъждения. Добавянето на конфликтност е пряко свързано с въпроса за
сензационността
В 170 текста се регистрира висока сензационност. Освен чрез усилване на конфликтността сензационността се получава и чрез спекулативна
употреба на думите. Целта отново е да се постигне по-голямо читателско/
зрителско внимание. Така едно социологическо проучване се оказва парещо, а друго – загадъчно (Блиц), кой с кого във властта визира не друго,
а възможните коалиции след изборите; актьори щурмуват парламента –
влизат в листите на партиите, а пленумът на БСП се оказва инфарктен (Би
Ти Ви), както впрочем инфарктна е и разликата ГЕРБ–БСП; бомба в Блиц!
Лъсна истината; космически суми налапаха българските звезди (Брадва);
Бойко успокоява разярила се тълпа в Благоевград (Блиц), край с Радан Кънев – не влиза в парламента. Списъкът може да бъде продължен дълго, за да
се убедим, че сензационността вече се утвърждава като журналистически
стандарт, определено подвеждайки аудиторията (чрез забавата, иронията и
сарказма). Сред заглавията, разбира се, има и остроумни попадения, като
например Местан изпада, Доган спада, Патриоти се разпадат (Днес).
Сред сензационните прийоми се откроява този на Вести. В заглавието
се извежда цитат (най-често от политик), който да подейства като стръв за
улавяне на аудиторията. По този начин медиите се опитват да снемат от себе
си укора в прекомерна сензационност и да я прехвърлят върху останалите
публични играчи. Ето няколко примера в тази посока: Борисов: Нинова се
уплаши, мислех, че от Цецо, а то от Пеевски; Радан Кънев: Този път тиквата ще се препъне в нас; Хр. Иванов: Да заровим томахавките, Борисов,
откажи се и пр.
Важно е да подчертаем обаче, че все пак изборната тематика се отразява
по-скоро с ниски нива на сензационност. Това отчитат и резултатите, които
показват, че най-много текстове по темата (231) са с ниска сензационност.
Сериозността на темата може би удържа увлечението към сензационност.
Неутралност на материала
В предизборна ситуация се говори за проблемите (които ще бъдат преодолени след изборите), за положителните неща (които вече са направени,
но и ще бъдат направени). Преобладават материалите, в които негативното
и позитивното са представени балансирано (156 материала) и в които представените събития/съобщения не могат да бъдат оценени по скàлата позитивно-негативно, а са неутрални (150 материала). Спецификата на темата,
която принуждава медиите да се съобразяват с дневния ред на политическите играчи и в известен смисъл „да зависят“ от техния политически речник,
дава значителен превес на отрицателните послания (очевидно отрицателни
– 94; по-скоро отрицателни – 65) пред позитивните послания (очевидно по339

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

ложителни – 12, и по-скоро положителни – 7).
Визуализация
Всички изследвани медии визуализират материалите си. Най-много
това се прави чрез видеофрагменти (268 пъти). Този брой се дължи не само
на телевизиите, на които видеото е естествен инструмент, но и на сайтовете.
Така например Вести също често илюстрира текстовете си с видео. Най-вече от новините или предаванията на Нова телевизия, но не само. Използват
се също клипове и видеосъдържание (невинаги е ясен първоизточникът),
които са и на други езици. В случая по тази тема има едно видео на английски. На второ място по честота са снимките (245 пъти). Най-много това се
прави от сайтовете, но телевизиите също ги използват. Правят го най-често
за представянето на листите с кандидат-депутатите и избраните депутати.
В сайтовете често снимките нямат автор (например Брадва) или се препечатват от друга медия (например Днес).
Всички изследвани медии сравнително активно използват инфографики (70 пъти), което дава прегледност на представяните данни около изборите. Също така активно се използват интернет базирани ресурси – най-вече
профили във Фейсбук и в Туитър (под формата на снимка на пост, в който
може да има текст, снимка/и и/или видео), а също разговор през скайп. Новите технологии (холограмни образи) се използват все по-често от телевизиите, които се опитват да създадат усещането, че в студиото се намират
персонажите, за които се говори. Навън пък се използват дронове, които
дават по-голям обхват при отразяването на събитията.
Как говорят политиците според медиите
Освен че препредават думите на политиците, които по време на кампанията силно се противопоставят едни на други, за да могат да се откроят
пред гласоподавателите, медиите коментират политическата реч.
Така политиците, освен че говорят и казват, много по-малко разговарят, влизат в диалог, обсъждат, разкриват вижданията си, изразяват
увереност и по-често отричат, отсичат, отхвърлят, атакуват, разкритикуват, обвиняват, заканват се, нападат, нахокват, скачат лошо един
на друг. Още по-рядко се шегуват и шеговито обобщават. В сериозната
словесна битка те се захапват.
Политическата конкуренция е представена преувеличено като война и
битка, в която има напрежение, а с приближаването на деня на изборите напрежението става все по-ожесточено, обстановката – усложнена, а
страстите се нажежават до червено. Думата напрежение най-често се
употребява по време на изборите сред думите, увеличаващи сензационния
характер на материалите. Следват думите извънредно, скандал, драма, шок,
трагедия, ексклузивно и брутално. Значително повече обаче са неутралните
думи, с които изследваните медии работят по време на изборите. Редно е
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да отбележим, че думите често се явяват като ехо на политическия жаргон.
Или иначе казано, журналистите преповтарят оценките (и самооценките)
на политиците, усвоявайки техния език. Именно тук най-вече се намират
емпиричните доказателства на тезата ни, че политическият дискурс замърсява медийния, инфилтрира в него спорна вербална обноска, нерядко го
уплътнява с агресия и вулгарност.
Изборите в заглавията
По отношение на сензационността в някои от изследваните медии се
наблюдава значително разминаване между заглавията и съдържанието на
материалите и по темата „избори“. Сензационното или ударното озаглавяване на текста с цел да се привлече вниманието на читателя/зрителя е
застигнало и тази тема, която класически се разглежда като тема на дебати, аргументи, доводи и рационален разговор. Най-видима е тази разлика в
сайтовете Брадва и Блиц, в които текстовете често са по-въздържани в употребата на епитети и определения, отколкото са заглавията. Това има своето
обяснение – сайтовете разчитат на посещения от потребителите и тъкмо
това ги принуждава в заглавията да усилват/преувеличават важността на
информацията, която предлагат на аудиторията. Като типичен пример можем да дадем заглавието „БУМ! След победата на ГЕРБ кошмар сполетя
Цецка Цачева!“ (Брадва). От текста след заглавието се разбира, че Цачева
не влиза в Народното събрание, което дори за висш политик едва ли може
да бъде определено като кошмар.
Това не означава, че и телевизиите не прибягват до този похват. Подвеждащи заглавия, макар и не в толкова силна степен както при някои сайтове,
могат да бъдат уловени и в надписите на новини и в частните телевизии.

***
За Турция, границата и българите в Турция
Отразяването на случващото се на границата с Турция по време на предизборната кампания може да разделим в две части. Първата: изследваните
медии отговарят на високия интерес към политическата акция.
След оповестяването на акцията на „Патриотичния фронт“, чиито лидери и членове са наричани често националистите и/или патриотите,
журналистите започват да очакват автобусите от Турция (не хората, а автобусите) и препредават, че държавата е готова за наплив от автобуси
по границата. Проследява се как автобусите с протестиращи ще спрат
автобусите с избиратели (не хората, а автобусите), как са завардили границата. Въпреки че първоначално ситуацията е спокойна, все пак журналистите очакват (особено силно в телевизиите, които предават на живо,
но сякаш и в сайтовете, които работят с видеофрагменти от новинарските
емисии на телевизиите през деня, като например Вести), че са възможни
физически сблъсъци.
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Случващото се на границата е представено неутрално, без очевидно
вземане на позиция от страна на изследваните медии. Високият градус на
реалния конфликт обаче принуждава журналистите да говорят в същата
стилистика, която използват и участниците в него. Ето как се появяват т.
нар. изборен туризъм, изселниците, мобилизираните изселници, турските
изселници (имат се предвид българските изселници в Турция), вълна от популизъм, хората са избутани и изтласкани и оформят група на прогонените. Още от първия ден напрежението ескалира и се стига до сблъсъци на
протестиращите с полицията, блъскане и обиди.
Патриотичните организации обещават, че ще се държат цивилизовано, но после нарушиха това свое обещание. Полицията отпушва трафика
към България. Няколко часа по-късно блокада вече няма, само палатков
лагер, огън и кебапчета. Патриотите обаче се заканват, че не предстои
розово бъдеще на пътуващите от Турция към България.
В същото време трябва да отбележим и очевидно неуместни сравнения,
идващи от желанието за новаторско представяне на случващото се, но основани на слабо познаване на историята – например голямата екскурзия, но в
обратна посока (Нова телевизия)5.
Действията на Турция по време на изборите в България са определяни
от изследваните медии като жестока пропаганда на Турция (Вести), война
с думи (Нова телевизия), тих фронт срещу Турция (Би Ти Ви), напрежение с Турция (Брадва), известно изостряне на отношенията; нарушение
на добрия тон от Турция; усложнени отношения (Днес), турците се призовават да гласуват за една точно определена партия; голям скандал; обтегнати отношения (Вести).
Най-голямото етично предизвикателство пред медиите постави един от
лидерите на „Патриотичния фронт“ – Валери Симеонов, който напада словесно граждани на границата, като им обяснява, че нямат право да гласуват
и трябва да си ходят в Турция, и най-вече когато дърпа възрастна жена,
защото отказва да се върне в Турция. От една страна, медиите няма как да
не покажат изявите на политическия деец, но в същото време трябва да
запазят авторитета си на неутрален наблюдател, както и позицията си на коректив на политическия елит, когато той нарушава добрия тон и правата на
гражданите. В случая медиите успяха да запазят неутралност, като макар и
да показваха кадри от действията на Симеонов, избягваха да ги коментират
или определят, въздържаха се да повтарят стилистиката на политика, който
по-късно определи възрастната жена като нахална баба, която си знае правата.

***
„Да, България!“ и Блиц
Особен случай представлява отношението на Блиц към коалицията
„Да, България!“. От изследваните медии Блиц се откроява с драстичното си
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нарушение на политическата неутралност към тази организация, с тенденциозно информиране и използване на силно пейоративни и негативни думи.
На сайта Блиц името на партията6 се появява като Да(й) България; Дай,
България и (Про)Дай България. В изследвания период изкривеното име на
партията се появява шест пъти през февруари, девет – през март, и един път
през април, а правилното име „Да, България!“ не е използвано нито веднъж
през февруари и април и само един път през март.
От събраните данни ясно се вижда тенденциозно отношение към формацията, нейните членове и привърженици. Те са описвани и представяни
като:
Партията – секта; ГМО-проект на Иво Прокопиев; коалиция на Прокопиев; грантаджийска Прокопиева формация; задкулисен проект; изкуствено сборище; хибриден проект на олигархията; партия на олигархията;
хибридна формация;
Лидерът Христо Иванов – провален експравосъден министър; грантаджия; посмешището Христо Иванов-Пинокио; шеф на сектата; брадатият бивш министър на правосъдието;
Членовете на политическата партия – марионетки на Прокопиев и
Сорос; послушници; марионетки на олигархията; безродник; псевдоисторик; соросоиди; родни грантополучатели; болни за власт; грантова примадона; обслужващ персонал; моралисти;
Около политическата партия – кохорта от грантови говорители и медии; кукловоди; грантово зависими медии; сайтове на олигархията; скандален кадровик; медии-бухалки на Прокопиев.
Блиц демонстрира негативно отношение и към друга партия – Нова република. Двете партии Блиц нарича двете секти на Костов. Членовете на
Нова република са също учениците на Костов, а лидерът им демонстрира
шизофренично политическо поведение.
Тази реторика е видимо изключение само на фона на изследваните
медии. На медийната сцена по-общо в политико-икономическия сблъсък
участват също вестниците „Телеграф“ и „Политика“, които са определяни
от „Да, България!“, но и от вестниците „Капитал“ и „Дневник“ като „кафяви вестници“ и „медийни бухалки на Пеевски“. Противопоставянето между
медийните собственици разкъсва журналистическата солидарност и маркира като негативен целия медиен дискурс.

***
Франция между любовта и Фрекзита
Любопитно сравнение може да се направи върху начина, по който се
отразяват изборите в България и тези във Франция. Може би подобно сравнение ще даде светлина и върху разбирането на медийните подходи по темата за националните избори.
Изборите във Франция за президент са също толкова непредсказуеми в
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началото на кампанията, колкото и българските избори. Те са също драматични, както и нашите. Но причината не е само в националните дебати, а
в това, че Франция решава съдбата на Европа освен съдбата на страната.
Докато българските избори остават затворени в рамките на важността си за
България дори когато става въпрос за гласуването на българите от чужбина.
Освен това изборите във Франция протичат при извънредни мерки за сигурност и извънредно положение, което е съществена разлика с изборите у
нас. Отчетливо се вижда нагласата срещу евентуалното избиране на Марин
Льо Пен, което би могло да доведе до катастрофа за Франция и Европа,
би имало много лоши последици и наистина звучи страшно. В българските
избори няма политическа платформа, която да предполага референдум за
излизане от ЕС и това придава друг смисъл на думата драматично в българския контекст. За сметка на това, докато в нашите избори Турция оказва
натиск, медии информират за необичайната среща на Марин Льо Пен с
Путин под заглавието Русия не желае да влияе на изборите във Франция
(Днес).
И докато притесненията от евентуален Фрекзит са налице, другият сюжет, който влиза покрай изборите във Франция, е далеч по-пикантен. Бъдещият президент (а по-късно и избран за президент) Еманюел Макрон и
неговият доста любопитен личен живот се оказват изключително интересни и за българските медии. Историята на необичайната им любов с
по-възрастната му съпруга, опроверганите слухове, че има хомосексуална
връзка, са част от информационния поток заедно с политическите послания, които нагледно са обединени от заглавието Президентската кампания
във Франция: Cherchez la femme (Вести). В изследваните медии личният
живот на българските политици не се коментира. Усещането, че Франция е
по-значима страна, в която нравите са по-различни от нашите, се засилва,
когато се разгледат използваните по темата източници на информация. Не
е без значение, че в случая на Франция изследваните медии се позовават
на чуждестранни медии/агенции и репортери, които живеят на място, а в
случая на България – преди всичко на български източници. Така политическата култура на страната се отразява върху репортерските почерци. Там
определено не е като тук.

***
В заключение по тази тема може да кажем, че медиите демонстрират
натрупан опит и известна обиграност в отразяването на изборите без съществени нарушения на етичните параметри и политическата балансираност. Изключения не липсват и те би трябвало да се дебатират не в контекста на противопоставянето на едни медии срещу други, а в контекста
на зрелостта на обществото, което толерира (или не толерира) определени
политически регистри. В това отношение заемането на ясна позиция на медиите в защита на гражданите и отразяването на политиката именно през
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интересите на гражданите, а не на партиите са повече от необходими. Това е
етап, който медиите все още не са постигнали. Стъпките към него са плахи
и неуверени. Медиите предпочитат да спазват формалния плурализъм на
гледните точки, чрез който се отразява всичко и няма превес на нищо. Еднакво отразени обаче понякога означава еднакво подценени. Опошляването
на политическия процес води до демотивиране и деморализиране на гражданското общество, от което в бъдеще никой няма да има полза.
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на т. нар. Възродителен процес – б. а.
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Таблоидизацията на медиите в България

Жана Попова

КАК СЕ ПОРАЖДА СЕНЗАЦИОННОСТТА В
НОВИНИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИИТЕ?
Фокусът на настоящото изследване е върху усилването на сензацията
в новините или превръщането в сензация на съдържанието на новините.
Публичният дискурс след 1990 г. е обект на редица изследвания през периода след 1990 до 2017 г. и проблемът за „сензацията“ е засяган нееднократно в тях.
Англо- и немскоезични изследователи обръщат сериозно внимание
на търсенето на сензация като явление в представянето на информация
след бума на интернет платформите за новини, онлайн медиите. Потърсени са начините, по които фактите се превръщат в сензация – чрез представяне, така че да предизвикат емоционална реакция. Представянето на
събитието по сензационен начин е процесът, който преработва фактите
не само в емоция, но в емоционална реакция. „Докато всички стари медии функционират в режим на представяне, новите медии работят в
регистъра на показването – показване брутално, без тълкуване, дори без
идеология, най-малкото при чистия вид информация“ (Лаш, 2004: 102).
Превръщането на фактите в сензация е част от „фикционалността“,
която журналистите допускат в правенето на новини. Следвайки теоретичните разбирания на Ървин Гофман, Снежана Попова говори за различните „регистри на съществуване“ на словото в потоците на информацията и забавата, а „(…) информация и забава „трябва да бъдат четени“
в две различни рамки – реалната и фикционалната“ (Попова, 2009: 187).
В изследването Отразяване в търсене на сензационното: сравнително
изследване на 14 телевизионни системи (Sensationalismin News Coverage:
A Comparative Study in 14 Television Systems) е потърсена връзката между производството на сензационни новини и рейтинга на комерсиалните
телевизии в сравнение с употребите на сензационно съдържание в новините на обществените медии (Arbaoui, SwertandBrug, 2016). Анализирани
са схеми на разказване по моделите на анализ на медийния разказ, които
извежда Снежана Попова (Попова, 2017: 97-117). Още две изследвания
за българските медии, свързани с корелацията качествени-таблоидни медии, са ключови: изследването на качествената преса на Орлин Спасов
(Spassov, 2004: 26) и на публичния дискурс в таблоидните издания на
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Александър Кьосев (Кьосев, 2005: 218-246).
Изследването на емисиите на трите национални телевизии Нова телевизия, Би Ти Ви, БНТ е проведено в периода 1.02.-30.04.2017. Въз основа
на изследвания масив (информация за рамките на изследването в „Новини... отблизо“ към рубриката) предлагам следната типология на начините
за постигане на сензационност:
I. Спрямо същността на събитието:
1. Усилване на реален конфликт до скандал.
2. Липсата на конфликт се заменя със сблъсък на мнения и хипотези.
II. Типология според похватите за постигане:
1. Когато източникът „прави“ сензация.
2. Сензация чрез имитация на събитие „на живо“.
3. Когато журналистите използват журналисти като герои на сензации.
4. Сензация, че има „укривана информация“.
5. Интервюирането на жертви на насилие. Журналистите вярват в
публичната саморазправа с „виновните“.
6. Сензацията, създавана чрез усещането, че има нещо „хибридно“
във въздуха. Тревогата от липсващата информация.
I. Типология на сензациите според същността на събитието
Чрез избора и подредбата на новините медиите през наблюдавания
период създават представата за катастрофично всекидневие, изобилстващо от престъпления и инциденти.
И тук при изводите за натрупването на драматизъм и напрежение заслужава внимание един от получените резултати:
1. Конфликтът в същността на събитието е в ниска степен, а е
представен като скандал и сензация
Данните, които посочваме тук, са резултат от наблюдението на три
национални телевизии и на пет интернет сайта. Според обобщението на
резултатите при 1588 информационни единици липсва конфликт. „Значително равнище на конфликт“ е маркирано в 1313 публикации, а някаква
степен на конфликт – „до известна степен“ – в 635. Същността на конфликта е било трудно да се определи в 1189 случая. При следващия показател
отчитаме доближаването на позицията „изкуствен конфликт“1 (798 пъти)
до позицията „реален конфликт“2 (995).
2. Конфликтът е породен от публичното линчуване на публичните фигури
През изследвания период прокуратурата предоставя удоволствието на
зрителите от усещането, че и „по върха“ също се страхуват.
В първия месец от наблюдението като един от източниците на конфликти се оформя, от една страна, служебното правителство на Огнян
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Герджиков, а от друга – прокуратурата. В първия случай резултатите от
проверките на служебното правителство са изречени с уговорки за вероятност. Така например служебното правителство неведнъж съобщава, че
„има вероятност“ някои от европейските програми да бъдат „застрашени“
заради неизпълнени условия в МОН и в МОСВ по време на управлението
на втория кабинет на Бойко Борисов.
Картината, в която новините за събития с неопределена степен на конфликт са почти 1/3 от общия масив, прави представата за случващото се
не по-малко застрашаваща: без конфликт, без реални скандали и противопоставяния. Но телевизионната реалност изглежда така – без конфликтни ситуации, внезапно, без предупреждение връхлита пореден скандал и
безпричинно се появяват заплахи от събития като катастрофи. Липсата на
конфликт е обяснима, тъй като в две от тематичните натрупвания – „престъпления“ и „бедствия и инциденти“, не е нужно да има конфликти, а има
жертви, потърпевши, страдание, страх. Тези новини оформят най-големия
масив, ако съберем двете категории. Журналистите регистрират събитията, подреждат ги по степен на ужас, шок, извънредност, но изчезва обяснението на причинно-следствените връзки защо наблюдаваме катастрофи,
престъпления, агресия, насилие.
II. Типология по начините, по които се създава сензация
Два вида събития са сред водещите като брой новини през изследвания период – „престъпления“ и „бедствия и инциденти“. Въпросът не е
дали журналистите трябва да отразяват тези събития, а как да ги отразяват.
През тримесечния период, когато близките и роднините на жертви на
насилие или самите жертви на насилие искат да останат анонимни, когато
отказват да разговарят, журналистите зачитат тяхното право. Журналистите използват съгласието на жертви и близките им да говорят. Няма нарушения на това правило.
Много по-сериозен проблем е неспазването на професионалните
стандарти във връзка с това как репортери и водещи цитират и как използват информация, как се позовават на източниците и как предупреждават
зрителите си чии думи предават.
1. Когато вестоносецът предоставя ролята си на източника
Репортерите на двете частни телевизии работят с информация от
„наши източници“, „криминолози“, „източници на Би Ти Ви“ или „източници на Нова телевизия“, а в същото време разказът за събитията, който
представят, е разказът на прокуратурата, полицията и следствието. В рамките на изследвания период неколкократно всички телевизии оставиха без
репортерски въпрос говорителката на главния прокурор Румяна Арнаудова да застава с микрофон и слушалка в коридор на институция, сякаш самата тя е репортер на медията, а не страна, изразяваща една от възможни349
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те гледни точки. Източникът на информация замени журналистите, а този
„ефект на присъствието“ от прякото включване на говорителката създава
представата за значимостта на позицията на прокуратурата. Още повече
че в някои от случаите други гледни точки не са откривани или репортерите не получават съгласие.
Изразите, употребявани от прокурорите, които говорят в ефира на
трите телевизии, са „имаме данни“, „има съмнения“, „дава основания да
считаме, че“… В репортерския разказ тези уговорки отпадат и изказаното
съмнение е превърнато в сигурност. Нееднократно „другата страна“, за
която са обвиненията, или отказва да отговаря, или не може да бъде открита. И вместо позиции по казаното от говорителя на прокурора журналистите използват една и съща матрица, за да убедят в правдоподобността на
това, че са направили всичко възможно да открият сочения като обвинен
от прокуратурата. Показват целия процес на репортерска работа – заснето
е ходенето по адреси, на които би трябвало да има фирми, звъни се на
врати, говори се със съседи. Разкриването на „лабораторията“ на снимане
трябва да убеди зрителите в правдоподобността на изреченото.
Част от журналистите „разиграват“ чрез имитация на фикционални
елементи „тайното съобщаване“, „казаното само на репортера“, „неофициалното“.
Чрез подобен модел на „свидетелски разкази от репортерите“ са предадени информациите на прокуратурата за заплаха, отправена от здравния министър в служебния кабинет Илко Семерджиев срещу директорка
на Агенцията по лекарствата, „съмненията за отварянето на офертите за
магистрала „Струма“ и за „дома на ужасите“, както наричат и по Нова
телевизия, и по Би Ти Ви хосписа за възрастни хора в Елин Пелин. Продуцирането на новини с източник прокуратурата особено се активизира през
април, когато прокурори влизат на проверка в КЕВР, НЕК и АПИ.
Сензационните проверки са обобщени на 26 април 2017 г. от Бойко
Борисов, председател на ГЕРБ и след това отново премиер на страната,
като е цитиран от изследваните телевизии: Използвам случая да поздравя
действията на прокуратурата. Искахме румънски модел, ето румънски
модел – като се събудиш сутрин, да чуеш кого разследват. Бой по всички,
така че да има превенция и да спрем по тази тема да се говори каквото и
да е като съмнения за корупция. Който, където и както го заварят, всичко трябва да се провери и да се повдигат обвинения. Това ми е мнението,
за да не ме търсите пак и по тази тема.3
Създадена е картина, в която правораздаването сякаш приключва с
повдигането на обвинение. Този модел на информиране отива отвъд задължението да се предава информация за действията на прокуратурата,
а журналистите следват сензационния начин, по който тази институция
оповестява проверките си. Това е медийно съучастничество, което изкривява картината за смисъла на правораздаването.
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2. Сензация чрез имитация на случване „на живо“ пред очите на
зрителите
Употребите на „живите връзки“ от мястото на събитието за драматизиране на новината. Между трите наблюдавани телевизии БНТ най-рядко
използва „живи връзки“ през изследвания период. Журналистите от частните телевизии застават пред табели на ведомства и упражняват особена
„табелна журналистика“ в „жива връзка“, която трябва да убеди зрителите в съобщаването на „последна информация“. Можем да обобщим,
сумирайки резултатите от телевизионните репортажи, че другото най-често място на събитието, от което предават репортери и водещи, е… телевизионното студио. „Последната информация“ се съобщава „на живо“ от
съседната видеостена, като е използван набор от еднообразни холограмни
образи, графики и надписи.
Начинът, по който частните телевизии използват „живите връзки“,
цели драматизиране на разказа за събитията. Имитира се извънредност
дори когато няма различна информация от предходна емисия новини или
не съществува причина журналистите да реагират като при извънредно
събитие.
Наблюдава се настойчивото измисляне на живо пред зрителите на
език, с който журналистите сякаш търсят спасение от същността на случилото се. Появяват се словосъчетания като: „пострадалата кола“, „пострадалия автомобил“, „злополучната кола“, „злополучната тръба“ (така
по Би Ти Ви наричат тунел „Ечемишка“ в новините за убита жена от паднало осветително тяло). Пострадали са хора, злополука е сполетяла хора,
но журналистите се опитват да пренесат определенията за „злополука“
върху неодушевени предмети, защото навярно приемането на трагичното
събитие от самите журналисти е непоносимо трудно. Същото смесване се
наблюдава и при отразяването на терористичните атаки през тримесечния
период.
3. Цензурата не е сензация. Сензацията е, че журналистите също
плачат в изобразената „кухня на медиите“
Три събития от медии попадат в петте водещи новини в рамките на
тримесечния период. Едното е свързано с медиен собственик, а другото –
с журналист, който напусна Нова телевизия заради цензура. Месец преди
това, през март, от външната продукция „Шоуто на Слави“ обявяват, че
Би Ти Ви налага цензура на предаването, като телевизията е спряла изданието на предаването след изборите, свързано с проведения референдум.
На 13 април една неправителствена организация4 качва в youtube.com
запис от работен обяд в Дамски бизнес форум, по време на който бизнесменът Сашо Дончев (собственик е и на в-к „Сега“) е поканен да изнесе
лекция. Записът обаче е разделен на няколко части и в една от тях Сашо
Дончев разказва за „скандален разговор“ между него и главния прокурор
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Сотир Цацаров. Сотир Цацаров е наречен от Сашо Дончев „наглец“ и
действията на прокурора са определени като злоупотреба с власт. След
дни БНТ съобщава писмената позиция на неправителствената организация Дамски бизнес форум, че заради преекспонирането на част от записа
като целенасочена атака към главния прокурор не искат името на организацията да се свързва „със задкулисни игри“, и затова записът е изтрит от
видеоканала. Откъсът с изказването на Сашо Дончев обаче съществува до
края на 2017 г.
Описанието на записа в youtube е следното: „Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз“ и председател на Българската стопанска
камара, говори за злоупотребата с власт на работен обяд с Дамския бизнес форум, състоял се на 30 март 2017 г. Срещата е част от проекта
„Пътят към успеха на…“ на Института за свободен капитализъм „Атлас“.
Случаят показва технологията на превръщането на едно изказване
в сензация. Разказът на Сашо Дончев се пренася най-напред в Би Ай Ти в
предаванията при Полина Паунова и при Сашо Диков. Следват „още разкрития“ (както са назовани в един от надписите на Би Ай Ти) – съобщено
е, че срещата е организирана в офис на бизнесмена Георги Гергов в ЦУМ.
Конфликтът получава отзвук в ръководството на БСП. Заради думите на
Сашо Дончев на 22 април 2017 г. БСП гласува оставката на Гергов от изпълнителния орган на партията. Ръководството на партията показва, че
„наказани“ все пак има. Фактите се представят на „порции“, думите предизвикват неочаквани действия, които стават събития в новините. След
това медиите започват да наричат случая „ЦУМгейт“.
За всяка от медиите Сашо Дончев има различна „хронология“ на събитията. В интервюто за Би Ти Ви той припомня отношенията си с министър-председателя Иван Костов през 1998-1999 г. заради вестник „Сега“ и
подкрепата му за „Хъшове“5; добавя и отправените към него (Сашо Дончев) обвинения, че „клати държавата“. БНТ съобщава информация за подкрепата и доверието, които другите бизнесмени дават на Сашо Дончев
като председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК). Заради скандала в следващите дни е организиран „инфарктен
пленум на БСП“, както го нарича репортер от Би Ти Ви, и Георги Гергов
подава оставка, след като лидерът на БСП Корнелия Нинова заявява, че тя
ще подаде оставката си, ако Гергов остане в ръководството на партията.
Репортерският разказ за скандалния конфликт създава усещането за назидание, незабавно наказание, за онази справедливост, която се раздава на
момента, която липсва в новините за съдебните дела. Сензационните репортажи трябва да набавят емоцията от тържествуващата справедливост
и морална наслада.
Главният прокурор за разлика от Георги Гергов и Сашо Дончев отказва интервюта и изпраща писмено изявление, което е цитирано. В писмото
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си Сотир Цацаров обяснява, че се е срещал със Сашо Дончев в качеството
му на „представляващ интересите на една от официално признатите работодателски организации в България“. С това изявление Цацаров отрича
да е оказвал натиск и определя думите на Сашо Дончев като непочтени.
С изявлението си Цацаров отвръща на обвиненията с обвинение, тъй като
е получил от Дончев „искане да упражни влияние върху наблюдаващите
прокурори при работата им по текуща проверка с предмет дейността на
независим регулатор по повод доставка и продажба на природен газ“.
През април медийното отразяване на казуса преплита новините за
срещата между Дончев, Цацаров и Гергов с новините за прокурорски проверки за повишението на цената на газа, обявено от КЕВР, за дело за забавянето на становище на България по доставките на газ от „Газпром“,
което „Овергаз“ води… Добавят се и новините за обсъжданията на нерегламентираните срещи на висши магистрати по време на заседание на
ВСС. Както и новината за „протест с агнешки главички срещу Лозан Панов“6, срещу Сашо Дончев и обкръжението му.
В серийното разгръщане на сблъсъка можем да анализираме ефекта
от новина, която медиите възпроизвеждат, без да има конкретно място на
събитието, на което репортерът да провери поне част от информацията си.
Журналистите се доверяват и използват като източник друга медия
– Би Ай Ти, Медиапул, вестник „Сега“, вестник „Дневник“… Телевизионните водещи и репортери не могат да бъдат обвинявани, че липсва другата
гледна точка, защото главният прокурор избира да не говори. Вместо него
говори лидерът на партията победител в току-що преминалите избори
Бойко Борисов, който обяснява, че жертвата в този случай е главният прокурор, определя го като жертва на манипулация. Сензационността предполага „жертвен разказ“. Журналистите правят избор да информират публиката си, въпреки че главният прокурор като публична личност отказва
да говори. Проблематично е приемането на думите само на едната страна
като журналистически определения за случая.
Казусът показа висока чувствителност на телевизионните журналисти към намесата на държавна институция в работата на предприемач,
още повече издател на вестник. Тази висока чувствителност и несъгласието да бъде упражняван натиск донякъде са свързани с образа на Сотир
Цацаров в медиите, но при всички случаи е положителна индикация за
професионална реакция. Остава въпросът обаче дали журналистите са
чувствителни към влияние на бизнесмени и частни предприемачи в работата на медиите и на самите журналисти.
4. Сензацията, че има укривана информация
Оставката на Васил Иванов от Нова телевизия и цензурирането на
„Шоуто на Слави“. След изборите се появиха два случая, в които открито
беше произнесена думата „цензура“ от телевизионни фигури в Би Ти Ви
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и Нова телевизия. Най-напред Би Ти Ви спря предаване на Слави Трифонов, като един от посочените мотиви е разминаването с професионалните
стандарти на медията.
На 18 април репортерът Васил Иванов подава оставката си заради
„системна цензура“ от страна на продуцента на новините в Нова телевизия Дарина Сарелска. В своя позиция Дарина Сарелска обвинява разследващия журналист на Нова телевизия, че е правил „компромиси с професионалните и етичните стандарти“. В рамките на осем дни два случая бяха
свързани с вглеждането на журналисти и водещи на предавания именно в
спазването на професионалните стандарти. Необходимо е уточнението, че
само БНТ от изследваните телевизии има публично достъпен Правилник
за редакционната дейност7.
Последва предаване „Шоуто на Слави“ с участието на Васил Иванов,
което стана второто спряно предаване и водещият организира втора пресконференция, на която Иванов обвини Дарина Сарелска8 в конфликт на
интереси заради семейните й отношения с брат на депутат от ГЕРБ. По
време на пресконференцията бяха излъчени записи, направени без предупреждение, с колеги на Васил Иванов и с изпълнителния директор Силва
Зурлева. Етичен проблем, на който все пак част от журналистите реагират.
Сензационното в случая бяха записите без съгласие на колеги, но тъй като
част от самите журналисти в комерсиалните медии използват подобно
средство (записи с т. нар. „скрита камера“ за разкриване на случаи на злоупотреба с власт, конфликт на интереси и т. н.), проблемът остана на втори
план. На първи план са превърнати в сензация „връзкарството“, „връзките
между журналист и политик, общински съветник“. Но отразяването на
случая показа разбирането, че несправедливостта от подобна обществена
зависимост може да бъде „победена“ само с „несправедливо“ средство.
Случаите с „Шоуто на Слави“ и с Васил Иванов показват как журналисти от Нова телевизия и Би Ти Ви разбират проявите на цензура и какво
според тях е цензура.
Изказването „това е цензура“ е потопено в изказванията на журналистите в смисъл „навсякъде е цензура“. Подобен диалог между журналистите пред очите на публиките им описа информационна катастрофа. Но
тя е представена като норма, а не като сензация.
Казусът постави въпроса кога журналистите разбират, че са цензурирани и защо не запознават обществото с проблема, докато са на договор в
смятаната от тях за цензурираща медия.
5. Сензация, или защо интервюират жертви на насилие?
Журналисти обаче стават обект на новините не само в случаите на
цензура. На 14 април на магистрала „Тракия“ е нанесен побой над оператора на Нова телевизия Огнян Пенев и журналистката Мария Милкова.
Журналистите от телевизиите веднага изказват солидарност с колегите си.
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Напълно очаквано Нова телевизия отдели най-много време в емисиите си и използва всички средства, за да изобрази нападението – в близък
план бяха показани раните на оператора Огнян Пенев от побоя, дни наред
бяха показвани снимки с лицето му, жертвите журналисти бяха интервюирани веднага след нападението.
Казусът показва, че журналистите от медията са склонни да променят
информацията, за да засилят ефекта от случилото се. Нападението над
двамата не е извършено, защото са журналисти, а точно защото не са разпознати като публични личности. Новините на Нова телевизия поставят
акцент върху ролите им на журналист и оператор.
Анализът на отразяването на случая дава отговор на един много важен въпрос: Защо говорят пред камерите жертвите на насилие? Кое кара
хората да смятат, че телевизията ще им помогне, ако разкажат историята
си?
Неведнъж журналистите са били обвинявани в „хищническо“ отношение към жертви на насилие или техни роднини и близки, в нарушаване
на етични и правни норми при задаването на въпроси към хора в такава
ситуация. Основното обвинение е, че с подобни нарушения на етичните стандарти журналистите търсят по-висок рейтинг чрез изобразяването
на „трагедията“ на хората. Анализът на представянето на случая с Мария
Милкова и Огнян Пенев показа, че част от журналистите вярват, че с разказа си ще помогнат на разследващите да заловят извършителите, вярват,
че публичното говорене може да спаси някого, да предотврати насилие.
Тази идея за месианската роля на публичното говорене е подбудата да не
спазват правилото, че жертви на насилие се „разпитват“ от журналистите
само ако имат достатъчно доказателства, че могат да подпомогнат разплитането на случая.
Начинът, по който Мария Милкова разказва пред микрофоните на колегите си, е показателен, че тя очаква точно разказът й „да залови“ престъпниците. Всъщност случаят за пореден път показва, че има разминаване
между начина, по който журналистите представят работата на правоохранителните органи, и начина, по който действат следствието и прокуратурата. Хората, преживели насилие, показват лицата си, сами дават съгласието си да бъдат питани, защото вярват, че видимостта, че казването ще
помогне да бъдат разкрити насилниците им.
Повтарят се едни и същи кадри с дни, по няколко пъти в различни
обекти в емисията. И понеже институциите невинаги могат да отговорят
на тази необходимост от развитие на сюжета в рамките на седмица или
две, се получава „трейлър“ за събитието в новината, непрекъснато поддържане на очакването у зрителя, че нещо ще се случи. Наблюдението
показа, че двете комерсиални телевизии Би Ти Ви и Нова телевизия не
използват надписа „архив“ или го използват много рядко, когато показват кадри, които са заснети в предходните дни. Събитието продължава да
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„живее“ чрез недатирането.
Задържаните са обявени за виновни и дори за престъпници. Случаят
с Мария Милкова и Огнян Пенев илюстрира как е нарушавано едно от
правата на задържаните – да не бъдат снимани. Може би защото се смята,
че правото на жертвата е по-силно от правото на нападателя. Но заподозрените лица имат право да пазят самоличността си. И се пропуска представата за противоположната ситуация, в която има оправдателна присъда
след това, а журналистите са посочили някого от заподозрените като виновен. Наблюдението показва, че в основата на това словесно раздаване на
присъди стои по-голям социален проблем – съмненията са именно в „оправдателната присъда“ на съда. Има случаи, в които журналистите предпочитат да възстановят цялата история на съмнението за виновност при
приключил съдебен процес, въпреки че съдът е обявил някого за невинен.
Представената в медиите катастрофална картина на всекидневието
ни не оставя възможност за осмисляне на ролята на наказанията, които
се прилагат. Дори представата на журналистите при два други конкретни случая показват, че публичното изобразяване и позорът са по-важното
наказание, тъй като не е сигурно дали ще последва съдебното наказание.
Сигурно е обаче, че с нарушаването на правото на задържания да остане
непоказан журналистите не защитават правата на жертвите. Това води до
заемането на роля, която не би трябвало да е водеща за журналистите –
ролята на съдии. Или, ако имат съмнения в работата на институциите, да
търсят доказателства за доказване на виновността му.
6. Сензацията, създавана чрез усещането, че има нещо „хибридно“
във въздуха. Тревогата от липсващата информация
На 28 февруари 2017 г. за първи път е съобщено, че бившият български посланик в САЩ Елена Поптодорова е била задържана на летището
във Варшава за предполагаем опит за кражба на козметика от безмитен
магазин (БНТ). Самата формулировка на причината за задържането е
предпазливо използвана в телевизиите. Казусът е изключително показателен за ролята на източниците на информация и за това възможен ли е
контрол на информацията.
В първия ден от съобщаването на информацията веднага е посочено,
че МВнР потвърждава „[…] новината, разпространена преди това от
руски и полски медии“. Източник на информацията е едно полско музикално радио. Събитието е определено като „инцидент“. През следващите
дни БНТ отразява случващото се в най-малко на брой информационни
единици в сравнение с Нова телевизия и Би Ти Ви, по напълно различен
от частните медии начин. Първоначално е съобщено: „Пред БТА Поптодорова обясни, че не става дума за кражба, а за неволна грешка. Инцидентът
се е случил в понеделник около 16 часа в безмитния магазин на летището
във Варшава. Заради спешен телефонен разговор с болната си майка Поп356
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тодорова е изнесла по невнимание козметичен продукт от магазина. Тя се
е извинила за неволната си грешка и е заплатила глоба, след което случаят
е приключен.“9
Случаят обаче не приключва за частните телевизии, а интервюто в
Нова телевизия става повод за множество публикации в интернет изданията. Снежана Попова анализира тази възможност за пораждане на нови
разкази в медиите с „множествени разказвачи“ (Попова, 2017: 56-58). Поражда се сериен разказ от интервюта или репортажи, като всеки следващ
е отговор на казано по друга медия.
Кое кара Нова телевизия да излъчи интервю с Елена Поптодорова?
На 08.03.2017 г. ПИК и в-к „Ретро“ излизат със статия, в която обясняват
извършеното от Елена Поптодорова с текст, с който призовават читателите да не обвиняват дипломата ни в кражба. Действието й е обяснено
със заболяване – от ПИК твърдят, че тя страда от клептомания, която се е
отключила година и половина след преживяна лична травма. Методът на
внушение е характерен за издание като ПИК – цитиран е приближеният
на Елена Поптодорова бивш журналист и бивш депутат Асен Агов, който
потвърждава, че е преживяла лична травма, но отхвърля това да е довело
до клептомания. Изданието обаче изрежда „звездите“, които страдат от
клептомания, и не само дава, но и затвърждава „диагнозата“ на българския дипломат. Разказано е личното нещастие, което според изданието
Поптодорова е преживяла през 80-те години на миналия век.
Тези „нови разкрития“, „последни разкрития“ в интернет издания водят до поредица от напълно различни репортажи в двете частни телевизии.
Дали може да наречем „репортажи“ видеоматериалите при случая Елена
Поптодорова? Мария Савкова от Би Ти Ви отива на „мястото на събитието” – летището в Полша, и намира безмитния магазин. В един от своите
„специални материали“ Савкова снима интервю с продавач в магазина,
който обяснява защо, когато Поптодорова е изнесла крема, не се е включила звуковата сигнализация и тя е открита едва три дни по-късно след
анализ на видеозаписите. Продавачът обяснява, че скъпите марки намират
за обидно към клиентите си да поставят стикери за алармиране. Надписът
на материала от Полша е „От епицентъра на скандала“. Внушението е за
бедствие, за катастрофален скандал в надписа, а в репортажа се разказва
за това колко нормална е покупката на луксозен, но екологичен крем. В
София бившият министър на външните работи Соломон Паси обяснява,
че Поптодорова е правила много по-големи на стойност дарения и казва
пред Би Ти Ви: „Все пак не е за подценяване, че има и политическа воля
зад раздуването на този случай. Погледнете агенцията, която превърна
този инцидент в голяма новина, това беше РИА Новости“, каза Паси10
Представянето на публичната фигура Елена Поптодорова постепенно
еволюира от извършител на нарушение в жертва на пропагандни внушения. Особено засилено е това внушение в сайтовете, в които се говори за
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„хибридна война“, „руска хибридна атака“. В същото време обобщението
на резултатите от нашето изследване11 показва, че в избраните най-посещавани през този период сайтове руските агенции се нареждат на водещо място сред източниците на информация. В случая промяната, която е
настъпила, е в преминаванията на модели на разказване от т. нар. „жълти
сайтове“ към телевизии, които са се присъединили към Етичния кодекс,
и обратното. Вяра Ангелова12 констатира, че са многобройни случаите, в
които „Блиц“ и „Брадва“ копират съдържание от медии като Нова телевизия, да речем, а променят заглавието, така че да привличат читатели. Но
се наблюдава и обратният процес – Нова телевизия заимства думите на
експресия, които използват „жълтите“ сайтове, за да привлича внимание
към „журналистиката“ (!?) в „Темата на Нова“.
Нова телевизия използва различен от Би Ти Ви подход при отразяването на случая. Не отива на мястото на събитието, а вкарва „жертвата на
скандала“ Елена Поптодорова в студиото в ексклузивно интервю в предаването „Темата на Нова“:
„Ексклузивно: Елена Поптодорова на живо в Темата на NOVA; Елена Поптодорова пред NOVA: Бях буквално разчленена; НЕИЗЛЪЧВАНО
Елена Поптодорова: Майчице, издържам (ВИДЕО).“
В новините „подгряват“ зрителите с откъс от интервюто, което предстои. Стилистиката е като на филм, чрез който се очаква зрителите да
изпитат съчувствие, да се поставят на мястото на личност, разкъсана от
медиите. Представят я като майка, като дъщеря. За подобни процеси пише
Ал. Кьосев в анализа на публичния дискурс в пресата през 90-те години
(Кьосев, 2005).
Анализът на поредицата от репортажи и интервюта показва, че при
конфликти са изчерпани всички ресурси на публичното говорене и телевизиите показват, че на нежурналистиката задължително трябва да се отговори с ресурс от нежурналистически средства, за да се противодейства.
Проблемът е, че са използвани същите думи, същото възклицателно изречение: „Майчице, издържам“, както биха го използвали онези медии,
които журналистиката не иска да признае. Журналистите сами отварят
границите между журналистически и нежурналистически жанрове и стилистиката им.
Още една особеност при този казус: Елена Поптодорова използва
„ексклузивността“ на говоренето си само чрез една медия – частната Нова
телевизия, по същия начин, по който в началото избира само пред държавната БТА да обясни какво се е случило. Казусът е важен, за да разберем
дали това е начинът която и да е засегната личност да противодейства
срещу текстове, които засягат името й, достойнството и личния й живот,
но и за да разберем каква е ролята на медията и на журналистиката в този
случай.
Обществената медия БНТ слага край на разказа за случилото се, като
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съобщава, че Елена Поптодорова е понесла своята отговорност – върнала
е продукта, който не е платила. БНТ ни съобщава, че е заплатила и глоба.
Това „медийно възмездие“ обаче е недостатъчно според картината, представена в Нова телевизия.
Aнализът на новините за „престъпления“ през избрания тримесечен период показва, че изследваните медии съобщават винаги каква е
най-високата присъда, която може да бъде наложена като наказание при
извършено престъпление. Справедливостта е виждана от журналистите
като даване на най-суровата присъда, която законът позволява. Присъдите
трябва да са еднакви за всички. Ето защо е „непростимо“ вината на Елена
Поптодорова да бъде изкупена само с глобата, която е заплатила, и да бъде
прието обяснението за разсейването й.
Моралната присъда на част от интернет сайтовете, но и на Нова телевизия е вината й да бъде изкупена чрез разказването на историята за загубата на детето й. Журналистката Надежда Узунова от „Темата на Нова“
противопоставя „изповедта“ на една засегната от слуховете личност на
непотвърдената информация, измислянето на информация в някои сайтове. Елена Поптодорова е снимана с художествено осветление в тази изповед от амвона на телевизионната църква. Близките планове на очите й
са проследявани внимателно от режисьора на предаването, за да създадат
още по-голям драматизъм на разказа й. Само че журналистиката по Нова
телевизия създава погрешна представа, че на псевдоновините, разпространявани от определени сайтове, трябва да се отговаря с псевдожурналистически жанр – изповед.
Подобен подход в начина на представяне на това събитие не позволява да се отиде по-далеч в журналистическия разказ – кой има интерес
от подобна кампания срещу български дипломат? Публичната личност
е представена само като персонаж в по-голям световен заговор, на „хибридна война“. А тези твърдения превръщат представянето на фактите в
сензация. Предизвикани са емоционални реакции, които са по оста руска–
американска намеса, български–чужди интереси и т. н.
Но наблюдението над думите и изразите, които и трите телевизии използват, когато става дума за инциденти с непублични личности, показва,
че и техните действия са мислени като резултат от „външни сили“. Сензациите трябва да ни покажат, че човек (пък особено публичните личности)
е освен продукт на семейството си, на „наш’те“, както показва Александър Кьосев, и на някакво необяснимо чудо.
В телевизионната картина почти напълно (с изключение на някои от
репортерите на БНТ) човекът е поставен в зависимост от чудо, от стечение на обстоятелствата и това, което преживява, е закономерно, но необяснимо. „Така му е било писано, така е имало да стане“ са изрази, които
чуваме от новините. Към картината на „стечението на обстоятелствата“ и
„така е било писано да стане“ медиите добавят и кадри с политици, които
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се прекръстват, говорейки за политика.
Особено силно журналистите в частните телевизии, но и в БНТ употребяват изрази като „по чудо се спаси“, „по чудо не е засегнат“, „оцелява
по чудо“, „за щастие не е наранен“, „за щастие остава жив“. Например в
новината за падането на козирка на жилищен блок в Сливен е нарисувана
нормалната картина на всекидневието, когато под козирката през лятото
понякога минават около 50 души на ден, а „по чудо никой не е наранен при
срутването й“. „По чудо“ оцеляват и трима алпинисти, които са затрупани от лавина; шофьори оцеляват „по чудо“ от горящи автомобили, пиян
шофьор оцелява „по чудо“. Анализът на думите, употребявани в изследваните интернет сайтове, показва, че и в техните текстове по чудо оцеляват,
оживяват и се спасяват хора в различни ситуации.
Tърсенето на сензация цели да постигне и положителна емоционална
реакция в зрителите: „чудо“ има още една употреба – три пъти има новини за различно дете-чудо.
Стига се дотам, че дори в новините с основна тема „престъпления“
попадат „мистериозни“, „загадъчни“, „любопитни“ престъпления, както
ги наричат кореспондентите на телевизиите. По Би Ти Ви кореспондентът
от Шумен съобщава за „куриозна кражба“ на видеокамери, като едната
камера остава откъртена, но е продължила да записва извършителя, а в
Червен бряг – за източването на около 20 000 лева от банкомат, който не е
разбиван и дори не е докосван. Чудесата са по-„ясни“ за журналистите за
разказване.
Така медиите създават представата, че нещастието може да се случи
на всеки от нас, но чудото също спохожда всички.
В тази картина на крайностите – между катастрофата и чудото като
всекидневни събития – зрителите трябва да се ориентират кой с какви факти им говори. Всяка новина, рамкирана със съмнението за „укриване на
информация“ или от противоречиви мнения, превръща информацията в
сензация.
Информацията за завишено наличие на уран във водата в три източника в Хасково е съобщена за първи път на 12 април от областния управител Минко Ангелов. Новината е съобщена на редовен брифинг и първоначално кореспонденциите не са представени сензационно, въпреки че
информацията е свързана със заплаха за човешкото здраве и живот.
Случаят има и политически сюжет: Минко Ангелов е един от областните управители, които служебният премиер Огнян Герджиков назначава,
след като освобождава онези областни управители, които според правителството могат да влияят върху изборите, тъй като са кандидати за депутати. Освободеният от поста областен управител на Хасково става депутат от ГЕРБ. Така вестоносецът е обвързан с определена политика на
служебното правителство по разгласяване на нередности в държавата. В
последвалата серия от кореспонденции и новини постепенно са включени
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и гласове на партийни опоненти, които обясняват, че хора от БСП искат
да завладеят местното ВиК и това е причина за създаването на истерия с
урана във водата.
Първото съобщение на новия областен управител обаче съдържа обвинението, че шест месеца е скривана информация за завишените количества уран. Обвинението е отправено към дирекциите към МОСВ. От
интервютата в следващите дни научаваме, че те са получили данни от анализ, който е трябвало да предоставят, и са имали правомощията да изискат
от ВиК – Хасково, затварянето на проблемните водоизточници, но не са
го направили.
Никой не назовава ситуацията с наличието на уран в питейната вода
криза. Думата криза започва да се употребява едва след спирането на водоизточниците, като се говори за безводието – „заплаха от водна криза
през летните месеци“.
А това, което отразяват журналистите по характера на събитието, е
криза, само че информационна криза. След поредица от съобщения за
завишени нива на уран в села в община Първомай, в села около Велинград и отново в Хасково тази толкова истерично представяна ситуация в
новините приключва внезапно на 30 април, когато лидерът на ГЕРБ (все
още не е избран за премиер) Бойко Борисов съобщава, че ще отпусне 2
милиона лева за справяне с проблема. През изследвания период журналистите съобщават всяка институционална оценка – проблемът е, че от
трибуната на Народното събрание здравният министър Илко Семерджиев дава противоречиви оценки в рамките на два дни, президентът Румен
Радев припомня „чернобилския синдром“. Нужно е да уточним, че през
изследвания период въпреки напрежението президентът не свиква Националния кризисен щаб и институциите не излизат с обща позиция дали има
заплаха за живота и здравето на хората в засегнатите райони. В тази ситуация наблюдаваме две положителни явления: телевизиите оставят кореспондентите да говорят, а не пращат специални пратеници. Кореспондентите говорят в „ние“ форма, когато задават въпроса дали да пият водата от
чешмите. Втората положителна тенденция е, че БНТ успява да използва
именно толкова клиширана форма като „прякото включване“ на живо за
интервюта с експерти, които да разяснят кой вид уран е вреден, както и да
разяснят, че няма опасност за здравето на хората. Въпреки прекомерните и
преекспонирани за постигане на сензация „живи връзки“ в комерсиалните
телевизии БНТ успява да използва този похват, за да внушава „правдоподобност“ на експертното мнение, което ни се казва без монтаж, пред очите
на зрителите.
Заключение
Точно отразяването на случая със завишените нива на уран във водата
в Хасково показва колко важна и отговорна е журналистическата работа,
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особено в ситуация на информационна криза, в която дори има обвинения
за „укриване“ на информация. В подобна ситуация става ясно колко е важно да бъдат цитирани конкретни експерти, дори да бъде използван точно
ефектът от директното включване, а не шаблонното „казаха експерти“, без
имена и области, в които работят. Защото освен гледаемост на телевизионните новини и кликване върху заглавията в сайтовете в ситуация на криза
има още една категория, която става важна – доверието на аудиторията.
Кръстосването на двата вида типологии – по същността на събитието
и по ефекта от представянето му – и опитът да бъдат показани начините,
по които се постига сензация, показват, че част от журналистите от трите медии са склонни да предоставят ролята си на свидетели на събития
на официални източници на информация, да съучастват в сензационния
начин, по който прокуратура или следствие представят заключенията си.
Изследването показва, че медии, в които Етичният кодекс се спазва, заимстват езикови хватки, с които медиите, незачитащи Етичния кодекс, си
служат, за да предизвикат интереса на зрителите. По този начин в комерсиалните телевизии се създава представата, че на „нежурналистическото“
съдържание на сайтовете може да се отговори само чрез „нежурналистическо“ подражание. За разлика от тях обществената медия все още настоява дори в ситуация на информационна паника да се използват средствата
на журналистиката.
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Под изкуствен конфликт се разбира, че конфликтът може да е актуален, но начинът, по който е представен, е продукт главно на репортера. Конфликтът е въведен в материала през интервюта с хора на
различни места, интерпретациите са различни, а мненията са съпоставени и снадени от репортера.
Конфликтът е наложен върху ситуацията от предположенията или от тълкуването на репортера –
б. а.
Под реален или конкретен конфликт се разбира действителен, актуален, видим конфликт между
участници, които са негови инициатори – б. а.
Цитатът е от страницата на БНТ: http://news.bnt.bg/bg/a/prokuraturata-poluchi-pokhvali-za-rabotata-siot-boyko-borisov.
Но виж също Би Ти Ви: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/bojko-borisov-tova-e-rumanski-modelkato-se-sabudish-sutrin-da-chuesh-kogo-razsledvat.html.
Става дума за Института за свободен капитализъм „Атлас“, председателят на чийто Управителен
съвет Калин Манолов седи от лявата страна на Сашо Дончев на въпросния обяд, както показаха
излъчените кадри в някои от телевизионните предавания. Кадрите от youtube след това са свалени
– б. а.
Уточняваме, че става дума за периода, когато предаването „Хъшове“ е свалено от Иван Попйорданов като генерален директор от програмата на БНТ и преминава в телевизията на Георги Агафонов
„7 дни“ – б. а.
Повече за произхода на прозвището „агнешки главички“ вж. на http://www.mediapool.bg/nikolanikolov-poiskahme-finansova-politsiya-i-kriloto-biserov-tsonev-ni-nareche-agneshki-glavichkinews256728.html.
Правилникът е достъпен на адрес: https://p.bnt.bg/p/r/pravilnik-redakcionna-deinost-2011-522.pdf.
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На 10.08.2017 г. Дарина Сарелска е освободена като директор на новините на „Нова ТВ“. Не е посочен мотив, в прессъобщението на телевизията й пожелават успехи в бъдещи проекти.
9 http://news.bnt.bg/bg/a/poptodorova-ne-stava-duma-za-krazhba-a-za-nevolna-greshka.
10 http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/skandalat-s-elena-poptodorova-se-razrastva-obzor.html.
11 Виж текста на Мария Нейкова, тук.
12 Ангелова, В., 2017.
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Милена Якимова

ПОПУЛИСТКА ПРОПАГАНДА
В КОНТЕКСТ НА СОЦИАЛНА САМОТА
През 2016 г. екип от изследователи проведе широко проучване на печатните и онлайн медии, за да провери какви са мащабът, циркулацията
и времевата динамика в употребата на специфични думи и изрази – предимно неглижиращи и пейоративни като гейропа, толераст, грантоед, либерал-фашист и подобни. Няма да ги изброявам отново – списъците им
са широко достъпни1. Ще подчертая само – за пореден път, – че въпросните епитети са изключително специфични и не може да има съмнение
в намерението им да дискредитират. Първоначалната хипотеза беше, че
интенцията им е да дискредитират принципи и ценности на либерализма,
но изследването изненадващо показа, че те атакуват не просто „либерализма“ в някое от по-специфичните му идеологически проявления, а директно принципите и институциите на либералната демокрация. Честотата на
употребата на тези думи и изрази нараства главоломно за изследваните
подробно четири години, разнообразие няма, а има все по-голяма повторителност. Несъмнено става въпрос за пропаганда, въпреки че срещнахме
и продължаваме да срещаме отпор срещу употребата на тази дума. Отпорът изглежда многолик, но всъщност линиите му са две: едната е глобалната интелектуална мода, според която „пропаганда“ е ретро термин, отломка от времената на Студената война, а днес по-адекватно е да говорим
за дезинформация и хибридна война. Другата линия на отпор казва, че
„пропаганда“ е обидна дума, отнемаща правото на несъгласие с днешния
неолиберален порядък на западния свят2, несъгласие, повдигано от редица
негови критици като Чомски и Хабермас, които сега какво – пропагандисти ли са? Аз самата не съм апологет на неолибералния порядък и за това
могат да бъдат приведени библиографски доказателства. Работата обаче е
там, че ако бях от класата или със славата на Стиглиц, да речем, спокойно
и аз щях да се окажа обект на собственото си изследване на пропагандата.
Защото днес тя е паразитна, заема критически тези във вид на полуфабрикати, деконтекстуализира ги и ги преконотира геостратегически (Якимова, Вацов, 2017).
Тоест пропаганда и пропагандисти са различни неща. Много повече в
тезите на пропагандата вярват не точно пропагандистите. Последните са
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разпознаваеми на друго ниво – те знаят, че днес може да им се наложи да
казват едно, а утре – тъкмо обратното, затова и не вярват много в думите
си. А този текст е за хора, на които също днес им се налага да казват едно,
а утре – обратното, но те не са пропагандисти. Този текст е за журналисти.
Защото когато правехме изследването на медийно съдържание, си давахме, разбира се, сметка, че то се пише, комплектува, публикува от хора.
И далеч не всички журналисти, даже не и повечето, са пропагандисти.
Ако всяка циркулация на пропагандни клишета беше стратегическа, не би
имало ефикасна пропаганда. Пропагандата е успешна, когато стратегически дисеминираните й клишета спрат да се нуждаят от стратегическо разпространение: когато станат част от речта на всекидневието, включително
част от всекидневния говор на журналистите.
В този смисъл собствено пропагандистите не са обект на нашето изследване. Обект са съдържанията на антидемократичния пропаганден
език – повтарящите се без диалог, кресливо, но без конфликт клишета,
разпознаваеми в устойчив речник, който сме описали и по който досега не
сме срещнали нито един коментар. Пропагандистът, технологът на думите
и настроенията, който сам не се идентифицира с тях, несъмнено е важен
за успеха на пропагандата. Но не е решаващ. За този успех решаващото
е да се опаковат в стереотипи съществуващи дифузно предразсъдъци, да
се тласнат към обект („бежанците“, следователно „Европа“) съществуващи дифузни тревожности и недоволства. Едновременно да се опаковат и
тласнат и да са хетерономни – онези, които ги преживяват, да не могат
да говорят и да ги обсъждат, а само да ги издигат като лозунги с език,
който претендира да не е език, а самоговорещата действителност, език,
предоставен им от пропагандиста. В този смисъл решаващото за успеха
на всяка пропаганда е социалната фрагментираност, социалната самота3.
Социалната самота обаче е усилена от последните десетилетия на неолиберализма и тъкмо на този ефект на атомизация и социална фрагментация
са посветени критически текстове на членове на сегашния екип, в това
число и мои (вж. Якимова, 2010). Тъй че изследването на популистката
пропаганда, която от това се възползва, но и цели да интензифицира фрагментираността, просто да я тласне към определен тип управляемост, е напълно естествено продължение на социалната критика на съвременността, с която нашият екип се занимава академично повече от десет години.
Критиката на неолиберализма обаче, която тъкмо защото е академична, е
оставала встрани от вниманието на широката публика, днес благодарение
на управленските търсения на геостратегически изолационисти се оказва
преработена във вулгаризирани етатистки термини и популистки пакетирана, даже е харесвана от около половината от пълнолетните българи. Да
му се ненадяваш!
Казах вече, че тук ще говоря за хора, които не правят пропаганда, макар да са участвали или да са свидетелствали как се прави. Ще говоря за
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хора, които ходят на работа, изкарват прехраната на семействата си, някога
са търсели високо признание, днес не вярват, че това, което практикуват, е
професия; от елит са се превърнали в самотни фаталисти. Хора, които питахме какво представляват днешните български медии, как се чувстват те
самите в тези медии, как са попаднали в тях, как работят в тях. Важното,
което ще ни разкажат техните гласове, е не толкова скандалното – как се
носят флашки в редакциите, как се съобщава, че „този министър вече не
го харесваме“, и пр., – колкото разказът за ужасната самота и несигурност,
в която единствената солидарност е солидарността на колективното унижение. Но преди това още няколко думи за пропагандата.
Самоомерзението като български културен стереотип
Това, което ни прави особено уязвими за действието на пропагандата,
казва Жак Елюл, е убедеността, че пропагандата е лъжа (Ellul, 1973, p. 52).
А това, което донякъде – временно и частично – може да ни предпази от
отровното й действие, е вниманието към режимите на игра с истината. Отровно е онова действие, което крие своя политически характер, което крие
характера си на действие. Какви са онези предварително съществуващи
особености на институционалната среда, нагласи и стереотипи, които позволяват пропагандната игра с истината? И как изглежда най-схематизирано тази игра?
Най-кратко казано и точно по Ласуел (Lasswell, 1939, p. 9) – като манипулиране на репрезентациите с цел постигане на ефекти върху нагласите ни за действие. Въз основа на честотния анализ на всички публикации
в 3080 медии за 4 години и въз основа на контент-анализ на извадка от
тези публикации можем да кажем, че основната цел е постигане на прагово съмнение в споделеността на ценностите, върху които са построени
демократичните институции, и грижливо отглеждане на гражданско бездействие. Никоя пропаганда не може да постигне цели, без да се закачи за
дифузно съществуващи в едно общество предпоставки – стереотипи, споделени клишета, социални сантименти, които организира, универсализира и тласка до ръба на очакване за неизбежност. Вън от конкретните предпоставки за успеха й в днешното българско общество трябва да кажем, че
всеки сложен и диференциран социален живот, познат на историята и другите социални науки, вече има предпоставена нуждата от и възможността
за успех на пропагандата, защото, както казва Ласуел, и специалисти, и
лаици сме впримчени в нуждата да действаме в отсъствие на знание.
Но тази обща за модерните рационализирани времена съдба има
своите конкретни лица. В нашия случай трябва да споменем едно широко
споделено чувство за онеправданост, систематично насърчавано от всякакви популисти при разнообразни политически режими и имплантирано
даже в националния литературен канон. При проучването на обществените нагласи удостоверихме недвусмислено това чувство – когато питахме
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чия е вината за несполуките на обществото, винаги имаше виновници;
но когато питахме чия е заслугата за сполуките, се оказваше, че те ни се
полагат по природа.
Това чувство се допълва от начина, по който производителите на интерпретации на съвместния живот тълкуват своята задача – най-доминиращата форма е на пълно разцепление между онова, с което ние като
общност да се гордеем, и онова, от което да се срамуваме. Двете изглежда
да нямат нищо общо помежду си – нито автори, нито персонажи, нито сюжети. На едната страна са високите сюжети в регистъра на националната
героика (и техните автори); на другата страна – критиката на упадъка на
нравите, картините на простащина и разруха (и техните автори). Сякаш за
да можем ние като колектив да се гордеем, трябва да сме напълно лишени
от чертите и делата, които ни карат да се срамуваме. Тези черти и дела не
могат да бъдат осмени без злоба, така че да ги приемем като наши си особености и да продължим нататък.
При което самоомерзението на интелектуалците е трайна отличителна черта на културния живот на българите като политическо тяло, тоест
на съвместния живот.
Това чувство за онеправданост и самоомерзението на интелектуалците са два от факторите на средата, които улесняват изследваните чисто негативни и насъскващи озлобление пропагандни послания. Всъщност тази
пропаганда насъсква чувството за онеправданост в озлобление и нарича
озлоблението справедливост, като същевременно грижливо култивира
чувството, че да се действа е безсмислено. Така че след фрагментацията и културния стереотип на самоомерзението и съвсем не без връзка с
тях третият фактор на средата, който улеснява работата на пропагандните
клишета, е състоянието на медиите и журналистиката.
За свободно изразеното мнение: таблоидизация и свиващ се пазар
Тук правим няколко първи стъпки към схващането на тази среда през
перспективите на журналистите, като се основаваме на един малък компонент от голямото проучване, който включва теренно изследване, в което
са проведени 13 полуструктурирани интервюта с журналисти от различни
печатни и онлайн медии, чиито професионални траектории преминават
през повече от една медия4. Подбрахме журналисти от две възрастови групи – такива с журналистически опит отпреди 1989 г. и други, по-млади,
без такъв опит. Другият критерий на подбора беше да са работили както
в издания от типа на тези, разпространяващи пропагандните опорни точки, така и в издания, критични към тях. Позоваването на интервютата е
анонимизирано, а цитатите от тях са без редакторска намеса. Тук целта
ни е поглед отвътре към полето, тъй като анализираните в другия модул
на изследването пропагандни теми и публикации са както ефект, така и
фактор на въздействие на цялостната медийна среда. Тяхното широко раз368
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пространение става възможно заради поредица от процеси, протекли в медиите и във връзката между журналистика, икономика и политика. Процеси, които, ще подчертаем отново, не са запазена българска марка – като
например „заразяването на българската медийна среда с явленията, които
днес предизвикват недоволството на мнозина – икономическа зависимост,
политическа обвързаност, обслужване на политически амбиции, поръчкова журналистика, забранени теми и хора и т. н.“ (Ангелова, Нейкова,
Попова, 2017).
Авансово ще кажем, че наблюденията върху печатните и онлайн издания, които попаднаха в извадката, ясно очертаха таблоидизиране на медиите, по които българската медийна сфера е просто по-изразен случай
на процес, описван повсеместно. Този процес не засяга само печатните
медии, но тъкмо те са в най-трудна финансова ситуация заради пренасочването на рекламните бюджети към телевизиите (заради по-големите
им аудитории) и социалните медии (заради възможността за таргетирана
спрямо поведенческия профил аудитория).
Но както таблоидизацията, така и свиването на пазара, изглежда, са
само моменти в по-общ процес:
Без преувеличение както изследването на медиите, така и интервютата с журналисти констатират разпадането на полето на журналистиката
като обособено поле. Поради какво? Нашите събеседници го обясняват с
маркетизацията и обръщането на медиите от доверие към рейтинг – гледаемостта се разбира като забавление и журналистиката се опитва да се
нагоди към това „пазарно“ изискване. Но не това е основната (или поне
не достатъчната) причина. Пазарът на свой ред се променя под натиска на
безплатните онлайн медии, ориентирането на телевизиите към нови формати (на забавление) и съпътстващото го фрагментиране на публиките.
Това има различни отражения върху журналистите от различните типове
медии (печатни, от една страна, и телевизии, от друга), но и в двата случая има нещо общо: формирането и школуването на „грабни вниманието“
журналистика – бързи, ударни тези, чиято циркулация е по-важна от надеждността и от образоването на публиката. Оценките на гледаемостта на
телевизиите през рейтинг, а не през доверие интензифицира този многообразен процес, който таргетира и фрагментира публиките. Профилирането на зрителите и таргетирането им през тези профили става все поважно за рекламодателите, от които е пряко зависимо съществуването на
медиите. Излизането от този кръг на затваряне на публиките в свои балони5 донякъде – поне по замисъл – се компенсира от закона за електронните
медии, който ги задължава да имат външни продукции (идеята и нейната
съмнителност тук са едно и също – идеята е, че външната продукция внася
и външна на редакцията гледна точка). Но обръщането на рекламните инвестиции към телевизиите пряко удря печатните медии, при което, казва
наша събеседничка, „новите властелини на медийното съдържание са не
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главният редактор, на моменти, а рекламният отдел или шефът, на когото
му е много важно на този негов приятел да се пусне нещо“ (И2-6). Ако в
телевизиите журналистиката става все по-неразличима от забавлението, в
печатните медии през това амалгамиране се провежда директно политика.
(„и така тогава стана очевидно, безпощадно ясно кой дава парите, но като
нямаш друг избор, ще стискаш зъби и ще се съобразяваш, това е за съжаление“ – И1-4). За да не участваш в тази игра, се отдръпваш в по-дълбоки
води, на по-безопасни теми. Ако се окаже невъзможно, се стремиш да смениш медията („сега наистина като те изгонят, ще отидеш в друг вестник,
но то и там същото, общо взето“ – И2-1), а за радиожурналистите дори и
тази опция не съществува (вж. Popova, 2015). Това е твърде тежка житейска ситуация: как пазиш идея за достойнство? Това, което ни изглежда
като нормализация на цинизма, е всъщност усилието да се запази идея
за лично и професионално достойнство, да се пребориш с ужасяващото
отчуждение, което работната ти ситуация налага.
Събеседниците ни без опит отпреди 1989 г. разказват тази картина
като глобална съдба на медиите в дигиталната ера. Това, което е по-изявено в България обаче, е загубата на дистанция между таблоидизираното забавление и оперативната политика. Медиите се използват като политически инструменти не опосредствано, като притежаващи някакъв собствен
ресурс (журналистиката), а директно за политически послания. Чуваме го
повсеместно в нашите интервюта, ето един от гласовете: „Всъщност това
истински убива плурализма, да си убеден, че всяко мнение, да не говорим
вече за факти, че всяко мнение, не е свободно изразено мнение, а е просто
плод на някакъв интерес…“ (И1-3). И още по-директно, чак битово директно: „няма бариера между власт и медии. Те са си на „ти“, пият си заедно уискита“. Това, разбира се, става възможно не само заради медиите и
тяхната дерегулация. Ами защото, както казва един от събеседниците ни,
другите публични институции имат много висока търпимост към собствените си системни проблеми и докато те не излязат скандално по медиите,
няма шанс да се решат. Което пък създава очакване на медиите, че могат
да правят политика.
Другото отличително за българската медийна среда е неяснотата чии
са тези интереси, които стоят зад несвободните мнения: „Аз никога не
питам кой е собственик на един вестник. Защото знам, че и да ми кажат
някой, най-вероятно не е той. В това няма смисъл“ (И2-1). А ето и една
журналистка на по-малка възраст: „Та това, разбира се, поражда огромно вмешателство на собственици в редакционната политика. Първо, че
не знаеш и кой ти е собственикът“ (И2-6). А в търсенето на начини за
издръжка на редакцията (защото себестойността на печатането на един
вестник е колкото коричната му цена, тоест пари евентуално има само за
печатане, но не и за произвеждане на съдържание) всякакви неясни ин370
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тереси могат да влязат съвсем легитимно – просто се сключва договор
между две търговски дружества. Така, общо взето, „интересите“ четат по
вестниците това, което сами поръчват. Ето как изглежда моделът в описанието на един от събеседниците ни: „те понякога ходят сами да предлагат
на различни такива клиенти своя труд, да им бъде платен, по, например,
на местни фирми. Аз познавам един журналист, който има уебсайт, посветен на [градски] квартал... В който той е обявил, че може да напише пиар
материал за всеки, който го потърси, срещу три лева. Беше, нали, цялостна, да кажем, поредица от материали струва 5 лв. и така нататък. Като
пример беше написал някакъв материал колко е вкусно кафето в някаква
сладкарница“ (И2-3). Така очертаната картина е на медии, които са всъщност дъски за платени обяви, само дето това е функцията им, а формата е
скрита.6 Тук трябва да отбележим, че двама от събеседниците ни казват,
че печатните медии са в две групи – „Пеевските медии“ и „Икономедия“.
И макар в част от обобщенията и разказите как се прави редакционна политика да посочват сходства, отличават Икономедия (независимо дали са
минали през нейните издания) с това, че „там собственикът е ясен“.7 Посочените сходства са за неявното знание кои са легитимните теми, а изтъкнатите разлики са в това, че поне не се носят флашки. Докато „Как работи
моделът Пеевски? С флашки – вместо проучване, вместо статии, вместо
търсене на източници, вместо търсене на същинския проблем на деня се
дават едни готови писания, обикновено вече флашка стана пословично,
които се изпращат по редакции на флашки. Аз тука говоря за печатните
медии, но според мен в интернет пространството е нещо сходно и съвсем
безкритично тези текстове се изливат“ (И2-4).
За професионализма
Общо се констатира упадък на професионализма, обяснен основно
с липса на пазарно търсене на професионализма като продукт: „момент,
всъщност медиите от какво се нуждаят? … от държачи на микрофони.
Тоест ти се нуждаеш от една група от хора, които да застанат срещу теб
и да ти направят така (показва жест на подаване на микрофон)… И това е
достатъчно ти да залееш информационното пространство на т. нар. медии
с някакво новинарско съдържание и покритие… Кой се нуждае от хора с
дълга памет и всъщност тука така лекичко напускаме всичко, което пише
там в наръчниците за писане на новини и в етичните кодекси и така нататък. Не знам дали ме разбираш“ (И2-3).
Преведена в социологически термини, общата констатация е, че се е
разпаднало медийното поле. Разпаднало се е като поле на комуникация и
битка (въпреки кресливия си тон медиите не водят открит конфликт). Разпада се и доколкото изчезва специфичният му капитал – журналистиката
като овластяване на публиката да взема информирани решения по темите
на деня, като професионална работа, частично автономна от силните на
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деня. Терминът „поле“ тук е употребен в ключа на Пиер Бурдийо и макар
текстът да не навлиза в теоретични води, трябва да споменем, че полето
е относително автономно и динамично силово съотношение, дефинирано от специфичен ресурс, наричан от Бурдийо капитал, чиито акумулации определят позициите в полето. И макар у Бурдийо да има определена двойственост между понятията „медийно поле“ и „журналистическо
поле“ (вж. Bourdieu, 1998, p. 39, Popova, 2015), онова, което определя медиите като поле, е частичната автономия на силовите отношения вътре.
А тя е продукт на това, че свободно изразеното мнение, т.е. свободната
журналистика, става ресурс за позиция вътре в медийната вселена. Оставяйки настрана възможните критики на структурния детерминизъм в
такава теоретична постройка, трябва да кажем, че интервютата отново и
отново казват, че свободно изразеното мнение просто не е ресурс, който те
придвижва към по-силни позиции.
Какво тогава представлява професията журналист? Няма такава, казват събеседниците ни. Няма автономия на етичния кодекс (пише се от
издатели собственици, но те се крият8, интервюираните от нас казват, че
даже не питат кой е собственикът, защото няма да чуят истината), няма
синдикална защита, няма никаква преграда между журналиста и собственика, а собственикът е с бизнес интереси, които движи през държавата и
които не обективира публично като свои интереси.
Тази съдба на депрофесионализация е част от процесите на либерализация на образованието, комуникациите и пазара на труда. Нека да припомним, че „депрофесионализация“ не е осъдителна дума. „Професия“
е такъв тип упражняване на квалифициран труд, който сам си охранява
границите. Тоест упражняващите го имат свои групови тела, които следят
за това кой има право да упражнява този занаят. „Депрофесионализация“
в този смисъл не означава загуба на квалификация, а отпадането на този
граничен контрол. С други думи, който иска да е журналист, става, няма
колективен орган, който да отговаря за лицензирането, упражняването на
занаята е напълно подвластно на пазарните ветрове: „Защото всеки можеше да прави с нас всичко – да ни уволнява, да дава сиви заплати – една
малка заплата срещу осигуровки и някаква черна каса, всичко това през
годините. Да поръчва“ (И2-1).9 Тук няма да обсъждаме въпроса кога и
дали по неизбежност този процес води до загуба на квалификация10. Ще
отбележим само, че това се констатира без изключение в интервютата на
нашите събеседници („тя професията изключително много девалвира, но
затова не се ползва с достатъчно уважение. А от определена гледна точка
абсолютно справедливо“ – И2-5).
Процесите на депрофесионализация в нашия случай започват с либерализирането на Съюза на българските журналисти (СБЖ). Въпросът кой
може да се нарича журналист вече става въпрос на това кой може да се
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хване на такава работа.
„СБЖ беше, до 89-та година, една елитарна организация, която трябва
да те признае за журналист. Тая карта отваряше много врати, в чужбина
също – говоря за музеи и такива неща. И много хора искаха да бъдат, дори
само заради картата. И там приемането беше наистина като в Ловно-рибарския съюз – един трябва да умре, за да влезе друг. И изведнъж, нали,
случва се нещо и ние още не разбираме какво, отиваме да оправяме устава
на СБЖ... И там се започна един огромен спор – всъщност каква организация трябва да бъде това. Същата ли онази елитарна организация, която да
признава, че еди-кой си е журналист, или една масова, обща, който желае,
да влезе в него, синдикална организация, която да защитава професионални права. И колко не сме били наясно какво идва. Колко ни се е струвало
престижно да се запази цялата тази смешна представа, че едва ли не СБЖ
ти удря печата, че си журналист, а след това идват едни безскрупулни и
арогантни хора, които могат да правят с тебе каквото искат, да имитират
кодекси, защото работодател да ти прави журналистически кодекс това за
мене е падение“ (И2-1).
Тук от журналист с дълъг опит е много ясно очертана проекцията на
бързата либерализация: прескачането от една система на много труден и
ригиден достъп до журналистиката в среда на централизирана цензура
към цензура от нов тип, пазарно-лобистка, с крайно лесен достъп до професията, при което журналистите стават заменими резервни части11.
Входът в професията става много либерален („липса на образователни и лицензионни бариери“ (Даскалова в Спасов, Даскалова, Георгиева,
2017), каквато преди това е бил СБЖ. Като не е лицензиран входът в професията, се налага гилдията да е регулатор за това кой остава. Но тя няма
механизми и ресурси да го прави. Онези, които ги имат, са редакциите.
А това често ще рече работодателите, тоест собствениците, които пък са
неизвестни както на широката публика, така и на журналистите от редакцията.
Терминът „депрофесионализация“ предполага някога професията да
е била частично автономна. Само че тя не е била точно такава – и преди
упражняването на занаята е било контролирано, само че не пазарно, а през
партийни и партийно-мрежови лоялности. Това е пораждало обаче сигурност и е давало отчетливия вкус на престиж на заниманието. Онова, което
липсва сега, са тъкмо сигурността и престижът, а не автономията, която се
мержелее с кратко съществуване (не бихме могли да го датираме точно, но
хипотезата е, че започва в късните 80 години и продължава за кратко през
90-те. И толкоз). В някакъв смисъл не е случайно, че когато – без подтикване от интервюиращите – събеседниците ни заговарят за депрофесионализацията в бранша, основната тема е езиковата неграмотност на новонавлизащите в професията – един почти натрапчив рефрен. Сякаш високите
професионални стандарти на миналото са се свели с днешна дата до това
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да пишеш на книжовен български език без правописни и пунктуационни
грешки.
Дерегулацията на етическите кодекси, дерегулацията на навлизането
в попрището за кратко вероятно е била огромна свобода, макар събеседниците ни днес да говорят само с огорчение, без много светли спомени. Тази свобода обаче бързо колабира – дерегулацията, сведена до чисто
пазарна регулация, бързо ражда монополи, първоначално явни (какъвто
беше WAZ), а впоследствие просто публична тайна. Така от една форма на
зависимост на професията от извънпрофесионална лоялност (партийномрежова) бързо, макар и през кратък период на опиянение и свобода, се
преминава към друга форма на извънпрофесионална лоялност – корпоративно-мрежова. След кратко опиянение от свободното слово срастването
между партия и държава се е сменило със срастването между бизнес и
държава, а липсата на саморегулация на професията е липса на свобода
на медиите.
За добросъвестното преследване на истината: формите на компромиса
Общото усещане е, че автономията на медиите не съществува. Съществува само автономията на журналиста, която във всички тези случаи
е гордо, самотно или колебливо изговорена като вътрешно изгнание („ако
ти кажат: ама това не може – махаш се и търсиш друг вестник. Така е“ –
И2-1). Можем да се изкушим да наречем това търсене на „място на съвестта“ с името нормализация на цинизма, но трябва да отчетем екзистенциалната ситуация на хора, които не просто гледат семействата си, изплащат
ипотечни кредити и пр., а търсят признание в сфера, която вече е излиняла
до ефимерност. Признанието не се получава през статуси и акредитиви,
професията е разпадната, тоест не съществуват гилдийни тела, които да
лицензират кой може да упражнява тази професия, да номинират кой как
го прави. Единственият начин да търсиш високо признание става да се
изстъпиш, за да те слушат. Проблемът обаче е, че паресията се превръща в
типична митотворческа техника. И тъкмо такова е поведението на медийните звезди, които се впускат, изглежда, с охота, в смесването на журналистика, забавление и директна политика. Изместването на признанието
от професионалната работа към паресията и звездовостта са поредният
индикатор за разпадането на полето. Нормализирано всъщност е усещането, че няма такова поле като поле на журналистиката. Има само журналисти. Да си журналист се схваща – не от звездите, които с поведението си
поддържат този разпад, а от нашите събеседници – като лавиране встрани
от омерзителните теми, като намиране на остров за свободно писане. Това
е лично морално спасение, а не публична кауза. И тук трябва много ясно
да се заеме позиция: не можем да виним журналистите за очертаната ситуация, в която кодексите, които казват какво е да си журналист, се пишат
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от или за работодателите, а от повечето журналисти даже не се и четат,
ситуация, в която журналистиката спира да е обособено професионално
поле и се фрагментира и маргинализира в множество индивидуални вътрешни изгнания.
А ето как се описват техническите параметри на тази ситуация от
нашите събеседници: в редакциите има негласно знание по кои въпроси
(теми, но и личности) не се пише, затова и не е нужно да се четат етическите кодекси. Ако това негласно знание бъде нарушено (най-вече поради
неориентираност), главният редактор сваля материала („То е достатъчно,
като си напише човек дописката и като половината му падне или цялата
му падне, и той ясно разбира, че интересите са еди-какви си“ – И1-2).
Тоест главните редактори имат това неявно знание като явно и провеждат
през медията политиката на ненападение на силните. Тук впрочем можем
да добавим още един детайл към обяснението на едно от откритията на
Нейкова, Попова, Ангелова за това, че въпреки често кресливия си тон
медийните материали са всъщност безконфликтни. Никакъв конфликт не
се разиграва публично, няма полемични медии, при положение че обектите на критика са разпределени между медиите, моята медия критикува
теб, твоята – мен, моята не критикува мен, а твоята не критикува теб. Така
критиката става ругателство, а не инструмент на публичния дебат. Провеждането на политика е по две линии: омерта (за какво медията следва
да мълчи – цитат за написана статия по една реформа, на която редактор
казва „Ама ти нали знаеш, че ние сме против?“) и стратегията да не се
посяга на силните на деня, стратегията, известна като „удряне на падналия“ („и това е масова практика. Плюл си до вчера един, той се вдига на
власт, нещо се случва или пък почне да ти дава пари и ти му козируваш,
отчайващо е“). И буферът на тази система е главният редактор. Ето идеално-типичните му черти:
Натискът се упражнява директно през него. В някакъв смисъл големите главни редактори (корифеи на СБЖ) изчезнаха, а днешните „работят в
условия на контрол от страна на техните издатели, които пък са директни
проводници на бизнес интереси, лични бизнес интереси, групови бизнес
интереси“ (И2-7). Главният редактор на нашето време е до голяма степен
подставено лице на собствениците, фиктивно лице на журналистиката,
тънката преграда пред това медията, която директно провежда политика, да започне да изглежда каквато всъщност е. Той възлага поръчките
(напиши срещу този, похвали онзи, не критикувай дейността в ресора на
еди-коя си структура), донася флашките, той отговаря за цензурата, той
– макар и мизерно – се грижи все пак за екипа си, който е принуден да
държи в това отчайващо положение. Превърнал се е в бащинската фигура
на пролетарското семейство – той ходи някак да изкарва парите, за което му се полага битова благодарност. Тя става по-ентусиазирана, когато
главният сам поема мръсната работа по очернянето на неудобния, а не
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принуждава екипа си да си цапа ръцете с нея. Отнякъде докарва пари,
без да ни обременява да знаем откъде и да плащаме цената им, „просто
отнякъде просто идват някакви пари, които обезпечават съществуването
за следващата половин-една година и така нататък“ (И2-6). Татко и днес е
взел надница. Ето още едно измерение на несигурността – свитият времеви хоризонт, изчезналото бъдеще.
В интервютата, но и в двете цитирани изследвания (на новинарското
съдържание и на състоянието на професията) няма данни за конкуренция
между медиите за информация, за това кой да е по-добър в информирането. Доколкото има (в изследването на състоянието на професията, както
и в изследване на АЕЖ), тя е вътре в редакцията, между колегите, често
подхранвана от мениджмънта, а не между редакциите.
И автоцензурата е биографично-професионална стратегия за справяне с тази конкуренция. Ето как ти изглежда животът: затворен си в една
среда, понякога ти става лошо да си погледнеш лаптопа, конкуренцията е
затворена вътре. Конкуренцията е за допълнително заплащане, отвъд официалните фишове за ниски заплати, заплащане за свършена работа, тоест
конкуренцията е всъщност да поемеш допълнително работа. Това е чисто
корпоративен модел, спокойно можем да кажем – на експлоатация, при
който можеш да вземеш още половин заплата, но ако станеш и продуцент
в телевизиите или пък ако се захванеш да развиваш и нова рубрика. На
пръв поглед няма нищо лошо, но само на пръв и незаинтересован поглед.
Иначе това означава съкращаване на свободното време, намаляване на състава на редакциите, край на специализацията по ресори и в крайна сметка
непреодолим натиск журналистиката да се сведе до четене и рефериране на някакви сайтове, все по-повърхностно и неспециализирано зобване
оттук-оттам. Светът ти се е свил до този офис, макар че на пръв поглед
това противоречи на фактите от изследването на АЕЖ, че три четвърти от
журналистите са сменили поне три редакции за последните десет години,
а 90% – поне две (Вълков, 2017). Но отново само на пръв поглед това е
противоречие – всяко работно място ти е последното, имаш чувството,
че изпадаш, докато не ти се случи друго, чист късмет да намериш нова
редакция. Докато в същото време редакциите се свиват като численост, а
собствеността върху медиите се окрупнява. Все по-малко хора държат все
повече медии при все по-неясна структура на собствеността и съответно
има все повече мълви колко свръхконцентрирана е тя. А мълвата е нещо,
с което съобразяваме поведението си, преди да проверим истина ли е или
не. И тъкмо тази капсулираност е абсолютно твърдото основание да се
чувстваш солидарен с колегите от „вражески“ редакции, когато сте заедно
на пресконференция. Това, разбира се, е само въображаема картина, нарисувана по 13 интервюта.
Какво на този фон все пак означава да си журналист? Да работиш за
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медия или да разграничаваш журналистика от забавление и от правене на
политика, макар и да останеш „без медия“ (Енчева, Попова, 2017). Сякаш
това се оказва практическа дилема пред хората в бранша. Тази практическа дилема очертава и двата пътя на автоцензурата: влизането в синкретизма (провеждането на директна политика, което е всъщност стратегията
на корпоративна лоялност, медията се разбира като корпорация – „като
знаеш, че политиката на медията ти е да харесва тоя... министър“), или
вътрешното изгнание (оттегляне в журналистиката без медия или в помекия вариант самомаргинализиране от топ темите: „започваш, нали, с
едни намеци или извън времето и пространството, някакви истории пишеш, хващаш си темички, такива, несвързани с политика, въобще доста е сложно и уморително (И1-4)“, при което „целият му [на журналиста] бекграунд и професионален опит сега всъщност му тежи“). Това е
най-драстичната опозиция. Но тя рядко стои така изпъкнало пред хората,
макар и да стои: „За съжаление мисля, че нещата са докарани дотам, че
позицията, единственото, което може да направи един уважаващ себе си
човек, когато работи в такъв тип редакция, е да не пише нищо, което също
е абсурд. Мерило за достойнството на журналиста да е мълчанието… За
компромиса на мълчанието вече говорих. Това е компромис. Но понякога
положителен, защото другият вариант е: напускаш и оставаш без работа“
(И2-4). Във всекидневието си те се виждат принудени да правят и да рутинизират по-дребни избори, чиято обща форма обаче е горната опозиция.
Подчертавам го, защото е нужно да си даваме сметка за сериозността на
това, което едно полско изследване на днешните предизвикателства пред
медиите констатира: че журналистът е много по-често изправен пред болезнени етически избори.12
„И може да се окаже, че основната част от времето ти е заето не да
правиш някакъв журналистически продукт, който е по някакви професионални стандарти, ами да пишеш материали, за които шефът ти е платил,
за които е получил пари, и това за тебе даже може да изглежда добре,
защото по този начин ти си сигурен, че ще си получиш в края на месеца
някаква заплата. Така че никак не е хубаво да се обвиняват журналистите, които работят в такива структури, доста прибързано или всъщност да,
затова в колегията, всъщност в доста, в по-ниското ниво я няма тази, тая
ненавист [като] между собствениците на медии. Нали, те са разделени на
групировки, воюват много шумно един между друг, а всъщност колегите,
които заедно ходят например на заседанията на ВСС или пък трябва да
отразяват Министерския съвет, се събират заедно, те не се карат, в смисъл
много добре знаят, че всеки по някакъв начин е взел решение по тоя начин
да се издържа. Защото, нали, това е въпрос на финансово оцеляване, да
си журналист в България. И знаят, че всеки, всеки прави компромиси до
различна степен, до различна степен с различни неща“ (И2-3).
Мрежата на журналистите, които отиват, инструктирани с политиката
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на медията си (да харесва този министър или да пише срещу него), няма
вътрешни напрежения помежду си, защото членовете й знаят, че делят
обща съдба.
Всички знаем какви етически компромиси прави другият – това е
станало гръбнакът на общия етос, това сплотява хората от враждуващи
редакции, а враждата между редакциите не е заради любов към истината,
а от бедност на публичната среда или казано в друг речник, на грамадна
хетерономия. Гледано откъм публичните етически стандарти за независимост и професионализъм на журналистиката (включително откъм който
и да е от двата етични кодекса в България), подобни компромиси пряко
противоречат на стандартите – те са цинични и непрофесионални; гледано обаче откъм личните отношения, те са човещина – и солидарността, и
емпатията, с които ги оправдаваме, също са елементарна човещина. Публичен и личен морал максимално са се отдалечили едно от друго, така че
личният морал става оправдание за злоупотребите с публичния.
Чувството за морална нищета е единствената форма на солидарност.
А споделеността му преобразува в собствените ми очи поведение, което
не ми харесва, в един вид стоицизъм.
Това не е целенасочен, нито пък е безболезнен конформизъм, може да
се каже, че журналистите в България днес са в голямата си част в ситуация
на прекариат: Осигуряват те на минимална заплата, а реалната я получаваш срещу подпис на някакви хартийки. И винаги трепериш, че могат
да ти ги вземат. Единствената структура на солидарност, на която можеш
да разчиташ, е губернаторско-корпоративната структура на медията, при
което главният редактор може да ти нареди да свалиш тоя материал и да
пуснеш друг, дошъл наготово в редакцията. По този начин и медиите (като
институции) се сдобиват с крайно висок праг на търпимост към системните си проблеми. Принудата е да си лоялен към корпорацията си, дори
и тя да те отвращава, да те отвращава и от теб самия, задето си й лоялен,
просто защото няма никаква друга структура на солидарност.
И тук вероятно стигаме до извод, надхвърлящ рамките на конкретното изследване: ситуацията на прекариат е ситуация на морална несвобода,
която, осъзната, поражда стратегията на вътрешно изгнание като квазиизбягване на конформирането с една трудно търпима ситуация. При това
тази дилема, тази драма е колективна, но стратегиите да се справиш с нея
остават индивидуализирани (колективни тела няма). Вътрешното изгнание става начин да се избяга от самоомерзението, то да се отчужди. Но
следите му са налице („преместват те като овца да блееш на друго място“). Всъщност отчуждението е от себе си – от работата ти като част от
теб. „Понякога и аз, както си признах, съм го правила, можеш да спестиш
нещо, но все пак винаги според мен, ако се самоуважаваш, ще намериш
начин, така че да не се самообидиш, защото това е много важно, след това
378

Милена Якимова: Популистка пропаганда в контекст на социална самота

се чувстваш адски гадно“ (И1-4).
Друга форма на компромиса и конформирането – едновременно с изискванията на работодателя (заради нуждата да имаш място) и с изискванията на съвестта – е анонимното писане или пък писането под псевдоним. Много интересен и тъжен феномен на последните години (според
нашите събеседници „последните години“ са откъм 2008 г. насам) са колективните псевдоними, няколко души под фиктивно име пишат мимикрия на журналистика, с която директно изразяват гледната точка на собственика. („Жалкото е, че това го пишат хора.“ Или пък даже не го пишат,
защото идва вече написано: „В [име на вестник] поръчките идваха готови
написани, никой не се подписваше на тях, това, че някой решил там да си
напише [измислено име], то е същото, дали ще се подпише или ще напише
някой, който е измислен герой“ – И1-2). Доколкото и тази гледна точка
впрочем е на идентифицируем собственик, а не е и тя колективно-анонимна – някаква политико-икономическа обвързаност, защото, „като се има
предвид, че олигарсите или олигархът, който контролира, те са може би
един-двама олигарси, които контролират медиите, са в пряка колаборация
с правителството, може да се каже спокойно, че се оформя един, че се е
оформил един олигархичен център на властта, в който са оплетени всъщност и всички власти“ (И2-7).
Всъщност последната финансова криза се оказва съкрушителна за
медийната свобода и за остатъците от автономия на журналистическата
работа. И това става по семпъл механизъм: при световната финансова и
икономическа криза едрият бизнес в България става зависим от обществените поръчки по европроекти (а медиите – от комуникационните им
бюджети). Връзките на бизнеса с партиите, и то с управляващите, стават
решаващи за печалбите му – както за печеленето на обществени поръчки, така и за извличане на печалби от едничкия останал друг източник
– свитата държавна собственост. Това, че държавата става пряк бизнес
източник във времето на криза, всъщност пряко води до заместването на
скритата реклама с по-брутални техники на политически (но политикоикономически) натиск върху медиите.
От този начин на функциониране на едрия бизнес – сраснато с държавата, – от който бизнес медиите са пряко зависими при свития пазар,
безспорно печатните медии са най-уязвими. Но и сред тях има по-губещи.
Това са регионалните медии, медиите в места, при които основният бизнес се прави през европроекти, чийто процент от средства, предвидени за
публичност и реклама, служи за пряк инструмент за натиск какво да се
публикува, за кой бизнесмен и общински съветник и какво – не: „Да не
говорим, че има някакви куриози, тип на регионално ниво, където е още
по-страшно. Примерно община, не помня, Хикс май, пуска обществена
поръчка за реклама, в смисъл за PR публикации, и в договора е писано, че
12 месеца след изтичане на договора медията няма право да, в смисъл, че
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тя все едно е длъжна да работи за имиджа на общината. И някакви абсолютно невъобразими истории. Това, разбира се, демотивира хората, прави
ги суперцинични и в крайна сметка превръща професията в търговия, не
в призвание“ (И2-6).
От всичките ни интервюта струи фатализъм
Но все пак има един изход за мнозина от събеседниците ни – да опитат да създадат своя – по правило с неколцина съмишленици – медия (за
тази практика вж. Даскалова, 2017.) Как обаче да се финансира тя, при
положение че тъкмо механизмът на финансиране е в основата на невъзможността да правиш журналистика, да изразяваш свободно мнение и
собствено да информираш (а не директно да манипулираш) обществото?
Основният път в нашите интервюта е проектното кандидатстване. Пред
кого обаче? Пред фондациите, набедени от пропагандата като чужди агенти и проводници на чужди интереси. Така новосъздадените – предимно
онлайн – медии веднага попадат в предварително подготвеното за тях интерпретативно гнездо – антипатриотични, продали се на чужди интереси,
грантоеди и пр. Нещо, което наскоро (22.02.2018 г.) възпроизведе и евродепутатът и бивш журналист Николай Бареков, но го нарече „липса на
легитимна причина за възникване на капитала“ (вж. бел. 7). В този дух е
и последният медиен законопроект на депутатите от ДПС Йордан Цонев
и Делян Пеевски, който под изсветляване на собствеността върху медиите
предвижда обявяване на финансовите източници само от дарения и спонсорства, но не и от реклама и от банкови заеми.
Пак за пропагандата
Впрочем нашите събеседници сами изговарят думата „пропаганда“,
без да ги питаме. За тях това е реклама, която е скрита като реклама. Защо
да е пропаганда обаче, защо използват – сами, без наше подтикване – толкова силна дума? Ако разгърнем силогизма, то е, защото според тях не
става дума просто за бизнес, който използва мръсни хватки с чисто пазарни цели, а става дума за бизнес, който се е сраснал с държавата, печели
директно от нея за себе си. (Това в изследването на медийното съдържание е и първият и оставащ основен канал, по който кремълски пропагандни клишета навлиза в България – не че идват руски пропагандисти,
които искат да ни обърнат геополитически, ами местни бизнес политически кръгове, чийто бизнес е директно от, а не при посредничеството
на държавата, които плащат мизерно на редакции (плащат, за да поръчват на тези редакции), използват клишетата на Кремъл (най-напред тези
срещу майдана), за да ударят неправителствени организации, които им
пречат през политически връзки тихомълком да извадят определени територии от Натура, да речем. Зле платени журналисти, подписващи се на
ведомости, които им гарантират още по-мизерни пенсии, някои омерзени
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от собствената си ситуация и търсещи причината в нечия зла воля, други
омерзени от самите себе си и пишещи с някой колега под колективен псевдоним, трети просто бързо преминаващи през редакцията стажанти (на
които им се казва, че така се прави и биват наемани, за да се пестят разходи), четвърти просто цинични – всички те произвеждат бързи сглобки,
притоплят кремълски полуфабрикати за бързо угощение на преситена от
скандали публика. Впрочем терминологично е по-редно да кажем тълпа
или маса – няма фрагментирана публика, толкова частност и самота има
само в масата, която пропагандата може да обработва, давайки й усещането, че е разумно множество, толкова по-разумно, колкото по-частен живот
живее всеки. Многократно набивано в прав текст от една от огорчените
звезди, която в омерзението си (самоомерзение, мисля, също) провежда
елитистки удобното „налягайте си парцалите“ (всъщност точният цитат е
„Налягай си парцаливия задник и толкова“, Кеворкян, https://www.blitz.bg/
obshtestvo/kevork-kevorkyan-s-dva-vazhni-izvoda-prviyat-prekhodt-nyamada-svrshi-dokato-novite-petli-si-blagodaryat-vtoriyat-dokato-si-blagodaryatkabinett-shche-si-vekuva_news412442.html), насърчавано като добродетел
и в предизборната кампания на депутата Иво Христов.
Ще дадем пример от интервютата, който просто добавя щрихи към
нещо, което установихме в контент-анализа на медийното съдържание,
за тактическото очерняне на НПО-тата, за да се разчисти пътят на нечий
бизнес с помощта на държавата: „И в крайна сметка нещо идва отнякъде.
А това беше много интересно в „Име на всекидневник“, защото материалът беше за зеления октопод пак, нали, НПО-тата, които искат да съсипят
българския бизнес, нали, защото искат да опазват природата и така нататък. И беше интервю с някакъв шеф в, свързан с Цеко Минев, дали беше
в Първа инвестиционна или в някое от скиорските му предприятия, не
съм сигурна. Но материалът беше с някакви такива безпочвени обвинения, без, нали, доказателствена част и после не знам кой си беше направил
труда да провери. Дали беше запитване към банката или до кого и се оказа,
че това е платен материал, адверториал, на който обаче не пише“ (И2-6).
Ето за такива простички и напълно местни цели се използват заготовките
на Кремъл – първоначално просто защото са готови и леснодостъпни за
бърза употреба. Разбира се, има и директно пропагандно вмешателство,
но то сега не е интересно. Важното е, че когато се разкрие, че става дума
за адверториал (адверториалите се появяват спонтанно в половината от
интервютата), от това не следва нищо – просто главният редактор се оправдава. Но всъщност следва нещо много важно и трудно поправимо – липсата на институционални последици от моралната санкция води до това,
че моралната санкция се изпразва от смисъл, олеква и изветрява. А това
заразява цялото общество с цинизъм, създава атмосферата, че всички лъжат, лъжата се приема за неизбежност. А хората започват да твърдят, че на
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никого не вярват, но това е психически невъзможно – те вярват на разни
прелитащи неща, но не вярват на никаква инстанция, вярват само на „фактите“, но не ги проверяват, а понеже всички лъжат, няма и кого да питат
да им ги провери, затова „такива абсолютно фейк-новини се разпространяват чрез разни сайтове лавинообразно. Има доста хора, които следят
тези медии, защото те вярват, че всички други медии са купени и платени
и четем алтернативни източници, [на] които всичко им е абсолютна лъжа“
(И2-6).13 Това е основният проблем. Другият – че в тази среда и да имаше
кой да ги провери, щяха да му орежат или свалят дописката, – е просто
следствие. Социалният проблем е, че от публичното посрамване нищо не
следва за посрамения, затова пък следва за обществото – нормализирането на усещането, че всички лъжат, приемането на това като безспорен и
приемлив факт.
БЕЛЕЖКИ
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Вж. Вацов и др. 2017 на http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT_PART1_
BG.pdf.
Тук говоря за двете линии на отпор, които въвеждат аргументи, а не за чисто пропагандния отговор
на употребата на думата, отговор, който беше предугаден още в изследваването на медийно съдържание, което казва, че който говори за пропаганда, провежда пропаганда срещу Кремъл. Тази линия
е чист обект на анализа.
Вж. Арент, 1993, с. 29, вж. също и Ellul, 1973, p. 8.
За моделите на професионалните траектории на българските журналисти вж. Спасов, Даскалова,
Георгиева, 2017.
Това балонизиране впрочем има и своите поддръжници сред нашите събеседници: „Телевизията ще
се, ще стане по-модерна, когато влезе в режим на съдържание On-demand. Това ще стане, когато
човекът, вместо да вземе ролята на програмния директор на телевизията и да нареди всъщност
любимите си предавания да се излъчват в негова поредност или да спре, да пренареди програмата
на телевизията от своето устройство, с което командва телевизионния екран“ (И1-1).
И сякаш това не стига, ами 2017 г. в регулярното новогодишно блицдопитване на АЕЖ до журналисти и медийни експерти е обрисувана като годината на отправяне на директни закани към журналисти.
И тъкмо там, където собственикът е ясен за публиката и журналистите, днес сме свидетели на
директна атака: под егидата на Групата на европейските консерватори и реформисти и по-пряко
на Николай Бареков и в партньорство с УБИТ, известен като УНИБИТ или още Библиотекарски
университет, се провежда кръгла маса за корупцията и фалшивите новини, на която Николай Бареков произвежда всъщност тезата, че като „няма легитимна причина за възникването на капитала“,
който издържа медиите, значи те произвеждат фалшиви новини и това е „кръгът Капитал“, основен
прицел впрочем и на таблоидите, провеждащи пропагандни тези, както установихме в изследването на медийно съдържание. Изобщо инициативите за законодателни промени за печатните медии
толерират анонимността им, но искат да удостоверяват легитимност на възникването на капитала.
Вж. https://www.24chasa.bg/novini/article/6733636.
Така казват събеседниците ни. Медийни експерти и специалисти по история на медиите описват
по-сложна картина: първият етичен кодекс на медиите е приет през октомври 2004-а, съставен от
консорциум, ръководен от BBC, тоест буквално вносен продукт, който да замести идеологическата
социалистическа регулация с гилдийна саморегулация, каквато обаче не възниква. Този първи кодекс е писан не от издатели собственици, а от журналисти и експерти (вж. Ангелова, Нейкова, Попова, 2017). През 2013 година обаче Българският медиен съюз (популярен като „Пеевските медии“)
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приема друг професионално-етичен кодекс, който вече е писан от издатели, а не от журналисти.
Тогава председател на въпросния съюз и автор в писането на кодекса му е Валери Запрянов, който
днес е в Управителния съвет на БНТ, обществената телевизия, която пък е част от първия етичен
кодекс.
9 Не бива да забравяме, че интервютата са с журналисти от частни медии. В обществените медии
проблемите, разбира се, варират, макар че общата ситуация на медийната среда се отразява и на тях,
най-малкото в стилистиката.
10 Нито пък социално важната тема, по която изследването дава данни като страничен ефект, без да
сме го целили – как ще живеят тези високообразовани хора, когато се пенсионират.
11 По данни от национално, макар и непредставително, изследване на СБЖ, проведено сред 200 журналисти, от „Алфа Рисърч“ и анализирано от Илия Вълков близо 72% от анкетираните са минали
през поне три местоработи. Вж. http://www.aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2017/10/%D0%93%
D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D
1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B
D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-2017.pdf.
12 „Опитът, натрупан през многото години работа с медиите, ни позволява да допуснем, че журналистът по-често, отколкото се смята обичайно, е изправен пред етични дилеми“ (WIECZOREK, Paweł,
Marcelina Szumeras, Ethical Dilemmas in theWork of a Contemporary Journalist and Their Influence
on the Form, Content and Quality of the Media Message. 2012, TheValue of Media –from Challenges to
Opportunities], WydawnictwoBiblos, Krakуw, p. 206), цит. по Ангелова, Нейкова, Попова, 2017.
13 Интервютата са взети от Невена Германова и Божидар Иванов.
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Исторически контексти

Мартин Канушев

СОЦИАЛНАТА (НЕ)СЪИЗМЕРИМОСТ
МЕЖДУ ТОТАЛИТАРНА И
АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПРОПАГАНДА
Тази статия е посветена на особено важен научен проблем: тя представлява социологически опит за концептуализиране на социалната приемственост, но и на социалната несъизмеримост между пропагандата като
класически властови инструмент на тоталитарните режими и пропагандата
като иманентен функционален момент от посткомунистическата публичност. Оттук и ценралната задача: да бъдат проследени онези фокални точки
на значимо различие-повторение, в които се събират и разбягват техните
дискурсивни (не)съвпадения и които конституират единната, завършена и
неделима идеологическа програмираност на антидемократичната пропаганда.
Защо е необходима, какво място заема и какви функции изпълнява
пропагандата в изграждащите се тоталитарни общества? На първо място
обобщената и окончателна цел на пропагандата е да конструира точно определен тип социална връзка в една „аморфна маса от население“, състоящо
се от безкрайно несвързани, атомизирани и изолирани индивиди; социална
връзка, която трябва да обвържe в единна, неделима и подчинена тоталност
отделните микроединици и така да възстанови практическия разпад и загубената цялост на общественото тяло; в крайна сметка социална връзка,
изградена върху безусловната преданост на всеки отделен член; една „всеобща лоялност“, която трябва да пронизва в ширина и дълбочина бъдещото
тоталитарно общество. (Тук само ще припомня, че личната клетва, единният девиз и неразделната цялост на СС (Schutzstaffel – охранителни отряди)
в нацистка Германия е „Моята чест е моята преданост“1.) „Демократичните
свободи, макар да се основават върху равноправието на всички граждани
пред закона, добиват смисъл и действеност само когато гражданите са привлечени и представлявани от определени групировки, образуващи социална
и политическа йерархия. Разпадането на класовата система – единствената
социална и политическа стратификация в европейските национални държави – без съмнение е едно от най-драматичните събития в съвременната
история на Германия и е също толкова благоприятно за зараждането на на385
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цизма, колкото и липсата на социално разслоение сред безчетното селячество на Русия“ (Арент, 1993, с. 30). Следователно унищожаването на социалните йерархии, сриването на социалните стратификации и заличаването
на социалните различия има за генерализиран резултат претопяването на
атомизираните индивиди в „аморфни маси“; ключова историческа предпоставка за раждането на тоталитарното господство, което би могло да възникне само при наличието на свръхмногобройни маси, и то именно там, където
те могат да бъдат пожертвани, без това да доведе до пагубно намаляване
на населението2. Но – факт, на който трябва да бъде обърнато специално
внимание – атомизирането на обществото и крайната индивидуализация
предхождат масовите движения, които най-леко и най-бързо привличат към
себе си несоциализираните, неиндивидуалистично настроените членове на
традиционните партии, а съвършено неорганизираните, типично необвързаните поради своя индивидуализъм, които перманентно отричат всякаква
ангажираност или задължение към обществото. В крайна сметка истината
е, че масите се пораждат от съставните елементи на едно крайно атомизирано общество, чиято конкурентна основа с неизменната съпътстваща я
самота на отделния човек е била регулирана само чрез принадлежността
на индивида към определена класа. Най-важната характеристика на човека
от масите е не особената му бруталност и липса на креативност, а неговата изолация и отсъствието на нормални контакти. (Никога не трябва да
забравяме, че т. нар. „Октомврийска революция“ побеждава сравнително
лесно в страна, където деспотичната и централизирана бюрокрация управлява аморфна маса от население, към този момент неорганизирано нито
от остатъчни селски феодални закони, нито от слабите, тепърва зараждащи
се градски капиталистически класи.) На свой ред тоталното атомизиране
на вече „изграденото“ съветско общество бива постигнато посредством серия от чистки, неминуемо предшестващи практическото унищожение на
едни или други социални групи. С цел да се разрушат абсолютно всички
обществени и семейни връзки чистките се провеждат така, че да сплашат
и подсъдимия, и околните – от беглите познати до най-близките му приятели и роднини – с еднаква сила. В резултат на този прост и изкусен подход – „вина по близост“ – след като някой бива обвинен, доскорошните
му приятели на момента се превръщат в най-злосните му врагове. За да
отърват собствените си животи, те напълно доброволно дават измислени
показания и злословят клевети в подкрепа на несъществуващи твърдения
против него: очевидно единственият начин да докажат собствената си лоялност, вярност и благонадежност. И разбира се, ще повтарят, че приятелството или познанството им с този човек е било само претекст, за да го
шпионират и разобличат като изменник, саботьор, агент или фашист. След
като човешкото достойнство се измерва по количеството на клеветите ти за
най-близките приятели, очевидно най-елементарната предпазливост налага
по възможност да избягваш всякакви близки контакти: не за да не изтървеш
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пред някого съкровени мисли, а за да изключиш при почти неизбежните
бъдещи неприятности всички онези, които биха имали не само обичайния
интерес да те наклеветят, но и да те смажат – просто защото собственият им
живот е в опасност. В крайна сметка чрез този генерализиран „метод на управление“, доведен до крайно и невероятно съвършенство, болшевишките
властници наистина успяват да създадат атомизирано и индивидуалистично общество, каквото човешката история никога преди не е познавала и до
каквото никакви социални катаклизми не биха могли да доведат.
И така тоталитарните движения представляват истински масови организации на атомизирани, изолирани и „блуждаещи“ индивиди. В сравнение
с всички останали политически образувания техният най-ярък външен белег е претенцията за тотална, неограничена, безусловна и неизменна лична
преданост на всеки отделен член. Това нормативно изискване се налага от
водачите на тоталитарните движения още преди завземането на властта и
предшества действителното тоталитарно организиране на страната под тяхно управление, като произтича от залегналото в идеологията им твърдение
за недалечното подчиняване на цялото човечество на тяхната организация.
Но там, където тоталитарното господство не е подготвено от тоталитарно
движение (какъвто е случаят със Съветска Русия, точно обратното на нацистка Германия), се налага то да бъде организирано впоследствие, като
условията за неговото развитие се създават изкуствено с цел на всяка цена
да се добие всеобща преданост: една от фундаменталните социални връзки в тоталитарното общество. Подобна лоялност може да се очаква само
от съвършено изолиран човек, лишен от всякакви естествени дадености
като семейство, приятели, познати, групи и общности, който черпи усещане за пълноценност единствено от принадлежността си към движението,
от членството си в партията. И големият въпрос наистина е как да бъде
създадена и консолидирана подобна тотална връзка, каквато е всеобщата
преданост, в едно пределно атомизирано общество, там, където социалните йерархии са унищожени, класовите стратификации са сринати, а индивидуалните различия – заличени. Именно пропагандата представлява онзи
властови инструмент, ключов елемент от социалното инженерство на бъдещото тоталитарно господство, чрез която трябва да бъде възстановена обществената цялост, а историята да получи прогресивна посока на развитие3.
„Нито националсоциализмът, нито болшевизмът някога са обявявали нова
форма на управление, нито пък са твърдели, че са постигнали целите си със
завземането на властта и контрола върху държавния апарат. Тяхната идея за
господство е недостижима за която и да е държава или апарат за насилие; тя
е по силите единствено на непрестанно активизираното движение, защото
става дума за непрекъснато господство над всеки отделен индивид във всяка отделна сфера на живота или във всички, взети заедно. Насилническото
завземане на властта никога не е било цел, а само средство за постигане на
крайната цел – обсебването на властта в която и да е страна е само благо387
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приятен подготвителен етап. Практическата цел на движението е да обхване възможно най-много хора в рамките на своята единна организация, да ги
активира и да ги поддържа в постоянна динамика“ (Арент, 1993, с. 47). И
поради това, разбира се, е необходима ефикасно и безотказно функционираща пропагандна машина, която трябва да дублира всички структури на
цяло едно тоталитарно общество, постоянно произвеждайки фалшива информация и моделирайки социалния свят по своите идеологически канони,
да държи в перманентна мобилизация собственото си население.
Втората функция на тоталитарната пропаганда е да бъде другото лице
или обратната страна на терора: масите трябва да бъдат облъчени и привлечени на всяка цена. При наличието на конституционно управление и
свобода на изявите борещите се за власт тоталитарни движения нямат възможност да прибегнат до масов терор и по подобие на останалите партии са
принудени да печелят поддръжници и да се представят в благовидна светлина пред онези, на които все още не е изцяло отрязан достъпът до всички
източници на информация. Но – факт, който е от изключително значение – в
тоталитарните страни, въпреки че пропагандата и терорът са двете страни
на една и съща монета, в действителност отношението между тях е амбивалентно4. Където и когато тоталитаризмът притежава абсолютен контрол,
той, твърди Хана Арент (1993), заменя пропагандата с индоктриниране и
прилага насилие не толкова за да сплаши хората (такава е целта само в началните етапи, когато все още съществува политическа опозиция), колкото
непрекъснато да реализира своите идеологически фалшификации на практика. Социалната разлика между индоктриниране и пропаганда е очевидна:
те не просто са две свързани фази в разгръщането на тоталното господство,
но докато пропагандата е насочена към привличането на все повече симпатизанти на масовото движение, то индоктринирането има за стратегическа
цел интензивно, всеобхватно и постоянно да препотвърждава лоялността
на членовете на партията към нейната идеология. (Тоталитаризмът не би
се задоволил чисто и просто да настоява, въпреки наличието на противоположни факти, че безработица не съществува, той заличава и ползата от нея
като важен фактор от своята пропаганда. Например през тридесетте години
на ХХ век в Съветска Русия официално е оповестено, че безработицата завинаги е „ликвидирана“. В резултат от това биват „ликвидирани“ и всички
полезни социални и икономически аспекти на този феномен.) Не по-маловажен е фактът, че чрез отказа да се признае наличието на безработица,
макар и по доста неочакван начин, всъщност се преосмисля старото социалистическо поучение „който не работи, не трябва да яде“. Или да вземем
друг пример: когато Сталин решава да напише наново историята на Руската
революция от 1917 г., пропагандата на неговата версия се състои в заличаването не само на по-ранните издания и документи, но и техните автори и
читатели – публикуваната през 1938 г. нова официална история на комунистическата партия е сигнал, че на чистката, унищожила значителна част от
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цяло поколение съветски интелектуалци, е сложен край. По подобен начин
в източните окупирани територии нацистите използват отначало предимно
антисемитска пропаганда с цел да укрепят контрола си над местното население. Те ликвидират по-голямата част от полската интелигенция не защото
тя им се противопоставя, а защото според тяхната доктрина точно поляците
са хора без интелект, и когато планират унищожението, целят не да сплашат
когото и да било, а да спасят „германската кръв“.
На трето място, тъй като тоталитарните движения съществуват в един
сам по себе си нетоталитарен свят, те са принудени да се опират на и да
използват като свое оръжие пропагандата. Но подобна пропаганда винаги
насочва призивите си към външни за нея среди – било нетоталитарни слоеве от населението в самата страна, било нетоталитарни чужди страни. Тези
външни среди, към които е насочена тоталитарната пропаганда, могат да
бъдат крайно разнородни, като дори след завземането на властта тя може
да е предназначена именно за онези групи от собственото население, чието
координиране не е било последвано от достатъчно цялостно индоктриниране. (В това отношение речите на Хитлер пред неговите генерали по време на войната са същински пропагандни модели, отличаващи се най-вече с
чудовищните лъжи, с които фюрерът забавлявал гостите си в стремежа да
ги спечели на своя страна.)5 Тези външни среди могат да представляват и
групи привърженици на самото движение, които все още не са напълно дозрели да приемат същинските му цели. В крайна сметка фюреровото тясно
обкръжение и членовете на елитните формации често отнасят дори партийните членове към подобни външни среди, които за момента имат нужда
от пропаганда, защото все още не се подчиняват безпрекословно. Не бива
обаче и да надценяваме значението на пропагандните лъжи – да не забравяме, че Хитлер много по-често напълно искрено и брутално недвусмислено
определя същинските цели на движението, само че, неподготвено за подобна последователност, германското общество просто не ги осъзнава. И все
пак тоталитарното господство използва пропагандните методи във външната политика или в работата си с привържениците на движението в чужбина, осигурявайки им подходящия материал. Но ако се случи тоталитарната
индоктринация в страната да влезе в разрез с пропагандната линия навън
(както става в Русия по време на войната – не при сключването на Сталиновия съюз с Хитлер, а когато войната с Хитлер отвежда Сталин в лагера
на демокрациите), то на населението се обяснява, че пропагандата е само
„временна тактическа маневра“. Доколкото е възможно, това разграничение
между идеологическо индоктриниране за посветените в движението, които
вече нямат нужда от пропаганда, и чистата пропаганда за външния свят се
установява още в периода, преди самото движение да е завзело политическата власт. Съотношението между пропаганда и индоктриниране обикновено зависи, от една страна, от мащабите на движението, и от друга – от
външния натиск. Колкото по-малобройно е едно движение, толкова повече
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сили ще хвърли то за чисто пропагандни цели. Колкото по-силен е натискът
върху един тоталитарен режим отвън – а подобно въздействие не може да
се пренебрегне напълно дори зад Желязната завеса, – толкова по-енергично
ще се впуснат управляващите властници в пропаганда. Най-важното обаче е следното: необходимостта от пропаганда винаги се диктува от външния свят, а самите движения всъщност не пропагандират, а преповтарят и
пренабиват в масовото съзнание точно определени доктрини. И обратното
– всеобхватното индоктриниране, неизбежно свързано с терор, се засилва с
укрепването на движенията или с изолацията на тоталитарните правителства и недосегаемостта им за външно влияние.
Междинно обобщение: няма съмнение, че ако пропагандата е неразделна част от едно „психологическо въоръжение“, то за терора същото е валидно с двойна сила. Защо? Защото тоталитарните режими продължават да
използват терора дори след като психологическите им цели са постигнати:
най-ужасяващото е, че той вилнее над население, което е напълно покорено.
Когато терорът се развихри напълно, например в концентрационните лагери, от пропагандата и индоктринацията не остава и следа. От тази гледна
точка може изрично да се твърди, че в нацистка Германия тя бива изрично
изличена в местата за пълно подчинение6. С други думи, пропагандата е
един, при това най-важният, инструмент на тоталитаризма в отношенията
му с нетоталитарния свят, докато терорът, точно обратното, е самата същина на неговата форма на управление. Прилагането на терора въобще не
зависи от минимални „субективни фактори“, както наличието на закони в
една конституционно управлявана страна не зависи от броя на хората, които
ги нарушават7. Според оригиналното определение на един немски публицист масовият терор играе ролята на „пропаганда на силата“ – показва на
цялото население, че нацистите са по-силни от властта и че е по-сигурно да
си член на някоя паравоенна организация, отколкото предан републиканец.
Това внушение се подсилва още повече от специфичния начин, по който тоталитарните властници в Германия използват собствените си политически
престъпления. Те неизменно ги признават, и то публично, без каквито и да
било извинения за „някакво престараване“ – такива се правят единствено
пред техните симпатизанти – и по този начин изпъкват в очите на населението като коренно различни в сравнение с водачите на другите партии.
Да снижим именно сега нивото на социологически анализ с цел да преминем от структурната определеност, респективно инструментална модалност, на пропагандата в тоталитарните общества към нейната съдържателна
особеност, следователно властова ефикасност. На първо място за тоталитарната пропаганда са характерни не толкова и не само непосредствените
заплахи срещу отделни личности, колкото завоалираните застрашителни
намеци срещу всички онези, които не искат да се вслушат в доктриналните послания, а по-късно и в масовите убийства на милиони невинни хора.
Комунистическата пропаганда системно плаши хората, че ще изпуснат про390
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греса на историята, че безнадеждно ще изостанат от своето време, че ще
пропилеят живота си нахалост, така както нацистката пропаганда ги плаши,
че живеят извън вечните закони на природата и битието, че кръвта им безвъзвратно и мистериозно ще се изроди. (Силният акцент на тоталитарната
идеология върху „научната“ същност на нейните твърдения е сравним с някои рекламни методи, също насочени към масите. И действително рекламните обяви на всеки вестник доказват тази „научност“ – всеки производител с помощта на факти, цифри и данни от „изследователски“ лаборатории
доказва, „че по-качествена стока от неговата няма в цял свят“.)8 Но – факт,
който е от изключително значение – въпросната мания на тоталитарните
движения за „научни“ доказателства се изпарява на момента, в който те
завземат властта. Така например нацистите уволняват дори онези учени,
които могат да им служат, а болшевиките използват авторитета на своите
учени за съвършено ненаучни цели и насила ги превръщат в шарлатани.
Но с това като че ли се изчерпва често надценяваното сходство между масовата пропаганда и масовата реклама. Защо? Защото обикновено хората
на бизнеса не си приписват ясновидски способности, нито постоянно заявяват колко наистина верни са собствените им предсказания. „Научността“
на тоталитарната пропаганда се характеризира с натрапчивата претенция
за рационално прогнозиране, противопоставено на демодираните призиви от рода на „назад към началото“. Най-видно идеологическите корени
– в единия случай на социализма, в другия – на расизма – се проявяват в
откритите претенции на техните представители, че са открили „скритите
сили“, водещи към истинско благоденствие през верига от фактически, събитийни и процесуални предопределености. И разбира се, по един напълно
естествен начин в „абсолютистките системи, представящи всички човешки
събития като зависими от велики първопричини, свързани във верига от
предопределености, които сякаш изключват хората от историята на човечеството“ (по думите на Токвил (1992), е заложена неудържима притегателна и съблазнителна сила. Няма съмнение обаче, че нацисткото ръководство
действително вярва – а не само и просто използва за своята пропаганда, в
доктрини от типа на: „Колкото по-прецизно познаваме и съблюдаваме законите на природата и живота, толкова повече сме в съгласие с волята на Всевишния. Колкото по-дълбоко вникваме във волята на Всевишния, толкова
повече успехи ще пожънем“9. Напълно очевидно е, че ако променим само
няколко думи, същите две изречения биха изразили Лениново-Сталиновото верую – например така: „Колкото по-прецизно познаваме и съблюдаваме законите на човешката история и класовата борба, толкова повече сме
в съгласие с диалектическия материализъм. Колкото по-дълбоко вникваме
в диалектическия материализъм, толкова повече успехи ще пожънем“. И
това е красноречива илюстрация на болшевишката представа за „правилно
управление“.
На второ място тоталитарната пропаганда извисява идеологическа391
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та научност и нейните технически методи за изразяване на твърдения под
формата на предсказания до съвършенство на въздействието и абсурдност
на съдържанието, защото от гледна точка на демагогията най-сигурният начин да избегнеш какъвто и да било диспут е да измъкнеш един аргумент
от контрола на настоящето и да обявиш, че само бъдещето ще разкрие истинските му достойнства. Но в действителност тоталитарните идеологии
не са нито първооткривателите, нито единствените, които прилагат подобен грандиозен похват. В съвременната политика научността на масовата
пропаганда наистина е достигнала такива мащаби, че тоталитаризмът се
оказва просто завършващ етап на един процес, в течение на който „науката се превръща в идол, който магически ще премахне злото от битието и
ще промени човешката природа“ (Арент, 1993, с. 71). И действително научността е свързана с раждането на масите: „масовият колективизъм“ се
посреща с радост от онези, които се надяват, че със своето действие естествените закони на историческото развитие ще сложат истински край на
непредсказуемостта на индивидуалните действия на хората. Известната
позитивистка теза, че бъдещето би могло научно да се предскаже, почива
върху убеждението, че в историята интересът е всепроникваща сила и че
обективните закони на властта могат да бъдат опознати. Но за първи път в
историята именно тоталитаризмът е онзи, който се опитва на практика да
„преобразува човешката природа“. За разлика от него класическите идеологии изрично или в подтекст приемат, че човешката природа е неизменна, че
историята представлява верига от обективни обстоятелства и че реакциите
на хората спрямо тях и вярно осъзнатият интерес могат да доведат до промяна на условията, но не и до промяна на човешката същност. Освен това се
предполага, че „сциентизмът“ в политиката цели човешкото благоденствие:
едно схващане, съвършено неприемливо за тоталитаризма. Успехът на тоталитарната пропаганда се корени не толкова в нейната демагогия, колкото
в осъзнаването на факта, че интересът като колективна сила може да играе
роля само при наличието на стабилно обществено тяло, осигуряващо необходимите предавателни механизми между индивида и общността. А сред
масите, които в своята голяма част са престанали да образуват обществено
тяло и поради това представляват истински хаос от индивидуални актове,
е немислима ефективна пропаганда, основана върху чистия интерес. Фанатизмът на членовете на тоталитарните движения, същностно различен и от
най-пламенната преданост на членовете на обикновените партии, произтича именно от липсата на личен интерес в готовите за саможертва маси. Нацистите доказват, че човек може да въвлече цял народ във война с лозунга
„или всички ще загинем“ (подобен лозунг военната пропаганда през 1914
г. би избягвала безкрайно), и то не в период на хроничен недоимък, масова
безработица или осуетени национални амбиции. Същият дух се проявява и
в последните месеци на очевидно загубената война, когато нацистката пропаганда системно утешава ужасеното до смърт население с обещанието, че
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фюрерът „със своята мъдрост е подготвил за германския народ лека смърт
чрез обгазяване в случай на разгром“ (Арент, 1993, с. 74).
На трето място тоталитарните движения използват социализма и расизма, като ги изпразват от утилитарното им съдържание10 – изконните интереси на определена класа или нация. Формата на неотменимо предсказание,
в която тези понятия биват представени, е по-важна от тяхното съдържание.
Абсолютната непогрешимост на водача на масите се превръща в основен
негов атрибут – той не може нито да греши, нито да сбърка11. Нещо повече,
тезата за непогрешимостта се основава не толкова върху превъзхождаща
интелигентност, колкото върху способността правилно да се тълкуват изконните сили на историята и естеството при пълна невъзможност да се докажат несъстоятелността, осуетяването или провалът на тези тълкувания,
които сами след време ще покажат и демонстрират истинността си. Вече на
власт, водачите на масите имат една-единствена грижа, която поглъща всички утилитарни съображения – да превърнат своите предсказания в действителност. (В края на войната нацистите без никакво колебание прибягват
до съсредоточената мощ на своята все още непокътната организация, за да
доведат Германия до възможно най-гибелна разруха и по този начин да превърнат в реалност своето пророчество, че в случай на разгром германският
народ ще бъде разсипан.) Пропагандният ефект на непогрешимостта, невероятният успех на приписаната роля на знаещи-тълкуватели на предвидими
естествени сили развива у тоталитарните властници навика да огласяват
своите политически намерения във формата на пророчества12. Най-важното е следното: и нацизмът, и комунизмът постигат една и съща цел – унищожението на „еврейската раса“ или на „отмиращите класи“ се вписва в
рамките на историческия процес, в който човек просто провежда или изстрадва онова, което неотменими закони са отредили така или иначе да се
случи. С екзекутирането на жертвите „пророчеството“ се превръща в алиби
с възвратна сила – всичко случило се е било предсказано13. Няма значение
дали „законите на историята“ вещаят гибел за дадени класи и техните представители, или „законите на природата“ изличават всички онези елементи
– евреи, цигани, източни получовеци или неизлечимо болните, които и така
не са годни за живот. Този конкретен метод, както и останалите похвати,
използвани от тоталитарната пропаганда, става обществено прозрачен едва
след като движението завземе властта. Тогава всякакъв дебат за истинността
или лъжовността на предсказанията, изречени от тоталитарните властници,
започва да прилича на спор с потенциален убиец дали бъдещата му жертва
е мъртва или жива – той просто е готов на момента да докаже правотата си,
убивайки въпросния човек. В подобна ситуация има само един валиден довод: навреме да спасиш човека, чиято смърт е предречена. Преди водачите
на масите да са завзели властта, за да приспособят действителността към
собствените си лъжи, пропагандата им се отличава с пълно незачитане на
каквито и да било факти в качеството им именно на факти14, защото според
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тях всеки един факт зависи изцяло от властта на човека, който може да го
изфабрикува. С други думи, методът на безпогрешните предсказания повече от всяко друго пропагандно средство на тоталитаризма издава крайната
му цел – да завоюва целия свят, защото само в свят, напълно подчинен на
неговия контрол, тоталитарният властник ще може да превърне в реалност
всичките си пророчества. Езикът на пророческата научност съответства на
жизнените потребности на маси, които са загубили своя дом в света и са готови да се отдадат на неизменни всемогъщи сили, способни сами да отведат
носения от бурни вълни човек до спасителния бряг. „Ние градим живота на
нашия народ, както и нашето законодателство според присъдата на генетиката“, обявяват нацистите, докато болшевиките уверяват своите последователи, че икономическите сили са могъщите съдници на историята; така те
обещават вечна победа независимо от „временните“ неуспехи и поражения
в определени начинания. Защо? Защото масите, за разлика от класите, желаят победа и успех в най-абстрактен смисъл. Те не са обвързани от онези
специфични общи интереси, осъзнавани като същностни за оцеляването им
като група и колективно отстоявани пред лицето на историческите превратности. По-важна за тях е не политическата кауза, която би победила, или
частното начинание, което би успяло, а победата на каквато и да е кауза и
успехът на каквото и да е начинание.
На четвърто място тоталитарната пропаганда усъвършенства похватите на масовата пропаганда, но без да изобретява или да измисля нови
теми. Според Хана Арент „те вече са приготвени за петдесетте години от
зараждането на империализма и разпадането на националната държава, откак тълпата е излязла на сцената на европейската политика. Както и предшестващите ги водачи на тълпата, говорителите на тоталитарните движения притежават безпогрешен нюх за всичко, от което обичайната партийна
пропаганда или общественото мнение не се интересуват и не дръзват да
засегнат. Всичко потайно, подминавано с мълчание, добива първостепенна
стойност независимо от реалното му значение. Тълпата действително вярва, че истината е във всичко, което достопочтеното общество лицемерно
подминава или прикрива с корупция“ (Арент, 1993, с. 77). И така се оказва,
че „тайнственото заради самото тайнство се издига в основен критерий при
подбора на темите“: без значение е откъде произтича то – от разумно, политически обяснимо намерение да се запази един факт или събитие в тайна;
от необходимата конспиративност сред революционните групи, например
различните терористични организации; от структурата на общности, чиято
начална тайнствена същност отдавна е известна и само формалният ритуал носи предишната загадъчност; или от вековни предразсъдъци, обвили в
легенди определени етноси. Няма съмнение: при подбора на подобни теми
за масова пропаганда нацистите са ненадминати, но с течение на времето
и комунистите овладяват този похват, макар да не разчитат толкова на традиционни тайнства, а да предпочитат такива, сътворени от тях самите: от
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средата на трийсетте години в болшевишката пропаганда се редуват мистериозни световни конспирации, като се започне от заговора на троцкистите,
последван от господството на тристате фамилии, за да се достигне до престъпните глобални машинации на световния империализъм15. Резултатите от
въпросния тип пропаганда разкриват една от основните характеристики на
съвременните маси. Те не вярват в нищо видимо, не вярват в истинността
на собствения си опит. Доверяват се не на сетивата си, а единствено на въображението си, което може да бъде завладяно от какво ли не, стига да притежава универсални претенции и логическа последователност. Масите се
поддават на убедителността не на фактите, дори и те да са нагласени, а само
на една стройна система, част от която се предполага, че са и самите те.
Повторението, чиято роля в известен смисъл се преувеличава поради всеобщото убеждение, че масите не са кой знае колко схватливи и паметливи,
има значение само дотолкова, доколкото потвърждава последователността
във времето. Масите обаче категорично отхвърлят извиращата навсякъде
от действителността случайност; те са предразположени към всевъзможни
идеологии, защото обясняват фактите като прости проявления на скрити
„естествени“ закони и така отхвърлят случайните съвпадения, съчинявайки
някакво всеобхватно могъщество – вечен извор на всичко ставащо. Тоталитарната пропаганда процъфтява на базата на това бягство от фактичността в
идеологията, от реалността в измислицата, от случайното в подредеността.
Но – и това заключение е изключително важно – основният недостатък на
тоталитарната пропаганда е нейната неспособност да осъществи копнежа
на масите по един съвършено строен, понятен и предвидим свят, без да влиза в сериозно противоречие със здравия разум. Така например, ако всички
„самопризнания“ на политически опоненти в Съветския съюз са изречени
със сходни думи и се обосновават с идентични мотиви, гладните за логическа последователност маси ще приемат измислицата като върховно доказателство за достоверност, докато за здравия разум тази последователност е
неестествена и доказва, че са изфабрикувани. Образно казано, масите искат
непрекъснато да им се повтаря една история, в която се сбъдват чудеса,
докато за здравия разум подобна легенда е само приказка, различна от истината. С други думи, макар и да е вярно, че те са обладани от желание да
избягат от действителността, защото са останали бездомни в своето битие
и вече не понасят превратната неразгадаема реалност, вярно е също така,
че техният копнеж по фикция има известна връзка със способността на човешкото мислене да отхвърля простата случайност, като устойчиво я замества със структурна изграденост. Масовото бягство от действителността
е присъда срещу света, в който хората са принудени да живеят и в който не
могат да съществуват, защото той е управляван най-вече от случайността
и те непрекъснато трябва да преобразуват хаотичните условия в сътворен
от самите тях идеален модел на относителна последователност. Бунтът на
масите срещу „реализма“ на здравия разум и всички „вероятности“ на света
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е резултат от тяхното атомизиране, от загубата на социален статус, заедно
с който те загубват и всичките си общностни взаимовръзки, създадени от
всекидневния живот. В тяхното положение на духовна безпризорност сдържаното проникване във взаимната зависимост между случайно и предвидимо, произволно и необходимо е безпредметно. И тоталитарната пропаганда
може безогледно да обругава здравия разум само там, където той вече е загубил силата си. Пред алтернативата да се изправят директно с анархичното
разрастване и пълния разпад или да превият снага пред строгата, фантазмена, от край до край измислена подреденост на някаква идеология масите
вероятно винаги ще предпочетат второто, готови да заплатят своя избор с
лична саможертва – при това не защото са глупави или порочни, а защото
сред всеобщата разруха подобно бягство им вдъхва поне капчица самоуважение. И така се оказва, че докато нацистката пропаганда се усъвършенства
да използва именно всеобщия копнеж на масите към подреденост, болшевишките методи ясно демонстрират като в научна лаборатория неговото
въздействие върху изолирания човек от масите16. Няма никакво съмнение,
че подобно изкуствено създадено безумие е възможно единствено в тоталитарен свят. Но тогава то е част от пропагандния апарат на тоталитарните
режими, за които признанието далеч не е задължително условие за наказание. „Признанията“ са специалитет на болшевишката пропаганда, така както любопитният педантизъм при узаконяване на престъпления чрез закони
със задна дата и обратна сила е строг белег на нацистката пропаганда. И в
двата случая крайната цел е идентична: да се постигне последователност.
На пето място, преди да завземат властта и да устроят света според
собствените си идеологически доктрини, тоталитарните движения създават
представата за един измамен свят на постоянство, по-пригоден за нуждите
на човешката мисловност от самата действителност, в който по силата на
въображението изтръгнатите от корена си маси човешки същества могат
да се почувстват като в свой дом, като им се спестяват безкрайните сътресения, на които реалният живот и реалният опит подлагат хората и техните намерения. Силата на тоталитарната пропаганда – преди движенията да
разполагат с властта да спуснат железни завеси, чрез които и най-беглият
намек за действителността да не нарушава страховития покой на техния
съвършен въображаем свят – се крие в нейната способност да изолира масите от реалния свят. Единствените негови знаци, стигащи до разума на
необхванатите от пропагандата или отхвърлени от нея маси, са, така да се
каже, неговите „пропуски“; въпросите, които той не смята да обсъжда открито, или слуховете, които не дръзва да обори, защото наблягат, макар и в
преувеличен и изопачен вид, върху някое болно място. От такива болни въпроси лъжите на тоталитарната пропаганда черпят известна достоверност и
действителен опит, необходими им, за да се прехвърли мост над огромната
бездна между реалност и фиктивност. На чистата измислица може да се
основава единствено терорът, но дори и поддържаните чрез него лъжливи
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фикции на тоталитарните режими не достигат абсолютна произволност, макар обикновено да са по-тромави, по-безочливи, но и по-оригинални от измислиците на движенията. (Нужна е не просто умела пропаганда, но власт,
за да се наложи ревизирана история на руската революция, в която дори
не се споменава името на Лев Троцки, главнокомандващ Червената армия.)
От друга страна, лъжите на движенията са значително по-изкусни; те се
вкопчват във всеки неразкрит пред обществото аспект на социалния и политическия живот. Най-голям успех имат тогава, когато официалната власт се
е обградила с тайнственост. В очите на масите подобни измислици се превръщат във висш „реализъм“, защото засягат действителни обстоятелства,
чието съществуване наистина е било прикривано. Разбулени скандали във
висшето общество, корупция на политици, задкулисни сделки, лобистки намеси, престъпни действия, всичко онова, причислявано към жълтата преса,
в техните ръце придобива тежестта на много по-сериозно оръжие от чистата сензация. В частност най-ефикасната всеобща измислица на нацистката
пропаганда е историята за световния еврейски заговор. Още от края на деветнадесети век демагозите често прибягват до антисемитска пропаганда
и през двадесетте години тя е широко разпространена в немскоговорящите
страни. Колкото по-упорито политическите партии и общественото мнение
избягват да обсъждат тази тема за евреите, толкова по-дълбоко се убеждава тълпата, че реалната власт е в еврейски ръце и че еврейският въпрос
символизира лицемерието и безчестието на цялата система17. Обичайната
представа за евреина като въплъщение на злото се обяснява с оцелели през
вековете суеверия, но тя всъщност е по-тясно свързана с новата двояка роля
на евреите в европейското общество след тяхното еманципиране. Едно е
сигурно – в следвоенния период те излизат на преден план повече от когато
и да било. Обратно: за самите евреи проблемът се състои в това, че тяхната
негативна слава и трупаната около тях подозрителност нарастват обратнопропорционално на реалното им влияние в йерархията на властта. Всеки
спад в стабилността и мощта на националните държави нанася пряк удар
върху положението на евреите. Частично успешното овладяване на държавата от страна на нацията изправя управленската машина пред невъзможността да отстоява своето надкласово и надпартийно положение и съвършено обезценява значението на всякакви съюзявания с еврейските групи
от населението, смятани за хора извън обществените структури и без отношение към партийната политика. В тази просмукана с антисемитизъм атмосфера нацистката пропаганда подхожда към проблема по коренно различен, ефикасен и усъвършенстван начин. Въпреки това, както строго доказва
Хана Арент, нито един от нацистките лозунги не е нов – дори проницателно
обрисуваната от Хитлер картина на класова борба, подклажданата от еврейския капиталист, който експлоатира своите работници, докато в същото
време неговият брат във фабричния двор ги подстрекава да стачкуват. Единственият нов елемент е, че за да станеш член на нацистката партия, трябва
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сам да докажеш, че нямаш еврейско потекло, както и фактът, че партийната
политика, включително и програмата на Готфрид Федер18, си остава крайно неясна относно действителните мерки, които биха се предприели срещу
евреите, след като партията вземе властта. Нацистите поставят еврейския
проблем в центъра на своята пропаганда и това означава, че антисемитизмът вече не е въпрос на отношение към едно обособено малцинство, нито
е предмет изключително на национална политика, а се превръща в личен
въпрос за всеки индивид. Никой, чието „родословно дърво“ не е чисто, не
може да членува в партията и колкото повече се изкачваш в нацистката йерархия, толкова все по-назад във времето трябва да се проследи родословието ти19. По същия признак, но не толкова последователно болшевизмът
променя марксисткото учение за неизбежната окончателна победа на пролетариата, като организира своите редици от „родени пролетарии“ и налага
мнението, че да произхождащ от друга класа е срамно, скандално, недопустимо и в крайна сметка забранено и наказуемо.
И така нацистката пропаганда, концентрирана върху „всесветския заговор на евреите с цел световно господство“, много умело превръща антисемитизма в принцип на самоопределение и така го откъсва от сферата на
обикновените и колебливи всекидневни мнения. Тя се възползва от убедителността на масовата пропаганда само като подготвителна стъпка и никога, нито в публична реч, нито в печатна публикация, не надценява трайното
й въздействие. (Тук трябва да посоча, че формите на властта, произхождащи от обикновената демагогия, са нестабилни и е възможно да изчезнат на
момента, ако определена организация не подкрепя пропагандата с насилие.
Колкото повече нараства общественото влияние на една организация, толкова повече намалява въздействието на традиционните средства за масова
„информация“.) По този начин пред масите от пръснати, неразличими, несигурни и ненужни индивиди се отваря път за самоопределение и идентификация, което не само донякъде връща достойнството им, черпено от
мястото и ролята им в обществото, но и поражда особен род лъжовна стабилност, като ги превръща в идеални кандидати за организиране. Чрез този
тип пропаганда движението успява да се представи в ролята на продължение на масовия митинг и да рационализира безплодната самонадеяност и
истерична увереност, насаждани в изолираните индивиди в една атомизирана реалност. „Организирането на масите е най-силната пропаганда, защото всеки отделен човек се чувства по-уверен и по-силен сред общността
на масите. Посредством организация, системно обучение и строга дисциплина ентусиазмът на настоящия момент прераства във всеобщ принцип и
вътрешно отношение“ (Арент, 1993, с. 85). (Тук трябва да се добави, че още
от самото начало нацистите проявяват достатъчно прозорливост никога да
не използват лозунги от типа демокрация, република или монархия, които определят една конкретна форма на управление20. Сякаш открай време
са съзнавали, че по този въпрос ще създадат нещо съвършено оригинално.
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Всеки разговор за реалната форма на тяхното бъдещо управление се отхвърля като незначителна формалност – държавата според Хитлер е просто
средство за съхранението на расата, така както според комунистическата
пропаганда тя е основен инструмент в класовата борба.21) Оттук логически
следва и прочутият нацистки девиз: „Правилно е онова, което е добро за
германския народ“. С други думи, нацистката пропаганда открива в лицето
на „наднационалния поради крайния си национализъм евреин“ предходник
на германеца – световен господар, и убеждава масите, че „народите, които
първи прозрат същността на евреина и първи се вдигнат срещу него, ще заемат мястото му на всесветски господар“22. Фикцията за вече установеното
еврейско световно господство утъпква терена за бъдещо германско световно
господство. По този начин нацистката пропаганда представя завоюването
на света като практически осъществимо; това означава, че всичко е въпрос
на вдъхновена и прозорлива вещина и по пътя на германската победа над
целия свят се изпречва един малоброен народ, еврейският, който управлява,
без да притежава механизми за насилие – много лесно отстраним противник, стига да бъде открита тайната и подходът да бъде следван стриктно и с
размах. Всички тези нови и обещаващи перспективи нацистката пропаганда съсредоточава в едно понятие: Volksgemeinschaft [Общност на народа].
Тази нова общност, централен експеримент, осъществяван от нацисткото
движение в дототалитарни условия, се изгражда върху абсолютното равенство на всички германци, равенство обаче не по права, а по рождение и по
коренната отлика от всички останали народи23. След като нацистите идват
на власт, въпросното понятие постепенно губи значението си и отстъпва
пред общото презрение към германския народ, от една страна24, и от друга
– пред неудържимия стремеж да се умножат редиците с „арийци“ от други
народности: допълнителна идея от ранния период на нацистката пропаганда25. На практика Общността на народа представлява ключовата и системна
пропагандна подготовка за бъдещото „арийско“ расово общество. Успоредно с това до известна степен тя е нацистки опит за пряко противодействие
срещу обещаното от комунистите безкласово общество. Тук виждаме един
факт от изключително значение: ако се абстрахираме от идеологическия
контекст, явно проличава как едната пропаганда отговаря на другата. Макар и двете идеологии да обещават заличаване на всевъзможни социални
различия, безкласовото общество очевидно експлицитно предвижда всички
да бъдат приравнени до положението на наемни работници, докато Общността на народа със заложените в нея елементи на конспирация, целяща
завладяването на света, подхранва във всеки германец силни надежди, че
би могъл да стане истински капиталист. Но последната притежава и още
по-важно предимство – за установяването й не е необходимо да се изчаква някакъв бъдещ исторически момент и тя не зависи от една обективна
социална ситуация, а би могла да се осъществи незабавно, тук и сега, във
фиктивния свят на тоталитарното движение.
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Междинно обобщение: същинската цел на тоталитарната пропаганда
не е да убеждава в предимствата на определена идеология, а да организира „натрупването на власт без притежание на средства за насилие“, както
убедително доказва Хана Арент (1993). За постигането на тази цел каквато
и да било оригиналност на идеологическото съдържание би била ненужна пречка. Неслучайно двете тоталитарни движения на ХХ век – толкова
„новаторски“ в управлението и „находчиви“ в организирането – не проповядват ново учение, не въвеждат някаква доктрина, която вече да не е популярна. Не временният нетраен успех на демагогията, а видимата реалност
и силата на „живата организация“ печели масите; живата организация на
движението е противопоставена на „мъртвия механизъм“ на бюрократичната партия. (Хитлер дължи мястото си в движението не на блестящата си
ораторска дарба, а на това, че подвежда противниците си и те го приемат за
обикновен демагог; Сталин постепенно успява да вземе връх над най-добрия трибун на руската революция – Лев Троцки.) Характерната особеност
на тоталитарните властници е най-вече простата еднолинейна целенасоченост, с която те подбират от съществуващите идеологии най-подходящите елементи, за да положат основите на друг и различен, изцяло фиктивен
свят. Фикцията за всесветския заговор е също толкова пригодна, колкото и
фикцията за троцкисткия заговор, защото и двете съдържат един елемент
на правдоподобие – скритото влияние на евреите в миналото и борбата за
власт между Сталин и Троцки – без който целият фиктивен свят на тоталитаризма не може да се чувства напълно сигурен. Тяхното изкуство се състои
в заимстването на елементи от действителността, от реалния опит, които се
извеждат извън обсега на същинската даденост и се пренасят в съответната фикция, обобщават се в предели, впоследствие окончателно откъснати
от контрола на всякакъв жизнен опит. С помощта на подобни обобщения
тоталитарната идеология установява един свят, годен да съперничи на реалния, чийто главен недостатък са нелогичността, непоследователността и неорганизираността. Стройната подреденост на фикцията и точната
организация позволяват на обобщението да надживее евентуален взрив от
по-специфични неистини: властта на евреите след безпощадната им сеч и
предателския световен заговор на троцкистите. Упоритостта, с която тоталитарните властници до абсурдност се придържат към първоначалните си
лъжи, е нещо повече от суеверна почит към резултатите от хитрата измама
и не може да се обясни с психологията на лъжеца, когото собственият му
успех може да превърне в собствена последна жертва. Но веднъж станали
част от „живата организация“, тези пропагандни лозунги не могат да бъдат
унищожени, без да се разтърси цялата структура. Един спорен въпрос като
съществуването или не на световен еврейски заговор се превръща от тоталитарната пропаганда в основен елемент от нацистката реалност – нацистите действат по начин, като че ли светът наистина е под властта на евреите и е
необходим контразаговор за самозащита. Расизмът за тях не е вече особено
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полемична теория със съмнителна научна стойност, а всекидневна практика
в действащата йерархия на една политическа организация, в чиито рамки
би било крайно „нереалистично“ неговото оспорване. По подобен начин на
болшевизма вече не му е необходимо да доказва съществуването на класова
борба, интернационализма и зависимостта на пролетарското благоденствие
от благосъстоянието на Съветския съюз – функциониращата организация
на Коминтерна е по-убедителна от всякакъв идеологически довод.
И така основната причина за превъзходството на тоталитарната пропаганда над пропагандата на останалите партии и движения е, че нейното
съдържание, поне за членовете на движението, вече не представлява обективен проблем, върху който хората имат свое виждане, а е превърната в
част от живота им и е станала също толкова реална и неоспорима, колкото
природна даденост. Да се организира животът в неговата цялост според повелите на определена идеология е възможно единствено и само при тоталитарен режим. В нацистка Германия да поставяш под въпрос валидността на
антисемитизма, когато единствено расовият произход има значение, когато
кариерата ти зависи от „арийската“ ти физиономия (много добре знаем, че
Химлер е подбирал кандидатите за СС единствено по фотографии) и полагащата ти се храна – от броя на евреите сред предците ти, е все едно да поставиш под въпрос съществуването на света. Предимствата на пропаганда,
която постоянно подсилва ненадеждния глас на доводите с „мощта и силата
на организираността“26 и по този начин осъществява същината на своите
твърдения в мига, в който ги изрича, са по-красноречиви от всякакви аргументи. Застрахована срещу доказателства, произтичащи от една реалност,
която движенията обещават да променят, срещу контрапропаганда, дискредитирана само поради това, че принадлежи или отстоява един свят, който
безпомощните маси не биха приели, тази пропаганда може да бъде оборена
единствено от една по-силна или по-съвършена действителност. Накратко,
тогава и едва при окончателен пълен разгром присъщите на тоталитарната
пропаганда слабости стават очевидни. Лишени от мощта на движението,
неговите членове начаса престават да вярват в догмата, в която до вчера
лично са се клели и са били готови да жертват живота си. В мига, когато
движението, следователно фиктивният свят, който ги е приютявал, е сринато, масите се връщат в предишното си състояние на изолирани индивиди,
които или с надежда приемат някаква нова функция в един променен свят,
или отново затъват в предходната си отчаяна безполезност. Радикално екзалтирани, докато движенията съществуват, членовете им вече не следват
примера на фанатиците и не приемат смъртта на мъченици. По-скоро те
с мълчание биха се отрекли от своето движение като от неизгоден облог
и биха потърсили друга обещаваща фикция да набере сили, за да постави
началото на ново масово движение27.
Да направим аналитичен преход от пропагандата като класически властови инструмент на тоталитарните режими към пропагандата като има401

Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017

нентен функционален момент от посткомунистическата публичност. Разбира се, подобен сравнителен анализ не отменя и не се противопоставя на
общо споделяното схващане, че редица елементи на съвременната антилиберална пропаганда функционират и в публичната сфера на старите европейски и американски демокрации. И да се опитаме да концептуализираме
социалната приемственост и социалната прекъснатост между двата феномена, които – добре знаем – възникват и функционират в „несъизмерими“
исторически контексти.
Социалната приемственост се разкрива най-добре през общите характеристики, които изграждат техните различни „идеологически картини на
света“, едната, няма съмнение, тотална, монолитна и капсулирана, а другата
– хетерогенна, конспиративна и рационализирана, побираща в самата себе
си несъизмерими и взаимно изключващи се съдържания, които по относително лесен и общодостъпен начин конструират една привидна хомогенност
и завършеност на социалната реалност. Тук не са необходими многофакторни обяснения, генерализирани изводи или комплексни интерпретации. На
първо място, и това е аналогичен механизъм между двата вида пропаганда, конструираните от тях идеологии са в състояние да обяснят абсолютно
всичко – от световното събитие през националния факт до най-дребната
случка, – проследявайки неговия произход от една-единствена предпоставка. Така се оказваме преки свидетели на „желязна“ необходимост, строга
последователност и окончателна завършеност на абсолютното логическо
обяснение за „истинското положение на нещата“. На второ място идеологиите са известни със своята научност – те се опитват да съчетаят научния
подход с изводите от философски разсъждения и претендират да са научна
философия. Думата идеология предполага възможност една идея да бъде
възприета за обект на научно изследване, при което наставката -логия означава чисто и просто съвкупност от научни твърдения относно съответния
обект-идея. Но ако това е така, то всяка идеология трябва да бъде приемана
за квазинаука и квазифилософия, защото отхвърля фундаменталните принципи и на науката, и на философията. На трето място самото наименование
на всяка идеология обозначава почти буквално нейната същност – логиката
на определена идея. Неин обект е историята, към която „идеята“ бива приложена, и резултатът не е съвкупност от научни твърдения за нещо, което
е, а разкриване на процес, намиращ се в постоянно движение. За идеологията събитията в своя ход следват „закона“ и представят логично изложение
на собствената й „идея“. Идеологиите претендират, че познават загадките
на съвкупния исторически процес – тайните на миналото, проблемите на
настоящето, неизвестностите на бъдещето – благодарение на логиката, заложена в съответната тяхна идея. На четвърто място в крайна сметка никоя
идеология не се интересува от „тайнството на битието“, доколкото претендира, че разкрива битието напълно, безостатъчно. По своя характер идеологиите винаги са исторически и се занимават с възникването, развитието
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и отмирането, разцвета и упадъка на културите дори когато се опитват да
обяснят историята с някакъв „закон на природата или на обществото“. Думата „раса“ за расизма (думата „класа“ за комунизма) не изразява познавателен интерес към човешките раси (към социалните класи) като поле на
научно изследване, а „идеята“, чрез която ходът на историята се обяснява
като последователен и обективен процес. На пето място „идеята“, заложена в една или друга идеология, вече не представлява някаква метафизична
същност или регулиращ принцип, а се е превърнала в средство за тълкуване
на събитията. За идеологията историята не се явява в озарението на някаква
идея (което означава, че историята се приема като специфична реализация
на някаква идеална вечност, разположена сама по себе извън рамките на
постъпателното движение), а като нещо, което може да бъде пресметнато с
помощта на тази идея. Подобна функция на „идеята“ произтича от нейната
собствена „логика“, според която движение, възникнало от самата нея, не
се нуждае от външни фактори, които да го задействат. Расизмът всъщност
представлява вярата, че в самата идея за раса е заложено движение, така
както комунизмът е убеден, че движението е заложено в самото понятие за
класа.
Междинно обобщение: всяка идеология (ключово твърдение, напълно
валидно за тоталитарните доктрини, но само в известна степен за класическите – либерализъм, консерватизъм или социализъм) предполага или
допуска, че ходът на историята и неговият логически процес съответстват
един на друг, от което следва, че каквото и да се случи, то е предопределено
от логиката на една „идея“. Но единствено възможното движение в рамките
на подобна логика е процесът на последователно извличане на заключения
от дадена предпоставка. Диалектическата логика, чийто основен процес
преминава от тезата през антитезата до синтеза, който на свой ред се превръща в теза на следващия ход, принципно не е по-различен; достатъчно е
една или друга идеология веднъж да я приеме. Първата теза се превръща
в предпоставка, чието предимство за идеологическите тълкувания се крие
във възможността с този диалектически метод всички фактически противоречия да бъдат обяснени като свързани етапи от едно и също последователно движение. След като логиката като иманентно движение на мисълта, а
не като механизъм за контрол на мисълта се приложи към определена идея,
то тази идея бива трансформирана в предпоставка. Идеологическите обяснения на света прилагат въпросната операция много преди тя да разкрие
недвусмислено своята плодотворност за тоталитарното мислене. Чисто негативният натиск на логиката – изключването на всякакви противоречия –
става „продуктивен“, когато, извличайки заключения като най-обикновени
„директни“ доводи, започва от тях цяла серия от размишления, които трябва да бъдат наложени на разума. Този процес на извличане на доводи не
може да бъде прекъснат нито от нова идея (която би представлявала друга
предпоставка с различни следствия), нито от новонатрупан опит. Идеоло403
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гиите смятат, че една-единствена идея е достатъчна да обясни целия ход
на събитията, изхождайки от абсолютна предпоставка, и че опитът не е в
състояние да ни научи, защото всичко се тълкува в рамките на последователен процес на дедукция. Опасността от подмяна на необходимата неокончателност на философската мисъл с тоталното тълкуване на една идеология
не се състои толкова в потенциалния риск от провал заради някакво широко разпространено и безкритично предположение, колкото от замяната на
заложената в човека способност да мисли свободно в строгите рамки на
логиката, по чиято сила може само да се ограничи, при това не по-малко
напрегнато, отколкото ако бъде заставен от външни сили. Сами по себе си
идеологиите на ХIХ век не са тоталитарни и макар расизмът и комунизмът
да се превръщат в най-значимите и разпространени идеологии на ХХ век,
поне по принцип те не са по-тоталитарни от останалите. Защо? Защото тяхната популярност се дължи на факта, че съставките на натрупания исторически опит, върху който първоначално възникват – междурасовата борба за
световно господство и класовата борба в националните държави – от политическа гледна точка са по-значими от базисните компоненти на другите
идеологии; тоест всички идеологии съдържат елементи на тоталитаризъм,
които обаче се развиват напълно само от тоталитарните движения, и така се
поражда наивната представа, че всъщност тоталитарни са само расизмът и
комунизмът. Но истината е, че същинският характер на различните идеологии се разкрива единствено от мястото на съответната идеология в апарата
на тоталитарното господство. От подобна гледна точка можем да откроим
и подчертаем три генерализирани елемента, характерни за всяко възможно
идеологическо мислене – без значение от факта дали е консервативно или
либерално, социалистическо или анархистично, тоталитарно или антидемократично.
Най-напред в стремежа си към тотално тълкуване на света идеологиите са склонни да обясняват не това, което е, а това, което идва, което се
заражда и отмира. Те неизменно се съсредоточават върху елемента на движение, тоест върху историята в традиционния смисъл на думата. Идеологиите винаги са насочени към историята, дори на пръв поглед да изхождат от
природни предпоставки, какъвто е случаят с расизма, защото в този случай
чрез природата просто се обясняват исторически проблеми; на свой ред последните биват сведени до въпроси на природното развитие. Претенцията
за тотално обяснение обещава да разкрие същността на всички исторически
събития, да изтълкува миналото от край до край, да обхване цялото ни познание за настоящето и обосновано да предрече бъдещето.
След това идеологическото мислене се отърсва от зависимостта си
спрямо опита на битието, тъй като няма какво повече да научи от него,
дори ако се отнася до нещо току-що появило се и все още неустановено.
Ето защо идеологическото мислене се откъсва от действителността, такава,
каквато я възприемаме със своите пет сетива, и упорито твърди, че отвъд
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целия осезаем свят се простира една „по-истинна“ реалност, която го управлява, но чието съществуване можем да осъзнаем единствено с помощта на
„шесто чувство“. А това шесто чувство ни се дава от идеологията, от специфичните внушения, насаждани например от образователните институции,
изградени най-вече с цел да възпитават „политически бойци“ – нацистки
или болшевишки. Пропагандата на тоталитарното движение на свой ред
допринася за откъсване на мисълта от опита и действителността. Тя винаги се стреми да изпълни всяко социално събитие със скрит подтекст и да
съзре във всеки политически акт таен помисъл. Веднъж завзели властта,
тоталитарните движения продължават да изменят действителността спрямо
своите идеологически доводи. Идеята за врага бива изместена от понятието
конспирация, в резултат на което в човешките представи реалността вече
не се възприема и преживява такава, каквато е, а механично се приема като
знак за нещо друго и различно.
И накрая, тъй като идеологиите нямат власт да преобразуват действителността, те успяват да откъснат мисълта от опита с помощта на определени технически методи. Идеологическото мислене подрежда фактите
в абсолютна логическа последователност, като стартира от аксиоматично
приета предпоставка и неотклонно извлича всички изводи от нея – тоест
процедира с несрещана в реалността категоричност. Дедукцията може да
се прилага логически или диалектически, но и в двата случая представлява
последователно излагане на доводи, които, подредени като процес, би трябвало да са в състояние да разкрият движението на неподвластните на човека
процеси, природни или исторически. Същността на движението се разкрива чрез мисловна, логическа или диалектическа, имитация на законите на
„научно“ установеното движение, с които в процеса на имитация се постига
пълно сливане. „Доказателственото“ обосноваване, което винаги е вид дедукция, съответства на двата компонента на всички идеологии – движение
и откъсване от действителността и опита: първо, защото мисловният ход не
произтича от опита, а се самозадвижва и второ, защото трансформира единединствен елемент, почерпан от реално преживяното, в аксиоматична предпоставка, оставяйки целия по-нататъшен процес на аргументация откъснат
от всякакви преживени събития. Установи ли веднъж своята предпоставка,
точката си на отделяне, идеологическото мислене престава да отчита опита
и да черпи ресурс от действителността.
Тук ще направим заключителен ход: кои са онези фокални точки на различие-повторение, които правят (не)съизмерими дискурсивните стратегии,
и разбира се, формите на идеологическа програмираност на тоталитарната
и антидемократичната пропаганда. Първо, антидемократичният дискурс е
изцяло и дълбоко вкоренен в една идеологическа матрица, чийто основен
организационен и субординиращ принцип е определена „конспиративна
логика“; логика, която постоянно произвежда различни видове „злоупотреби с властта“, тоест скрити манипулации – задкулисно прокарване на чуж405
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ди и враждебни интереси в българското общество – извършвани от родните
управници. И разбира се, властимащите у нас са представени в незавидната
роля на „марионетки“, чиито политически ходове са изначално предопределени, защото са директивно зависими от намеренията на „злодеи-кукловоди“. Оттук и злощастната им съдба на експлоатирани и дезинтегрирани
„жертви“, които обаче имат и друга дискурсивна функция: да бъдат „антагонисти“ в един антинационален и антисоциален сценарий. За разлика
от тоталитарната „желязна“ необходимост с център „всесветски заговор с
цел световно господство“ – универсална, глобална и окончателна – тук става дума за една „алогична“ конспиративна логика, която се конструира не
посредством строга последователност, а чрез поредица прости асоциации,
елементарни аналогии и контекстуална подвижност, включително и чрез
взаимозаменяемост на ролевите репертоари. Оттук един постоянен фокус
и ключов ресурс на дискурсивната стратегия на антидемократичната пропаганда: тя е центрирана върху всички онези рискове, опасности и заплахи – в национален, регионален и международен мащаб, – които, идвайки
от противоречивото минало и преминавайки като мълния през настоящето,
предизвестяват незавидно-нещастното бъдеще на „родната страна“. Следователно антидемократичната пропаганда винаги посочва скрит и опасен
злодей-конспиратор (антагонист), който инициира неизбежен апокалиптичен сценарий – именно по този начин се създава социална паника, което в
действителност е същинската стратегическа цел; на свой ред социалната
паника подхранва една среда, в която всеки, който се противопостави на
конспиративния злодей – а като такъв агент на противопоставяне на САЩ и
Запада най-често и категорично се посочва Кремъл при анексията на Крим,
при което анексията престава да бъде „анексия“, а се превръща в акт на
достойна съпротива – косвено или индиректно се оказва протагонист (положителен герой – „спасител“). В резултат от подобна процедура се получава един „странен силогизъм“: този, който извършва агресивно действие
срещу международния правов ред (брутално анексира територия на чужда
държава и активно инициира „гражданска война“ в някои нейни области),
действа правилно и достойно, защото, прекрачвайки международния правов ред, всъщност се изправя срещу и противопоставя на световния злодей
(САЩ/Запада). Неговото действие е честно, исторически оправдано и морално справедливо, защото е насочено „против злодея“, и от тази гледна
точка вече няма никакво значение какво е естеството или съдържанието на
самото това действие.
Второ, идеологическата матрица на антидемократичния дискурс функционира и чрез един автоматичен индуктивен механизъм: тя фиксира погледа върху конкретно и точно събитие, от което следват поредица генерализирани, изводими единствено едно от друго заключения, препотвърждаващи
„изключително лошото и тежко положение на страната“. Въпросното събитие („факт“, мнение, изказване или позиция) се наслагва без детайлиза406
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ция и анализ върху определена дискурсивна фигура (кризата в България,
хегемонията на САЩ, агресивността на НАТО, разпадането на ЕС, възхода на Русия и подобни, най-често инферентни помежду си) и чрез това се
създава късо съединение между изолиран факт, без връзка с други факти и
дискурсивна фигура, пределно генерализирана: създаденият Франкенщайн
(единичен факт/дискурсивно правило) вече притежава дискурсивен статут
на аксиоматична предпоставка, въз основа на която се разгръща постъпателно кръгово логическо движение, което, заличавайки всички фактически
противоречия, има универсалната претенция за изчерпателна обяснителна
способност. Но в действителност тук и сега имаме обърната причинност:
идеята, свърхакцентираната от гледна точка на нейната значимост идея, в
случая „критичната ситуация в България“, вместо да представлява окончателен резултат от контролирано разгъване на мисълта, бива положена като
безпроблемен изходен или стартов пункт. Оттук и тоталната липса на самокритичност на пропагандното мислене, и неговата радикална откъснатост
от действителните процеси в социалната реалност.
Трето, за разлика от тоталитарния дискурс, който има „позитивен“ хоризонт, антидемократичната пропаганда е преди всичко негативна, подриваща и обезценяваща; тя не се стреми да организира прогресивното движение
на масите към извънмерна крайна цел, а цели публичната дискредитация
на всеки политически опонент, който не само е идеологически различен,
но и социално неадекватен, интелектуално „малоумен“ и морално „нечистоплътен“. Той трябва да бъде посочен, заклеймен, омаскарен, в крайна
сметка дисквалифициран като лицемерен, манипулативен или безскрупулен чуждопоклонник-предател, и постепенно изключен, но стратегически
– завинаги – от обществено присъствие. За усиленото функциониране на
този механизъм способства и неизменното преакцентирано присъствие на
„обективни“ експертни становища и „компетентни“ граждански мнения –
чрез безкрайното наслагване на постоянни епитети те придават допълнителна тежест на окончателната политическа присъда: медийният образ на
Плевнелиев от началото до края на неговото президентство е неизменно и
негативно конструиран като „несамостоятелен политик без решаващо значение“, докато този на Борисов – „че служи на господарите си от Запада;
че за да им служи успешно, е непоследователен, че оправдава тази непоследователност с лъжи; че нагло не прикрива лъжите си, защото е „просто
момче от народа“, залагайки на това, че народът, и той прост, винаги „ще
го разбере”; че, следователно, е политик-простак; че е успешен въпреки тая
простащина, защото „има нюх“; че вследствие на този нюх може да се държи хитро, но не и умно…“ (Вацов и др., 2017: 104).
Четвърто, характерното за всяко идеологическо мислене „откъсване от
опита и действителността“, респективно пълното затваряне в капсулирана
орбита на взаимно дедуциращи и обосноваващи се идеи, в антидемократичната пропаганда се реализира по един специфичен начин. Тук, разбира
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се, тоталитарното разцепване на света между „реален“ и „фиктивен“, следователно строгата подреденост на фикцията срещу пълната дезорганизираност на реалността, е предпоставено, но по особен начин: съвременната
антидемократична пропаганда не предлага някакво ново „учение“, което да
претендира за строга и доказуема подреденост, нито пряко изгражда тоталитарен властови апарат, чрез който да въвежда „тотален ред“ в действителността. Каква тогава е фикцията за подреденост, която тя излъчва? Донякъде вече я описахме: тя предлага фигурата на конспирацията като базисна
и най-семпла обяснителна схема на света – всичко може да бъде обяснено
конспиративно, подобни обяснения са лесни, прости, елементарни; те не
изискват детайлизирано знание и сложна аналитика; всеки един може да
„мисли“ конспиративно, задкулисните обяснения са заразителни. Но чрез
конспиративното обяснение се извършва и друга важна подмяна, която се
свързва с една примитивна интуиция на съвременния човек: а именно, че
всеки в крайна сметка действа според собствения си интерес. Това е основната „пропозиция“ на новата пропаганда, която придава подреденост
на нейните послания, колкото и противоречиви и хаотични да са те. И ако
в нея наистина има идеология, то тази идеология е циничната идеология
на „интереса“. В действителност антидемократичната пропаганда наново
легитимира като базисно и неотменно понятието за „едностранен интерес“
(бил той индивидуален, групов, партиен, народен или държавен) и чрез
него делегитимира всички обобщени морални и юридически норми на либералната демокрация. Всъщност конспиративната фигура служи точно за
постигането на тази цел: всеки, който настоява на базисни принципи отвъд
едностранния интерес – на зачитането и защитата на човешките права, на
разделението на властите, на териториалната неприкосновеност на държавите и т. н., – бива представен като лъжец-измамник, който скрито, задкулисно и нечестно провежда собствения си хомогенен интерес; либералнодемократичните права, норми и правила според конспиративната логика са
не друго, а параван за прокарване на скрити интереси, чрез което се потъпкват изконните интереси на по-слабите (на „народа“). Оттук и „изобличаването“ на скритите интереси, усилено от таблоидизацията на съвременните
медии, се превръща в основна фигура на омаскаряване на политически и
икономически противници. Така дискурсивният фокус попада върху онези невидими, подмолни и ретроградни сили, които скрито синхронизират
и придават смисъл на на пръв поглед разпръснатите и несвързани фактически, събитийни и процесуални случайности. И следователно битийните случайности биват трансформирани чрез семплата конспиративна граматика в „къс разказ“, който ясно посочва антагонист и протагонист и по
този начин изглежда напълно логичен, колкото и различните къси разкази,
произвеждани с тази граматика, да влизат в разноречие помежду си. Освен
това въпросната конспиративна граматика придобива особена „логичност“,
когато бъде транспонирана на геополитическо ниво – тогава късият разказ
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на съвременността, но и на историята започва много лесно да изглежда като
безкраен низ от геополитически предопределености с особено страшен,
драматичен или катастрофален край за нашата страна: всеобхватната анахроничност на световния ред; американското световно господство; „налудничавата“ политика на НАТО; тоталната криза на Европейския съюз; несправедливостта на антируските санкции; враждебните отношения между
Русия и Украйна; директните заплахи за сигурността на България; реалната
опасност от трета световна война. Тук става дума за една технология, която
функционира чрез заимстване на ключови елементи от действителността,
които се извеждат извън обсега на същинската фактологична даденост и
се пренасят във фиктивния свят, където биват максимално генерализирани
и окончателно откъснати от всякакъв опит. Семплата, но на повърхността
изглеждаща стройна и логична фигура на конспирацията позволява на антидемократичната пропаганда дискурсивно да представя себе си като социална критика на неолибералната философия, ценности и управление. Тя
претендира, че собствените й „метафизични“ постулати ще бъдат базисните условия за възможност на изграждане и провеждане на ефективна лява
политика.
Пето, антидемократичната пропаганда не информира, не предава актуални новини и не отразява значими събития; тя не може да бъде „обективна“ в смисъла на изчерпателното представяне на взаимно изключващи се
гледни точки към определен проблем. Точно обратното: нейните инструменти са идеологическите послания под формата на дорефлексивни „внушения“, които имат за прицелна точка на въздействие масовото съзнание
– но не става дума за убеждаване на неубеденото обществено мнение, а
за потвърждаване и препотвърждаване на вече изградени схематизми от
„идейни“ очевидности. Но това не са толкова практиките на индоктриниране, характерни за тоталитарната пропаганда (сплашване на населението
чрез прилагането на интезивно насилие и непрекъсната реализация на идеологически клишета в действителността), колкото масирано и фокусирано
доктринално (пре)облъчване, постоянно повтаряне и догматично набиване
на идеологически постулати. Антидемократичната пропаганда не пропагандира някакво ново, истинско и научнообосновано обяснение на света, не
конструира някакъв позитивен социален проект и не предлага някаква исторически различна догматика; тя манипулира, доколкото съзира във всеки
политически акт таен помисъл или нечестно намерение; тя фалшифицира,
тъй като винаги се стреми да изпълни всяко реално социално събитие със
скрит подтекст; в крайна сметка тя е едно „изкуство на лицемерната лъжа“,
защото е подмолно-подривна по отношение на институционалната основа
на демократичния порядък, опитвайки се да обезцени всяка една ценност,
да обезсили всяка една норма и да девалвира всеки един принцип.
Шесто, в антидемократичния дискурс предсказанието притежава особено място и изпълнява особена роля. За разлика от тоталитарната пропа409
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ганда тук имаме не толкова завършен опит за научно прогнозиране, примесено с гадателски предсказания и езотерично знание; цялостна претенция
за „идеологическа научност“ въпреки постоянното привличане и интегриране на професионално-експертни оценки с цел нейното властово усилване,
колкото конструирането на едно катастрофично съзнание, изградено и поддържано чрез поредица от фаталистични пророчества за предстоящи природни бедствия, социални размирици и исторически катаклизми. В центъра на подобна апокалиптична идеология се намират дискурсивни единици
като „криза“, „опасност“, „заплаха“, „разпад“, „разруха“ и „унищожение“,
а на нейния хоризонт винаги се появяват „конфликт“, „война“ и „катастрофа“. Тук „краят на историята“ може да настъпи още утре или вдругиден, а
„гибелта на цялото човечество“ – рано или късно, по-скоро рано, отколкото
късно, неминуемо предстои. Дискусия относно истинността или лъжовността на подобни предсказания никога не може да се случи; те нито могат
да бъдат теоретично обосновани и логически доказани, още по-малко фактологично, т.е. емпирично верифицирани. С други думи, методът на безпогрешните предсказания като централно пропагандно средство, използван
от тоталитарната идеология за постигането на нейната заветна цел – завоюването и подчиняването на целия свят, в който всички пророчества ще бъдат превърнати в реалност, – в рамките на антидемократичната пропаганда
придобива нов социален смисъл. „Бъдещето на света“ само на пръв поглед
изглежда изпълнено с множество неизвестности, в действителност то е двузначно предначертано; но е предначертано не защото в него пророчество и
реалност трябва да съвпаднат, а защото „идеологическата научност“ вече е
оповестила своята абсолютна непогрешимост: или изконните сили на историята ще доведат до приципно нов световен ред, или човечеството ще бъде
принудено завинаги да изчезне от лицето на земята.
Седмо, основната техника, която антидемократичната пропаганда използва, е безкрайното повторение на негативни послания, които трябва да
бъдат въведени, закрепени и вкоренени в масовото съзнание. Целта: препотвърждаване на логическата последователност на идеологическите „заключения“ във времето като един безкраен процес, на който всекидневният
човек се опира като на първоизточник на собственото си мислене. И ако
тоталитарната пропаганда „обяснява“ социалните факти като елементарни проявления на природни или исторически закони, отхвърля случайните съвпадения, съчинявайки някакво всеобхватно могъщество – извор на
всичко ставащо, – и процъфтява на базата това бягство от фактичността в
идеологията, от реалността в измислицата, от случайното в подредеността,
то антидемократичната пропаганда, без да влиза в неразрешими противоречия с очевидностите на здравия разум, фабрикува изчерпателни „доказателства за достоверност“, подлагащи на системно обезценяване и тотално
отхвърляне принципите на либералната демокрация и най-вече разделението и контрола между властите и върховенството и защитата на индивиду410
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алните права. И тя наистина е антиинституционална и антигражданска не
единствено защото не предлага никакви позитивни послания за „различен“
социален живот, но и защото нихилистично девалвира базисното обществено доверие в държавните институции, политическия елит и гражданското общество и цинично обругава ценностно-нормативните основания на
демократичното управление. Но тя е и евроскептична, защото постоянно
произвежда и масирано разпръсква „смъртоностни“ очаквания-нагласи
спрямо Европейския съюз (неефективност на модела, криза на институциите, провал на неолибералното управление, междудържавни конфликти,
несигурност, дезинтеграция, бюрократизация, рискове, тероризъм, екстремизъм, национализъм, популизъм, реваншизъм, миграция, бежанци, авторитаризъм, фундаментализъм, безработица и бедност) и по този начин го
превръща в основен враг на самата Европа. А защо е и проруска? Защото,
от една страна, нейната единна стратегия е пълната, безвъзвратна и окончателна реабилитация на Русия чрез интензивно разбиване на нейния негативен публичен образ, който я демонизира и дискредитира, а от друга страна,
глобалната политическа легитимация на руското алтернативно устройство
на света посредством ускорено изграждане на „приятелското лице на истинската Русия“ – „преродена“, различна, добронамерена, цивилизована и
толерантна страна. И разбира се, че е и масова, но не в аналогичен смисъл
на тоталитарната пропаганда, че зад нея стои масово движение, което трябва да бъде организирано с цел завземането на политическата власт, нито че
в идеологическо отношение вече е завладяла „народните маси“, които найнакрая ще смъкнат вечните окови, за да получат собствената си опияняваща
свобода, а тъй като представлява властови инструмент, който разделя на две
части българското общество и генерира конфликтни противоречия помежду им, прокарвайки непреодолима демаркационна линия между управляващи и управлявани, притежаващи властта и лишени от власт, спечелили
и загубили от „прехода“, нелегитимно забогатели и легитимно обеднели,
олигархични структури и заблудени избиратели, мафиотизирани групировки и почтени хора, като се стреми да поддържа в постоянна частична мобилизация онази огромна част от българското население, която е „измамена,
онеправдана и угнетена“ и именно по този начин радикално и страховито
да я противопоставя на „безродните“, продажни и корумпирани български
елити.
Последно, бихме ли могли да приравним антидемократичната и тоталитарната пропаганда от гледна точка на техните собствени стратегии – не
да убеждават и накрая успешно и ефикасно да убедят масите в значимите предимства на някаква идеология, нито чрез доктринално облъчване да
формират цяло едно догматично съзнание, а да бъдат организационни модели за натрупването на власт без притежание на средства за насилие. Няма
никакво съмнение, че в подобна перспектива двете форми на пропаганда си
приличат – те не предлагат каквато и да било оригиналност на дискурсив411
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ното си съдържание, нито проповядват някакво ново учение и не въвеждат
идеология, която вече, малко или много, да не е популярна. За разлика от
това, ако тоталитарната пропаганда на практика успява да спечели масите,
да организира масово движение и да завземе политическата власт, то антидемократичната пропаганда, макар и да не разполага с организационен
потенциал, иновативни методи за управление и алтернативен политически
модел, интензивно акумулира власт чрез дискредитация на гражданското
общество и създаване на цинична макросреда – ключова предпоставка за
„модулирано настройване“ на общественото мнение с цел преосмисляне на
членството на България в ЕС и НАТО.
БЕЛЕЖКИ
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Наистина не е лесно да се опише реалното влияние на лозунга, формулиран лично от Хайнрих Химлер. На немски език фразата Meine Ehre heisst Treue означава пълна всеотдайност и тотално подчинение, надхвърлящи рамките на строгата дисциплина и личната преданост. На английски език, губейки
една немалка част от своите конотации, лозунгът на СС гласи: My honour signifies my faithfulness.
„Успехът на тоталитарните движения сред масите обозначава края на две илюзии за всички демократично управлявани страни и за европейските национални държави и тяхната партийна система в
частност. Първата илюзия е, че народът в своето мнозинство взема активно участие в управлението
и че всеки индивид симпатизира на своята или на нечия друга партия. Движенията показват точно
обратното – че политически неутрални и несъпричастни маси могат да се окажат мнозинството в една
демократично управлявана страна и поради това демокрацията може да функционира по правила,
призвани на дело само от едно малцинство. Втората демократична утопия, срината от тоталитарните
движения, е, че тези политически индиферентни маси са без значение, че те действително са неутрални и представляват просто неопределена среда, сред която се разгръща политическият живот на нацията. На повърхността изплува факт, неотбелязван от който и да е друг орган на общественото мнение
– че открай време демократичното управление се опира на безмълвното одобрение и толерантност на
несъпричастните и неоткроени части на населението също толкова, колкото и на изявените институции и организации в страната“ (Арент, 1993, с. 29).
В Mein Kamph Адолф Хитлер заявява, че е за предпочитане да имаш отживяла времето си програма,
отколкото да допуснеш да се стигне до обсъждането на програма. Скоро след това той обявява и
публично: „Вземем ли веднъж управлението в свои ръце, програмата сама ще дойде. Но най-напред
трябва да залеем света с пропаганда. Това е политически акт почти без връзка с останалите проблеми
на движението“ (Арент, 1993, с. 47).
Стандартното „научно“ обяснение по този въпрос е: „без пропаганда терорът губи по-голямата част
от психологическото си въздействие, а пропаганда без терор не може да достигне цялата си ударна
мощ“. В подобни твърдения, които най-често се въртят в омагьосан кръг, се пренебрегва фактът, че
не само политическата пропаганда, но и всички съвременни публикации за масово разпространение винаги съдържат елемент на заплаха и че от друга страна, терорът може да бъде стопроцентово
ефективен и без пропаганда, доколкото става дума за традиционен политически терор на едно тиранично управление. Но ако терорът е налаган не само отвън, а така да се каже, и отвътре, когато
политическият режим не се задоволява само с обичайната власт, му е нужна пропаганда. Или както
твърди нацистката идеология: „Пропагандата и насилието никога не са в противоречие. Прилагането
на насилие може да бъде част от пропагандата“ (Хадамовски, 1933, с. 109).
През лятото на 1942 г. Хитлер все още призовава „за изритването и на последния евреин от Европа“
и за изселването на всички евреи в Сибир, Африка или Мадагаскар, но в действителност вече е взел
„окончателното решение“ още преди нахлуването в Русия, вероятно през 1940 г., като през есента на
1941 г. нарежда да се инсталират газовите камери. През пролетта на 1941 г. Химлер вече знае, че „и
последният евреин трябва да бъде унищожен до края на войната. Такова е недвусмисленото желание,
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това е заповедта на фюрера“ (Арент, 1993, с. 67).
„Обучението в концлагерите се изразява в налагането на дисциплина. Там всякакви поучения на идеологическа основа са недопустими, защото в по-голямата си част лагеристите са хора с робски души“
(Арент, 1993, с. 68).
7 „Няма съмнение, че терорът като контрапункт на пропагандата играе по-важна роля за нацизма, отколкото за комунизма. Нацистите не посягат на изявени фигури, както става при по-ранните вълни на
политическа престъпност в Германия (убийствата на Ратенау и Ерцбергер). Вместо това, унищожавайки дребни социалистически функционери или влиятелни членове на опозиционни партии, те се
стремят да докажат на населението, че самото членуване в тях е опасно. Този масов терор, отначало в
относително незначителни мащаби, все повече се засилва, защото нито полицията, нито съдът сериозно преследват политическите престъпници срещу така наречено право“ (Арент, 1993, с. 69).
8 „Вярно е също, че в развихрено фантазните преувеличения на рекламните агенти присъства известен
елемент на насилие; че зад твърдението, че момичетата, които използват не точно тази марка сапун,
може цял живот да си останат пъпчиви стари моми, лежи безумният стремеж към монопол: мечтата
един ден производителят на „единствения сапун срещу пъпки“ да се домогне до властта да отнема
правото на съпруг на всички момичета, които не се мият с неговия сапун. И в бизнесрекламата, и в
тоталитарната пропаганда науката е просто сурогат на властта“ (Арент, 1993, с. 70).
9 Подобни „магически формули“ нееднократно се срещат в брошурите, издавани от СС за идеологическо индоктриниране на неговите школници. „Законите на природата са подвластни на една неизменна
и неподдаваща се на влияние воля. Следователно от голямо значение е да познаваме тези закони.“
Но всичко това са просто перифрази на едни или други твърдения на Хитлер, взети от Моята борба,
сред които е и следният цитат, използван за мото на една от споменатите брошури: „В опитите си да
се бори срещу желязната логика на природата човек влиза в противоречие с основните принципи, на
които единствено дължи собственото си съществуване като човек“ (Арент, 1993, с. 71).
10 Хитлер обосновава превъзходството на базираните върху идеология движения над политическите
партии с твърдението, че идеологиите неизменно „оповестяват своята непогрешимост“. Още на първите страници на официалния наръчник на Hitlerjugend (Хитлерюгенд – младежката организация на
НСДАП) непрекъснато се набляга, че всички въпроси на идеологията, смятани до момента за „нереалистични“ и „непонятни“, „вече са изяснени, опростени и конкретизирани така, че всеки другар да
може да вникне в същността им и да подпомогне за разрешаването им“ (Арент, 1993, с. 74).
11 На първо място във веруюто на партийните членове, така както е изложено в Organizationsbuch der
NSDAP, се заявява: „Фюрерът винаги е прав“ – според публикуваното през 1936 г. издание. Докато в
по-ранното издание от 1932 г., Dienstvorschrift fur die P.O. der NSDAP, същата фраза гласи: „Решенията на Хитлер са окончателни.“ Тук задължително трябва да бъде обърнато внимание на съществената
разлика във формулата. „Претенцията им за непогрешимост – това, че никой от тях по никакъв повод
не признава честно своята грешка, – представлява основната отлика между Сталин и Троцки, от една
страна, и Ленин, от друга“ (Арент, 1993, с. 74).
12 Най-известният пример е с Хитлеровото изявление пред германския Райхстаг през 1939 г.: „Днес
искам отново да направя прорицание: в случай че еврейските финансисти съумеят още веднъж да
хвърлят народите в световна война, резултатът ще бъде изтребване на европейската раса в Европа.“
Преведено на нетоталитарен език, това означава: възнамерявам да обявя война и да изтребя евреите
в Европа. По подобен начин в голямата си реч пред Централния комитет на комунистическата партия
през 1930 г. Сталин подготвя физическото ликвидиране на вътрешнопартийните леви и десни сектанти, наричайки ги представители на „отмиращи класи“. Това определение не само придава специфична острота на аргумента, но и провъзгласява в тоталитарен стил физическото унищожение на онези,
които току-що са наречени „отмиращи“.
13 В своята реч от септември 1942 г., в разгара на изтребването на евреите, Хитлер изрично напомня
речта си от 30 януари 1939 г. пред сесията на Райхстага (публикувана като брошура), когато публично
заявява, че „ако еврейството разпали световна война за унищожение на арийските народи в Европа,
то не арийските народи, а евреите ще свършат осъдени“ (Арент, 1993, с. 76).
14 Хана Арент обръща специално внимание на Хитлеровата „ненадмината безкрупулност“, „отсъствието на какъвто и да било елемент доказуема реалност от почти всяко негово изказване“, „незачитането
на всякакви факти, които за него не са жизненоважни“. По същия начин Хрушчов описва „нежеланието на Сталин да се съобразява с реалностите на живота“ и безразличието му спрямо „истинското
състояние на нещата“. Какво мисли Сталин за значението на фактологията най-ясно си проличава от
периодичните му ревизии на руската история (Арент, 1993, с. 74).
6
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Тук трябва да отбележа, че през епохата на Сталин болшевиките един вид натрупват конспирации,
при което разкриването на всяка нова не означава отказ от предходната. Заговорът на троцкистите
започва около 1930 г.; през периода на Народния фронт към него се добавят „300-те фамилии“ – от
1935 г.; британският империализъм се превръща в действителна заговорническа сила по време на
съюза между Сталин и Хитлер; малко след края на войната следват „американските тайни служби“ и
най-сетне идва „еврейският космополитизъм“, явно и тревожно напомнящ нацистката пропаганда.
16 „Съветската тайна полиция, така ревностно вменяваща на своите жертви вина за неизвършени, а в
много случаи дори невъзможни за извършване престъпления, до такава степен отстранява и премахва
всички реални фактори, че самата логика и самата подреденост на „историята“, съдържаща се в подготвеното признание, наистина стават съкрушителни. В ситуация, в която разграничителната линия
между измислица и действителност се заличава поради чудовищността и вътрешната последователност на обвинението, е необходим не само силен характер, за да устоиш на постоянните заплахи, но
и неугасима вяра, че не си сам на този свят – че имаш любими, приятели, познати, роднини, които
никога не ще повярват на „историята“, за да не се поддадеш на изкушението да отстъпиш пред чисто
абстрактната вероятност да си виновен“ (Арент, 1993, с. 80).
17 „В същността си следвоенната антисемитска пропаганда не е нито монопол на нацистите, нито особено нова и оригинална. Още от времето на аферата Драйфус циркулират измислици за световен
еврейски заговор, почиващи на съществуващата интернационална връзка и взаимопомощ сред пръснатия из целия свят еврейски народ. Преувеличените представи за еврейското световно господство са
дори по-стари – те датират още от края на осемнадесети век, когато тясната връзка между търговията
на евреите и националните държави става очевидна“ (Арент, 1993, с. 81).
18 На практика двадесет и петте точки на Готфрид Федер съдържат само стандартни мерки, изисквани и от всички други антисемитски групи в Германия: експулсиране на натурализираните евреи и
третиране на местните евреи като чужденци. За разлика от това ораторските антисемитски изяви на
нацистите винаги са били далеч по-радикални, отколкото тяхната партийна програма.
19 Кандидатите за СС са били длъжни да проследят родословното си дърво до 1750 г., а на онези, които
кандидатстват за ръководни длъжности в нацистката партия, задават само три въпроса: 1. Какъв е
приносът ти за партията? 2. Напълно здрав ли си – физически, умствено, морално? 3. Безупречно ли
е родословното ти дърво? За сходството между двата тоталитарни режима е характерно, че елитът и
полицията на болшевиките (НКВД) също изискват доказателства за произхода на членовете си.
20 „В редките случаи, когато Хитлер изобщо се занимава с този въпрос, той набляга, че: „между другото
аз не съм глава на държавата, каквито са диктаторите или монарсите, а вожд на германския народ“.
Ханс Франк се изразява в същия дух: „Националсоциалистическият Райх не е диктаторски режим – и
още по-малко произволен. По-скоро Националсоциалистическият Райх се основава върху взаимната
лоялност между Фюрера и Народа“ (Арент, 1993, с. 86).
21 Хитлер многократно повтаря: „Държавата е само едно средство за постигане на определена цел.
Целта е: да се запази расата.“ Освен това той подчертава, че неговото движение „не се основава на
идеята за държавата, а преди всичко на затвореното Volksgemeinschaft [Общност на народа]“. Същото
изявление представлява и същността на идеологическата плетеница, наречена Сталинова „теория за
държавата“. „Ние подкрепяме тезата, че държавата отмира, но същевременно поддържаме и това, че
трябва да се заздрави диктатурата на пролетариата, представляваща най-мощната и могъща власт от
всички съществували от древността до наши дни държавни форми. Възможно най-висшето развитие
на държавната власт с цел подготовка на условията за отмирането на държавата – това е марксическата формула“ (Арент, 1993, с. 86).
22 Според Гьобелс обещанието, заложено в цялостната пропаганда от нацистки тип, е подготвено от
Хитлеровата теза, че „крайната противоположност на ариеца е евреинът“ (Арент, 1993, с. 88).
23 Хитлеровото по-ранно обещание: „Никога няма да се съглася, че останалите нации имат същото право като германската“, се превръща в официална доктрина: „В основата на Националсоциалистическото светоусещане лежи схващането, че хората са различни“ (Арент, 1993, с. 89).
24 Например Хитлер още през 1923 г. твърди: „Германският народ се състои от една трета герои, една
трета страхливци, а останалите са предатели.“ След завземането на властта тази тенденция се изявява
все по-брутално. Така през 1934 г. Гьобелс заявява: „Кои следват да критикуват? Партийните членове? Не. Останалата част от германския народ? Тя би трябвало да се смята щастлива, че още живее.
Би било прекалено да позволим на хора, които дишат благодарение на нашата милост към тях, да
критикуват.“ А по време на войната Хитлер обявява: „Аз съм просто един магнит, който непрекъснато се движи сред германския народ и извлича стоманата на тази нация. И както често съм заявявал,
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ще дойде време, когато всички достойни германци ще се присъединят към мен. А онези, които не го
сторят, и бездруго са за боклука“ (Арент, 1993, с. 89).
25 В реч пред командния състав на СС в Харков през април 1943 г. Химлер заявява: „Много бързо сформирах германически СС в различните страни.“ Още в ранните години преди завземането на властта
Хитлер насочва към тази ненационална политика (Reden): „Разбира се, новата господстваща класа
ще включи и представители на други нации, което ще рече онези, които го заслужат с участието си в
нашата борба“ (Арент, 1993, с. 90).
26 За реализацията на целите на тоталитаризма е погрешно неговата идеология да се разпространява
чрез обучение или убеждение. По думите на Роберт Лай тя не може нито да се „преподава“, нито да
се „научи“, а само да се „упражнява“ и „практикува“ (Арент, 1993, с. 92).
27 Напразните усилия на съюзниците, победители във войната, да открият един отявлен и убеден нацист сред германския народ, деветдесет процента от който сигурно искрено са симпатизирали в един
или друг период на нацизма, не бива да се приемат като признак на човешка слабост или вулгарен
опортюнизъм. Нацизмът като идеология е дотолкова „осъществен“, че престава да съществува като
независим брой от доктрини, загубва, така да се каже, своето интелектуално битие. Това е причината
сривът на реалността да повлече след себе си почти всичко в небитието и най-вече фанатизма на
уповаващите се в нея.
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Исторически контексти

Надя Данова

ЩРИХИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ
1
ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК
Задачата на този текст е да изнесе и коментира някои черти, характерни за българския оксидентализъм от XVIII и XIX в., с убеждението, че
анализът на стереотипизираните негативни представи на Изтока за Запада
от онова време ще ни помогне да открием корените на някои съвременни
политически послания. Тъй като и досега у нас понятието „оксидентализъм“ в много случаи погрешно се възприема като „прозападничество“,
т.е. като положителна нагласа към Запада и неговите ценности, позволявам си да припомня, че в действителност говорим за понятие – реплика
на понятието „ориентализъм“ на Едуард Саид2 и то означава на практика
„антизападничество“. Въведено е от Иън Бурума и Авишай Маргалит3,
които описват различни форми на „антизападничеството“ в усилието си
да намерят отговор на въпроса как се е стигнало до 11 септември 2001.
Става дума за тенденциозни негативни източни представи за Запада, за
ментални и словесни конструкции, показващи отрицателното предразположение към Запада. Това може да бъде неприемане, достигащо до омраза
– например към Града и модерната градска цивилизация с нейната литература и музика; към разделянето между частния и обществения живот; към
търговията. Проявява се и в радикалната критика на буржоазната цивилизация с присъщите й комерсиален дух и стремеж към материален комфорт,
отрицателното отношение към модерните комуникации, към идеята за даване на равни права на жените, в отхвърляне на разума и рационализма, на
позитивната наука, на които се противопоставят позитивно представени
ирационални категории като дух, раса, кръв, почва и пр. В оксидентализма
намираме не само отхвърляне на модерността, но и на модернизацията,
на процеса на реализация на Просвещенския проект, на прехода от традиционно към модерно общество, от затворено натурално общество към
отворено индустриално общество. С други думи – и казано накъсо – отхвърляне на „процеса на еманципирането на Аза“.4
Още през 2005 г. Българското дружеството за проучване на XVIII
век организира конференция, посветена на оксидентализма.5 Във форума
участваха множество историци и филолози, сред които до голяма степен
преобладаваше мнението, че оксидентализмът, общо взето, „няма почва у
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нас“, тъй като за българите от XVIII и XIX в. „Европа“ е ключово понятие
за обозначаване на пространството, в което е реализирана универсалната
програма за човешки прогрес. Подчертаваше се, че във въображението на
тези хора Европа е гарант за постижимост на модернисткия проект. В заключителното си слово Николай Аретов, който беше лансирал тази тема,
сумира случилото се на конференцията като „един плодотворен провал“
(Аретов, 2005a, с. 5-6), тъй като очевидно той беше очаквал назоваването на повече примери за оксидентализъм в българския XIX век. В мое
изследване, публикувано през 2007 г., се опитах да съобщя някои данни
от изворите от XVIII и XIX в., свидетелстващи за съществуването на различни форми на български оксидентализъм (Данова, 2007, с. 18-28). Връщам се отново към тази тема, тъй като продължителното доминиране през
епохата на тоталитаризма на тенденциозния русофилски прочит на българската културна история очевидно не е останало без последствия и все
още се чувства нуждата от преосмислянето на някои факти от историята
XIX век.6 Освен това редица явления в обществения живот у нас показват
актуалността на темата, а междувременно се обогати и палитрата от примери за стереотипизирани негативни представи на българите към Запада.
Преди да се спра на тези примери, ще очертая някои културно-исторически и геополитически фактори, които ги обуславят. Както е известно, зад всеки стереотип стоят много по-стари ментални конструкции и
психологически нагласи. Известно е също, че мисленето чрез митове е
съществувало през всички времена и е определяло различните механизми,
чрез които е представян „другият”. Представата за „другия“ е една форма
на самоопределение и тя е същностна част от собствената идентичност.7
Поради това и представата за Запада и Изтока в нашия регион зависи изцяло от представата на отделните представители на балканските народи за
самите себе си, от това как се самоидентифицират, доколко се идентифицират ‒ било със Запада или с Изтока ‒ или се дистанцират от тях.
Първо по значение обстоятелство, което би трябвало да имаме предвид,
е, че през столетията, последвали османското нашествие до формирането
на модерните нации, основна роля при изграждането на образа на Другия
играе религиозният критерий. Общата за по-голямата част от султановите
поданици на Балканите източноправославна религия ги свързва помежду
им и същевременно категорично ги отграничава от католици, протестанти, евреи и мюсюлмани. Принадлежността на българите към общността
на източноправославните християни, оглавявани от Цариградската патриаршия, има за своя последица факта, че всички исторически наслоения,
продукт на противопоставянето между източното православие и католицизма, играят основна роля в съзнанието на българите при очертаването
на образа на Запада (Данова, 2003, 92-122). Обща за представителите на
Западна Европа черта е принадлежността им към католическата или протестантската църква, която в много случаи определя обозначението им с
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недиференцираното в етническо отношение понятие „латини“ (Народното
четиво, 1990, с. 236). Доминирането на религиозния принцип обуславя за
представителите на неправославните западноевропейски християнски народи ролята на Еретика – Враг на православието. Този негативен образ е
експлоатиран особено ефективно от противниците на унията с Рим в обсадения през 1453 г. от османците Константинопол и намира най-ярък израз
във фразата „По-добре турска чалма, отколкото папска тиара“. Западът и
неговата църква, олицетворяван от събирателните понятия „латини“ или
„франки“, поражда и в нашия език пейоративното „папищаши“, което има
своя адекват в гръцкия език ‒ „παπιστές“ (Данова, 1993б, c. 6-7).
Натовареността на образа на Запада с отрицателни черти добива още
по-ясен политически облик с активизирането на руската политика на Балканите през XVIII в., когато започнатата от Петър I политика с цел излаз
на Русия на топло море и препречване на пътя на западното проникване
в региона добива по-ясни очертания. Утвърждаването на тази политическа линия е свързано с превръщането на православната църква в един от
важните лостове за политическо влияние на полуострова. То намира израз в поддържането на тезата за ролята на Москва като Трети Рим, както
и в настойчивите усилия на руските политици за признаване на правото
за покровителстване на християните на Балканите, целящи влияние сред
балканските народи и осигуряването им като съюзник. В руския двор са
привлечени редица гръцки образовани духовници като Никифорос Теотокис, Атанасиос Псалидас, Евгениос Вулгарис, които естествено изиграват ролята на проводник на руско влияние (Δημαράς, 1980, σ. 94). Сред
използваните от руската политика пропагандни средства забележителни
са разпространяваните сред балканските народи оракули за падането на
султанската власт. В съставените в руския двор оракули на гръцки език за
възстановяването на християнската власт в Истанбул присъства образът
на „русото племе“, което ще спаси православните гърци (Δημαράς, 1975,
σ. 51-52, 120-121, 132; Данова, 1980, с. 29-30, 32-33). Някои от тези оракули са преведени на български език и са разпространявани сред българите
(Ангелов, 1964, с. 486-494; Мутафчиева, 1974, c. 109-117). На българска
почва голяма популярност добива митът за спасителната роля на „Дядо
Иван“ (Трифонов, 2006-2014; Аретов, 2012, с. 83-84).
Негативният образ на Запада става особено наситен в огромната по
количество книжнина ‒ продукт на дейността на свързаните с Цариградската патриаршия среди, които повеждат в края на XVIII в. истински кръстоносен поход срещу идеите на Европейското просвещение. Към тях се
присъединяват и хора като високообразования грък Евгениос Вулгарис,
който в средата на XVIII в. превежда Волтер на гръцки и въвежда в гръцкия език понятието „религиозна толерантност“, а в края на столетието
вече е в най-близкото обкръжение на Екатерина II (Δημαράς, 1980, σ. 143,
148-159). Обезглавяването на френския крал Луи XVI е сигнал за руската
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императрица да се откаже от поддържания от нея до този момент имидж
на кореспондиращ си с Волтер и Дидро „просветен монарх“ и да се включи в настъплението срещу довелите революцията идеи.
Оксидентализмът на източноправославното духовенство добива найярък вид в серията от книги, които представят Волтер и Русо като съюзници на сатаната и обвиняват науката и нравите на западните народи, че те
водят задължително до атеизъм. Натрапчиво се внушава, че истинският
християнин не бива да изпраща детето си да учи на Запад, тъй като то
неминуемо ще стане безбожник. От свързаните с Патриаршията среди е
създадена цензура, а през 90-те г. на XVIII в. е съставен и Индекс на забранените книги, включващ трудовете на дейците на Европейското просвещение и на техните гръцки последователи (Δημαράς, 1980, σ. 163, 165,
450).
Изблик на ярък оксидентализъм на висшето православно духовенство
предизвиква и арестуването през 1797 г. от австрийските власти на идеолога на гръцката революция Ригас Велестинлис, който превежда на гръцки френската конституция от 1793 г. и работи за създаването на гръцка република на Балканите. От свързаните с Цариградската патриаршия среди
е съставена в защита на султана брошурата „Бащинско поучение“, в която
се твърди, че Бог е изпратил османската власт, за да предпази православните от римския папа. Според автора на тази брошура идеите за свобода
и демокрация са дело на дявола, те противоречат на Свещеното писание
и не са нищо друго освен безредие, анархия и гибел за народите (Данова, 1970, с. 42-44). Църквата афоресва дейци на Гръцкото просвещение и
дори набелязва физическото премахване на някои от тях. Емблематични
за големия идеен конфликт между консервативните среди и носителите
на модернизационните процеси в духовния живот са драстичните примери, свързани с имената на Адамандиос Кораис и Никола Пиколо8 (Ηλιού,
1980, σ. 580-626).
Когато отчитаме културно-историческите и геополитическите фактори, които обуславят стереотипизираните негативни представи на българите към Запада, би трябвало да имаме предвид и факта, че след подписването на Одринския мир през 1829 г., с който приключва поредната
Руско-турска война, Българският въпрос постепенно започва да добива
място в руската политика. Това е периодът, в който руската политика се
ориентира към контрол над българското просветно и църковно движение.
Тясно обвързана с политиката на Русия е дейността на българската емиграция в Южна Русия през 30-те години на XIX век и по-специално на
одеските българи, оглавявани от свързания с Азиатския департамент търговец и книжовник Васил Априлов. Влиятелният сред българите Априлов настойчиво внушава на своите сънародници, че „само възпитаните в
Русия могат по разни начини да станат полезни на народа си и нека всеки
родолюбец пресметне това нещо, както подобава“ (Шишманов, 1965, с.
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62). Той се старае да ги убеди, че младите българи трябва да се отправят на
учение „на север“, а не „на юг“ (Шишманов, 1965, с. 63). Полага усилия да
издейства от руското правителство стипендии за българските юноши, дейност, изцяло подчинена не просто на целта сближение между българите
с Русия, но и обвързването на българското културно-просветно движение
с руските интереси (Генчев, 2002; Аретов, 2001, 44-63). Резултат от тази
дейност е заминаването за Русия на значителен брой млади българи, които
учат като руски стипендианти и след завръщането си на Балканите стават
проводници на руското културно влияние (Шишманов, 1965, с. 63-64, 389396). Символен в това отношение е високият брой на българите, получили
висше юридическо образование в Русия през втората половина на XIX век
и играли по-късно ключова роля в културния и политическия живот на
младата българска държава.9
В политиката си спрямо българите руският царизъм залага много на
общата източноправославна религия, като използва умело авторитета и
лостовете за влияние на Цариградската патриаршия и изобщо на представителите на източноправославното духовенство. Много характерен
пример за използването на православното духовенство като елемент от
механизмите на влияние са монашеските братства в манастирите Зограф
и Хилендар в Атон, които поддържат връзки с българските селища било
чрез поклоннически пътувания, било чрез културно-просветното общуване. Ключова фигура в упражняването на руското влияние сред българите
е архимандрит Анатолий от Лазарополе, Дебърско. Той се ползва с авторитет в Русия и е възпитател на Константин, сина на император Николай.
След сътресенията, които преживяват светогорските манастири по време
на Гръцката революция от 1821-1828 г., архимандрит Анатолий съумява
да постигне възстановяването на правата на манастира Зограф върху грамадни имоти в Бесарабия. От особено значение са имотите на манастира
Киприян, който се намира в пределите на Руската империя. Имотите на
този манастир ‒ зографски метох ‒ са били достатъчни, за да обезпечат
нормалния живот на Зограф на Атон и да гарантират материалната сигурност на братството му (Зографски, 1943, с. 89-90).
През 30-те години архимандрит Анатолий е назначен за ефимерий
и изповедник при руската църква в Атина. От οсобен интерес за нас е
съхраняваното в архивата му писмо до него от руския посланик в Атина
Гаврил Катаказис10 от 31 октомври 1836 г. с гриф „секретно“ (Държавна
агенция архиви, КМФ, 18, 943,/2357). В писмото се съобщава, че Катаказис е изпратил на архимандрит Анатолий 500 драхми „от височайшия
двор“ – „пособие“, което архимандрит Анатолий може да разпределя на
нуждаещи се.
По-късно архимандрит Анатолий се завръща в Зограф, откъдето продължава контактите си с представителите на българския духовен живот
(Снегаров, 1951, с. 217, 222). От кореспонденцията на книжовника Нео421
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фит Рилски проличава ключовата роля на архимандрит Анатолий за получаването на помощи от руска страна. В нея изрично се казва, че който се
надява на руска подкрепа, трябва да мине през Света гора в Зографския
манастир при архимандрит Анатолий, „защото негово всепреподобие има
най-голям достъп до императора като негов духовник“ (Снегаров, 1951, c.
314). Архимандрит Анатолий е в близки отношения с Васил Априлов, с
когото замислят отварянето в Зограф на българско училище и печатница
(Априлов, 1841, с. 81 и с. 137). С архимандрит Анатолий установява връзка и руският учен Виктор Григорович преди пристигането си през 1844 г.
в Атон (Григорович, 1877, с. 28).
Важнo обстоятелство, което трябва да имаме предвид с оглед на факторите, участвали във формирането на българския оксидентализъм, е, че
през втората четвърт на XIX в. сред руския управляващ елит започват да
играят съществена роля тезите на руските славянофили. Те са свързани
с активизирането на руската политика по отношение на Османската империя през първата половина на XIX в. и събуждането на интереса към
балканските славяни. Според техните постановки Русия е различна във
всичко от Запада, а православието е по-висше от католицизма и именно
славяните са запазили християнската вяра в най-чист вид. Основното,
решаващото отличие между двата свята, което придава съвършенство на
източния славянски свят и предопределя неговото величие, е, според славянофилите, православието (Morison, 1968, pp. 422-423; Гройс, 1993, c.
30-40). Същевременно под влияние на немските романтици и на някои
от идеалистите се засилва интересът към уникалността на националните
култури, като на рационализма и космополитизма на Просвещението се
противопоставя идеята за неповторимото своеобразие и индивидуалността на „народния дух“.
През годините 1833-1849 г. руското Министерството на народната
просвета е оглавено от Сергей Уваров, който оформя държавната доктрина „Теория за официалната народност“. Встъпвайки в министерската си
длъжност през 1833 г., той формулира в своя циркуляр до учебните окръзи
целта на образованието: „Общият ни дълг е народното образование, според височайшето намерение на нашия августейши монарх, да се осъществи в обединения дух на Православието, Самодържавието и народността.“
Уваров се стреми да ориентира образованието в Русия по собствен път.
Настоява, че на Русия е нужно образование, което да формира умни, дейни, добре подготвени изпълнители. Необходима е просвета, която не само
дава знания, но и възпитава верни поданици на господаря-император, които трябва да бъдат предпазени от влиянието на западните идеи за свобода
на мисълта, свобода на личността, индивидуализъм, рационализъм. В основата на тази доктрина заляга тезата, че Русия е съвършено особена държава и същевременно естествен център на славянството. Съдържащите
се в програмата на царуването на Николай I понятия „православие, само422
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държавие и народност“ трябва да се противопоставят на революционния
девиз „Свобода, братство и равенство“.
Основните начала на „Теорията за официалната народност“ са развити обстойно в трудовете на нейните апологети, които имат като своя
главна цел противопоставянето на Русия и Европа. Типичната за историографията на Романтизма теза за самобитността на една нация е доразвита и обогатена в постановката за изключителността и самобитността на
Русия. Според тях Русия се различава от Европа по вяра, език, минало и
природа. Руската история е явление качествено различно от европейската
история, а изолираността на Русия и изостаналостта й са се превърнали в
нейно предимство. Всякакви реформи от западен тип са неподходящи, тъй
като самодържавната власт е част от националното своеобразие на Русия.
Величието на Русия е свързано с монархията и докато Западна Европа
се е изчерпала вече, сега настъпва времето на Русия. Основен апологет
на „Теорията за официалната народност“ е влиятелният руски историк,
публицист и писател Михаил Погодин, в трудовете на когото добиват пълна разработка трите основни тези, включени в „Теорията за официалната
народност“ за коренното различие между Западна и Източна Европа, за
особената мисия на Русия в историята и за специалното място на Русия
сред славяните. Русия се счита за основна и най-важна представителка на
славянството, тъй като за разлика от останалите славяни не е попадала под
чужда власт. Поради това тя се извисява над останалите славянски народи
и естествено трябва да представлява духовен, религиозен и политически
център на славянството (Георгиева, 2008, с. 66-174).
Представата за Русия като център, около който славянските народи
трябва да се обединят, има за резултат развиването на славистичните проучвания в Русия. Умножават се изследванията, поставящи акцент на общия произход на славяните и близостта между тях в етнографско, езиково
и историческо отношение (Георгиева, 2008, с. 126 сл.). Същевременно естествените процеси на езиково, културно и етническо обособяване на отдените славяни започват да се възприемат като посегателство срещу славянската общност, която се стреми да изгради Русия. Ще се огранича да
цитирам само два примера, които са много показателни за отрицателната
реакция от руска страна на проявите на формиране на националните идентичности на Балканите и за механизмите за налагането на руското влияние
в региона. Деецът на Сръбското просвещение Вук Караджич (1787-1864)
лансира в началните десетилетия на XIX век правописна реформа, като
настоява, че трябва да се пише, както се говори. Тази дълбоко демократична идея, целяща достъпа на повече хора до грамотността, намира свой
последовател в лицето на българския учител Иван Добровски, който издава във Виена през 1850-1851 г. списанието „Мирозрение“. Списанието
на Добровски е много остро нападнато от идейните му противници с аргумента, че Добровски трябва да се придържа към стария правопис, кой423
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то е правопис на православната църква и Русия. Опростеният фонетичен
правопис на „Мирозрение“ се посреща с враждебност и от свързаните с
руската политика на Балканите българи в Одеса, които обвиняват Добровски в „непростимо подражание на западните народи“ (Данова, 2008, с.
463-465).
Вторият пример е свързан с името на руския историк от украински
произход Юрий Венелин, радващ се на голяма почит сред българите заради книга си „Древните и сегашни българи“ (1829). През 1841 г., вече след
смъртта на Венелин, излиза от печат вторият том от книгата му. Оказва се
обаче, че част от тиража на втория том е манипулирана и в нея в заглавието
етнонимът „българи“ е заменен с неопределеното в етническо отношение
понятие „славяни“. В книгата отсъстват българите и освен това е атакувана правописната реформа на Вук Караджич. Предлага следното решение на проблема с различните графики на славянските езици: в името на
славянското единство всички славяни да използват руската азбука. Пред
нас е, както основателно отбелязва изследователката на казуса „Юрий Венелин“ Ваня Рачева, един пример за политическо инженерство, целящо
контрол и насочване на развитието на определени общности на Балканите
чрез предварително планиране и прокарване на желани внушения и политически ефекти (Рачева, 2017, с. 162-166).
Търсейки назад в историята корените на българския оксидентализъм,
би трябвало да отчетем и ролята на вижданията на представителите на
немската философия от края на XVIII и началото на XIX в. Хердер, Шелинг и Шлегел, които проникват сред българските образовани среди чрез
гръцката, чешката и руската култура. Идеите на тези философи представляват реакция срещу рационализма на революционна Франция и нейната
нова гражданска култура. На рационализма на Френското просвещение
и Френската революция, както и на свързаната с тях идея за националната държава е противопоставена пронизаната от мистицизъм представа за
нацията като жив организъм, почиваща на биологическо-филологическа
основа, както и тази за специфичните за всяка нация дух и характер. Особено внимание заслужава идеализацията на Средновековието, наблюдавана при Хердер, както и натрапчивото противопоставяне на чистотата
на нравите на славяните на засегнатите от цивилизацията европейски народи (Droz, 1966, pp. 38-40; Streisand, 1980, S. 329-340; Sundhausen, 1973;
Κ. Δημαράς, 1982, σ. 287-288, 383-384, 442-449, 478). Ще припомня, че в
прочутата славянска глава в основния исторически труд на Хердер славяните са представени предимно като земеделци и пастири, но сред тях има
и занаятчии, рудари и търговци (Herder, 1989, 4. Theil, IV, 16, IV, S. 690,
696-699). И в случая не става дума за отделни елементи, а за цялостна
идейна система, основните елементи на която дават пълно основание на
съвременния израелски историк Зев Щернхел да постави Хердер на лично място сред мислителите, олицетворяващи идейното и политическо те424
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чение, назовано сполучливо „Анти-просвещение“ и послужило за основа
на съвременния консерватизъм и национализъм (Sternhell, 2007). Редица
елементи от вижданията на немските философи са възприети от гръцките
историци-романтици, най-вече от Константинос Папаригопулос, който в
средата на XIX в. разработва цялостна концепция за гръцката история с
цел да обоснове гръцката национална доктрина Мегали идея (Δημαράς,
1986, σ. 40, 136, 437-438). Вижданията на немските философи се възприемат и доразвиват с охота и от строителите на чешката национална идентичност Павел Шафарик и Ян Колар, които поставят особен акцент върху
добродетелите на славяните в сравнение с „другите“. Нещо повече, те полагат усилия да докажат, че славяните не са по-малокултурни от другите,
съизмервайки се най-вече с германците. Колар ще обогати тези виждания
с тезите си за по-високите качества на славянската кръв, която предопределя и по-приятния характер на славяните (Pynsent, 1994). Тези виждания,
естествено, ще бъдат с удоволствие възприети от останалите славяни, като
до българите те достигат или директно, или през Русия, където пламенни
почитатели на немските философи и най-вече на Хердер са руските славянофили и особено любимият за българите Юрий Венелин (Досталь, 1990,
c. 4 -10; Данова, 1994, c. 62, 306-307).
Но да видим как конкретно се проявяват елементите на оксидентализма в българските текстове от ХVІІІ и ХІХ век. Първият ми пример е
от „История славянобългарска“ и това е разказът за Зографските мъченици – двадесет и шестимата православни духовници и миряни, убити през
1275 г. от латинците, тъй като не пожелали да приемат унията с Рим. Колегите медиевисти аргументирано доказаха, че в случая става дума за мит,
който е елемент от арсенала на източноправославната църква, използван
за ограждане на собственото паство от „другите“ (Божилов, 1996, c. 175189). Ще подчертая и познатото противопоставяне в Паисиевата история
на положителния образ на простите и незлобиви българи орачи и копачи на
прехитрите гърци търговци, имащо характера на противопоставянето на
добродетелите на аграрното общество на ценностите на Града. Виждаме
как на практика гърците се превръщат в олицетворение на „градскостта“
– една „другост“, от която „ние“ трябва да се отграничим. Същевременно
обаче в Паисиевата история западният човек е въведен и като Престижния
друг чрез споменаването на немските историци (Данова, 2003, c. 97-98).
Постепенно, към края на XVIII и началото на ХIХ в., в трудовете на
образованите българи образът на Европа, считана от източноправославната църква за „Европа на еретиците“, започва да се измества от образа
на „Просвещената Европа“. Особено силен акцент на този нов образ поставя Софроний Врачански, който непрекъснато сочи за пример на своите сънародници постигнатото от „европеаните“ в областта на културата и
политическия живот. Европа присъства като „Просвещената Европа“ и в
трудовете на Петър Берон, Константин Фотинов, Неофит Бозвели, Анас425
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тас Кипиловски, Иван Богоров и Иван Добровски, които възхваляват европейските културни и политически институции. Заслужава особено да бъде
подчертано възхищението на Фотинов, Богоров и Добровски от развитието на науката, техниката, индустрията и особено на комуникациите в западноевропейските страни, които трябва да бъдат приети за наши учители. Богоров, Фотинов и Добровски описват с възторг големите европейски
градове, в които науката процъфтява наравно с индустрията, транспорта,
търговията и строителството. Няма и сянка от очертаното от изследователите на оксидентализма отрицание на града с неговите удобства и ценности, на свързаните с новия начин на живот нрави и култура. Фотинов,
Богоров и Добровски са облечени изцяло по европейски и не проявяват
каквато и да било тревога от загубване на идентичността си с това, че
следват в много отношения западни образци, а напротив, непрекъснато се
стараят да подчертаят, да внушат на своите сънародници, че ние сме част
от това, което е Европа с нейните ценности (Данова, 2003, c. 101-111). Те
не се безпокоят от това, че хваленият от тях градски пазар ‒ както подчертава Волтер ‒ изравнява всички, участващи в него. Техните виждания са в
унисон с възгледите на представителите на Гръцкото просвещение Григориос Констандас и Даниил Филипидис, Адамандиос Кораис и пр., които
също възхваляват „Просвещената Европа“, която е сочена непрекъснато
за пример във всяко отношение (Δημαράς, 1992, σ. 115-129).
Просветната дейност, подчинена на идеята за модернизация на българската култура, не протича твърде безпроблемно. Напрежение се долавя
в предговора на прочутия тогава български учител елинист Райно Попович към издадената от него през 1837 г. „Христоития“, представляваща
важна стъпка към формирането на модерната буржоазна етика. Попович
оказва съпротива на стремежа на одеските българи да ориентират българския културен живот към Русия. Той настоява, че образоваността на
руски език не може да бъде от полза за младите българи, тъй като „нема
Болгария никакво причастие с Росия, нема кому да пишат и от кого ответ
да приемнат, нема с кого да са разговарят и пр. На греческият са радват
младите много и го обичат много, защо Болгария е неразлучна и соединена с Греция...“ (Попович, 1837, с. 71, 74, 75; Шишманов, 1965, с. 63).
На стремежа на одеските българи да определят насоката на българския
културен живот се противопоставя и Неофит Рилски, който е съгласен с
Райно Попович, че „Вместо да ни искат мненията, и да ся допитват до нас,
как требува да се поступува за едно общенародно дело като що имаме помного ведение на тукашните работи, они си играят и каквото що говорите
уйнаттарисват на като маймуни“ (Шишманов, 1965, с. 62). Неофит Рилски
дава следната оценка на усилията на Априлов и Венелин да насочват българите към „славянския север“ (Шишманов, 1965, с. 383): „Тия хора искат
комедически да ся хванеме като слепи за тояга и да ся водиме където ни
повлечат (като що викат) като слепи“ (Шишманов, 1965, с. 62).
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Сблъсъкът между очерталите се прозападна и антизападна тенденция
се проявява особено ярко в делото на Неофит Бозвели, който заема враждебна позиция по отношение на руската политика на Балканите, защото е
непосредствен свидетел на последиците от тази политика. Бозвели пристига в разграбения и опожарен от руснаците през 1812 г. Свищов, жителите на който са насилствено преселени на север от Дунава (Данова, 2010,
с. 161-176). Той представя по следния начин случилото се през време на
руско-турската война от 1806-1812 г.: „След завземането на Русчук, Свищов, Ряхово и други крайдунавски градове, генерал Кутузов и други преселиха българите, живеещи в тези земи, във Влахия на отсрещния бряг
на Дунава, без дори да им оставят необходимото време да вземат със себе
си своето имущество... и опожариха бедните им къщи с всичко в тях без
никакво внимание нито милост към тези славяни“ (Смоховска-Петрова,
1964, с. 159, 168). В своя диалог „Мати Болгария“ Бозвели настоява, че
свирепите кърджалии не са нанесли толкова пакости на българите, колкото
руските набези в Турция: „Добруджа опустяла и край Дунавът градища и
села съсипани и през Балканат дори до Черно и Бяло море! То е все рушка
политика! а в Бесарабия, Молдавия и Влахия заселени, горките си рожби!
то е от дипломатика!“ (Арнаудов, 1942, с. 219). През 1828 г. Бозвели отива
в Сливен, за да разубеждава гражданите на Сливен, които под натиска на
руските дипломати и свързаните с тях лица като Иван Селимински се подготвят да се изселят в Русия (Арнаудов, 1930, с. 637; Арнаудов, 1942, с. 219;
Смоховска-Петрова, 1964, c. 33-40, 169). Негативната позиция на Бозвели
към Русия е съчетана с неговото дълбоко уважение към постиженията на
„Просвещената Европа“ , примера на която сочи на своите сънародници.
Неговите публикувани и непубликувани трудове свидетелстват за изпитано силно влияние от идеите на патриарха на Гръцкото просвещение Адамандиос Кораис. Влиянието на Кораис върху Бозвели е особено осезателно
в неговите диалози, в които обект на остра социална критика е българското чорбаджийство и на второ място фанариотството и духовенството
(Данова,1993а, c. 24-44; Данова, 1985, c. 41-70). Бозвели влиза в конфликт
с водената от Русия политика и с дейността си на инициатор, пръв идеолог
и водач на българското църковнонационално движение, целящо откъсването на българите от Цариградската патриаршия. Русия е противник на
това движение, тъй като то означава еманципиране на българите от намиращата се под руско влияние Цариградската патриаршия. Последица от
това е изпращането на Неофит Бозвели на заточение. Изворите от епохата
документират ролята за това заточаване на руския посланик в Цариград
Титов, който е поддръжник на Цариградска патриаршия и враг на аспирациите на българите за национална йерархия (Смоховска-Петрова, 1964, c.
70-72). Заслужава да се подчертае: при публикуването през 1875-1876 г. на
каноничния днес диалог на Неофит Бозвели „Мати Болгария“ проруски
настроеният Васил Друмев изхвърля от него изразитe на Бозвели с анти427
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руска насоченост (Арнаудов, 1942, 5-6, 27-29, 50, 128, 136). Прави силно
впечатление и следният факт: Бозвели не присъства в наратива на Иван
Селимински, проводник на руската политика на Балканите, за борбата за
българска църковна независимост. А писаното от Селимински и до днес се
използва като основен извор на информация за историята на българското
общество през XIX в. Заслужава да бъде анализиран и следният факт: деец
на църковното движение с името Бозвели не присъства и в историята на
църковнонационалното движение, съставена от тясно свързания с руската
политика Марин Дринов (Дринов, 1869). От книгата отсъства изобщо периодът на църковното движение преди 1860 г.).
Друг деец на българския XIX век, който със своята последователна
защита на ценностите на просветена Европа си навлича неприятности, е
Константин Фотинов. Отстояваните от него позиции – че трябва да следваме примера на развитите европейски общества – карат идейните му противници да го обвинят в протестантство. Над читателите на неговото списание „Любословие“ тегне проклятието „Господ ще вдигне берекета си от
техните къщи“. На Фотинов е лепнато обвинението, че кара българите да
се откажат от праотческите нрави и от постите (Данова, 1994, c. 262-264).
Разполагаме и със следния пример, който ни помага да открием един
от корените на очерталата се постепенно оксиденталистка тенденция в
българския културен живот и същевременно ни позволява да надникнем
в механизмите на нейното поддържане. През 1843 г. Фотинов издава своята книга „Общое землеописание“, която изразява най-ярко проявленията
на идеите на Просвещението в българското духовно пространство. В нея
Западът присъства като основен модел на следване в областта на духовния, материалния и политическия живот. В началото на 1844 г. свързаният
с Азиатския департамент Васил Априлов пише на влиятелния български
търговец в Цариград Гавриил Моравенов следното: „Русите повече от
всички други народи изучават славянството, непрекъснато пишат книги, а
в списанията си [поместват] новите открития и пр. Точно българинът журналист не трябва да бъде чужд за тях. Ако господин Фотинов познаваше
руските сведения, неговата география щеше да има по-убедително място.
Може би, когато периодичното издание, с което се занимава, набира знания единствено от Запада, няма да е толкова приятно за нашите сънародници, колкото ако се беше прославило със славянски идеи. Ако господин
Фотинов няма някаква подкрепа от английското общество за отпечатването, нима няма да му е по-изгодно (имам предвид да набере достатъчно
спомоществователи в Турция) да издава списанието в Одеса. Тук лесно се
запознава с периодичните издания и книгите, от които лесно събира материала – нещо, което не може да има в Смирна и Цариград“ (Архив, 2004,
с. 538). Фотинов, както знаем, започва да издава списанието си „Любословие“ в Смирна, поемайки риска да се конфронтира с всесилния Априлов,
което очевидно не е било безнаказано, тъй като той наистина не успява да
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събере очаквания брой спомоществователи в Одеса. И в случая постъпката на Априлов е свързана както със стремежа му да подчини дейността
на Фотинов на руските интереси, така и с очевидните идейни несъгласия
с пропагандиращия идеите на Просвещението сънародник. Става дума за
идеи, влизащи в пълен разрез с атмосферата на страната, в която е отседнал Априлов и в интерес на която работи.
Одеският историк Николай Мурзакевич, който играе ключова роля в
културния живот на Одеса и поддържа тесни контакти с българската колония в града, окачествява по следния начин дейността Фотинов: „В Смирна
се издава, струва ми се под влиянието на англичаните, от някакъв безграмотен Фотинов списание. Представям на Вашата преценка първите два
броя. Щом получа следващите, незабавно ще ги съобщя, нека Бодянский
се полюбува на възраждащата се грамотност на безграмотните. Ние наистина сме извънредно много внимателни и по този начин загубихме всякакво влияние върху преданата към нас единоверна маса, а англичаните
тихичко привличат и привличат към себе си. От същия Фотинов е издадена
една преглупава „География“ на български език, в която много се говори
за Прусия, Англия и проч. и наравно с турците, персийците – за русите“
(Минкова, 2003, c. 119-148). Ще оставя без коментар това писмо и само ще
добавя, че Мурзакевич не е прав в оценката си за Фотиновата география,
представляваща един от най-светлите текстове на онази епоха. В тази книга на Фотинов на Русия наистина са отделени две страници, но толкова са
отделени и на Франция, Англия и Германия, а основната част от текста е
посветена на България с нейната природа, история, икономика и хора.
На същата тенденция, свързана с руската политика, е подчинена и
дейността на образовани българи като Иван Селимински, работил за откъсване на българските младежи от гръцките учебни заведения. През 40те години Селимински учи в Атинския университет и поддържа оттам кореспонденция с отседналите в Одеса Васил Априлов и Никола Палаузов,
с които е във връзка още от 1835 г. (Библиотека Селимински, XIV, 1931,
с. 3). От кореспонденцията на Селимински с Априлов личи, че Априлов
изпраща писмата си до архимандрит Анатолий чрез Селимински (Библиотека Селимински. XIV, 1931, с. 15-17). Селимински е смутен от царящата
в Атина атмосфера, наситена с антимонархически и демократични идеи,
и смята, че тя е вредна за учещите там млади българи, тъй като „някои
се напоиха с питието на разюзданата свобода“ (Библиотека Селимински,
XIV, 1931, с. 16). Надигането на демократичните сили в Гърция през септември 1843 г., довело до налагането на конституцията на крал Отон, кара
Селимински да настоява, че за българските младежи не е подходящо да се
възпитават в атмосфера, в която владеят „най-зли неразбории и бъркотии
на мисли и думи – думите свобода, конституция, щастие“ (Библиотека Селимински, XIV, 1931, с. 22). Убеден е, че за българските младежи е подходящо да бъдат насочени към учебните заведения на Русия (Библиотека
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Селимински, XIV, 1931, с. 19-20). Разчита, че руският император, правителството му и висшите духовнци ще окажат подкрепа на своите славянски братя българите (Библиотека Селимински, VIII, 1928, с. 19-20). Пак с
цел откъсването от западното влияние и обвързване с Русия е и дейността
на Селимински за изтеглянето на учещите от Франция български младежи, където „разните обществени учения с безподобна ревност и преданост
ги приучават да разпространяват в родината си отровни идеи и чувства“
(Библиотека Селимински, VΙΙΙ, 1929, с. 17). През време на студентстването си в Париж Селимински полага усилия да откъсне учещите там млади
българи от вредните, по негово мнение, политически влияния (Кристанов,
Маслев, Пенаков, 1962, с. 159-160). В съчиненията на Селимински все понастойчиво наблюдаваме демонизирането на образа на западните народи
(Библиотека Селимински, II, 1904, с. 21, IX, с. 59, 74, XIV, 1931, с. 23, 31).
Спрях се по-подробно на случая „Селимински“ , тъй като той е особено показателен за ролята на руската политика при изграждането на българския оксидентализъм. Селимински се формира в гръцки учебни заведения
изцяло в духа на идеите на Просвещението (Димчева, 1985; Селимински,
1989). Докато „ранният Селимиски“ превежда от френски на гръцки трудовете на най-радикалните представители на Френското просвещение
Д’Аламбер, Мабли и Волне (Селимински, 1989, с. 94-112; Алексиева (под
печат)), през 40-те години на XIX в. той започва да вижда във Франция
извор на „отровни идеи“.
Подобна еволюция наблюдаваме и в съчиненията на други образовани българи. Така например Иван Добровски се формира в школата на
дееца на Гръцкото просвещение Теофилос Каирис на остров Андрос. Постепенно в някои от текстовете, излезли от неговата ръка, започват да се
долавят нотки на обида от европейците, засегнато честолюбие, съдържащи елемент на това, което може да бъде назовано като „оксидентализъм“.
В обявление за сп. „Мирозрение“ Добровски признава, че „сичките почти
вообще Славенски народи останали са по назатъ отъ другите Европейски
в учението“, но и отправя укор към европейците, които „съ гордо пренебреженiе, кога не съ горко поруганiе поминували са Славенското име“. И
за да има опорна база за подхранване на националното самочувствие на
българите, той държи да подчертае, че нашите (въображаеми) „прародителите славенски“ някога са съкрушавали и „най-страшните и непобедими
завоеватели на светът Римляните“ (Добрович, 1849).
В излизалото във Виена през периода 1850-1851 г. свое списание „Мирозрение“ Добровски изразява на няколко пъти недоволството си, че в западната книжнина славяните са представени в неблагоприятна светлина.
Иронизира австрийците и немците, които тръпнат пред „страшилището
на Тъй назоваемиъ Панславизм (Всеславенство)“ (Мирозрение, 1, 5, юни
1851, с. 82). Добровски е силно раздразнен от „Новини от Западна Европа“, в които славяните се представят като „варвари“ и „неучени“. Готов е
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да бъде язвителен срещу „западноевропейски укорители“ и ги обсипва с
изрази като: „Гледай ум, гледай человеци, които съ фалът за учение и за
свободолюбие... Гледай за чудо мудренец поучител на Святъ!“ (Мирозрение, 1, 3, ноември, 1850, с. 49). Добровски разказва, че когато „Кинезите
преди тридесят векове са били несравнително по добро състояние и политически, и по Учение и в Образование: по ония времена Англезите и пр.
като диви человеци съ съ скитали между звяровите в Европейските гори
(ормани) и съ съ храняли със желъд“ (Мирозрение, 1, 1, септември 1850,
с. 5).
В цитираните думи на Добровски прозират обида и накърнено честолюбие, но като цяло в списание „Мирозрение“ не се долавя някаква враждебност към Запада, а напротив, издателят демонстрира уважение към постиженията на европейските общества и на западната цивилизация.
Жълъдът като символна храна с цел да бъде очернен Западът се използва и от Г. Раковски: „Пристрастно бръщулевят неции писатели германци... Писменост ми кога сме имали, они са били чисти дивляци! С
желъд са се по гори питали, били са те съвсем безкнижници.“ Когато
българите са имали „граждански закони при Крум страшний, днешната
Европа е била много назад“. Раковски отправя следните обвинения към
Западна Европа: „1. Що раздразни чрез кръстоносните си походи мохамедани и ние изпатихме, без да се притече нам на помощ. 2. Нападението
на мохамеданите в Европа бе чисто отмъщение за кръстоносните походи
и ако не бяха българите, сърбите и маджарите да удържат силните удари
на азиатските орди, и самата Европа би пропаднала под турско иго и би
имала истая съдбина, как днес християнските в Турско подани народи. 3.
Нека Европа бъде справедлива и да заплати благодарност, коя е длъжна
или по крайни мери нека не поддържа общаго неприятеля християнства
и человещини, кой най-много зло е нанесъл и най-големи разорения и опустошения причинил не само в Европа, но и в самите вътрешности на
Азия. Може ли някой от европейските учени и дипломати отказа това.“
У Раковски наблюдаваме и очертания по-горе белег на оксидентализма,
вторачване в проблема за чистотата на кръвта на българите, които за разлика от гърците, които са „сбирнак“ , са чистокръвни ... индуси (Раковски,
1984; 1988).
Без да смея да говоря за влияние или заемки, тук заслужава да цитирам гръцкия вариант на тези изрази. „Тук в люлката на цивилизацията
ние считаме вас всички европейците варвари“, или още „вие европейците
ядяхте лешници покачени на дърветата, когато ние строяхме Партенона“
(Πεσμαζόγλου, 1993, σ. 384, σημ.). В гръцки вариант съществува и изразът
„В Атина се издигаше Партенонът, когато цял Париж живееше в пещери“
(Велкова, 2005, с. 150). Все пак българският вариант с жълъдите, който
съдържа намек за хранещите се с подобна храна прасета, е по-грубиянски.
У редица автори като Т. Каирис, А. Кораис, Гр. Констандас и Д. Фили431
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пидис срещаме мисълта, че Западноевропейското възраждане се дължи
на падането на Византия и емиграцията на византийските интелигенти
(Кациарди-Херинг, 2006, 147-171). Румънският вариант на оксиденталистичния наратив е: „Докато ние се сражавахме геройски на Дунава срещу
османците, те строяха катедрали“ (Boia, 2005, p. 256).
В българския периодичен печат срещаме и текстове, които са съставени от дейци с антируска ориентация, но в които също долавяме елементи на оксидентализъм. В тях се изразява мнението, че европейците нямат
представа от нас и нашата земя. Твърди се, че западняците нямат усещане
за нашата душа и поради това нямат право да ни налагат своите теоретични модели, които са ни дълбоко чужди. Подобни текстове могат да бъдат
прочтени в излизащия в Истанбул в. „Турция“ (Мирчева, 2006, с. 268).
Разполагаме и със следния пример с Иван Богоров, който е несъмнено
привърженик на модернизацията. Богоров настоява, че българите трябва
да учат западни езици, но заедно с това той твърди, че младите българчета
в крайдунавските градове учат немски, за да „станат слуги по немските
параплуви“. Богоров настоява, че българите сами трябва да основат търговско и мореплавателно дружество: „и тогаз вместо слуги, ще бъдат господари“ (Богоров, 1983, с. 140). С подобна насоченост е и следният пасаж
у Богоров, датиращ от 1868 г.: „Европейците ни заловиха вече всичките
крайморски и дунавски скеле, зеха ни и два железни пътя, та печелят всякой ден милиони на нашите гърбове, утре като ни земат и най-хубавите
места да направят фабрики, тогас за нас не остава друго, освен да им бъдем вечни работници с гюнделюк. А пък балкапанци както спекуланти,
вместо да съставят търговски дружества за вапори, за железни пътища и
за фабрики, от които са се обогатили и просветили цели Европи и Америки, и с такъв начин да растворят търговията индустрията навсякъде по
местата ни, да ся обогатят тий същите и цял българский народ, той ся
мъчат да основават книжевни общини и да гонят чърковни работи!“ (Богоров, 1983, с. 280).
Подобни антиколонизаторски мисли четем и у някои гръцки автори
като например Григориос Констандас и Даниил Филипидис, които през
1791 г. настояват в своята „География“, че търговията, доколкото тя става
в Турция, „повечето я вършат европейците, които носят различни неща
от своя край и вземат други, които се произвождат в Турция, спечелвайки милиони грошове годишно, повечето може би във вреда на местните
жители“. Освен това според авторите много от жителите на Османската
империя извършват търговия с корабите на европейците, без самите те
да могат да имат свои собствени, поради много причини. Но те самите,
без много трудности, биха могли да придобият свои собствени кораби
(Δημητρείς, 1988, σ. 119).
И докато в случая с Богоров и Раковски става дума по-скоро за някакво засегнато честолюбие и обида, то в позициите на руския възпитаник
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Найден Геров, който става руски поданик и в продължение на десетилетия служи като руски консул в Пловдив, можем да говорим за откровен
оксидентализъм. Като учител Найден Геров съветва българите, че „за тях
най-добре е да търсят образование в съплеменна и единоверна Русия, а
не в Западна Европа“ (Арсенова, 2002, с. 211). Заслужава да споменем
и ролята на Найден Геров за възпрепятстването на дейността на католическите и протестантските мисионери в Пловдив, които независимо от
религиозните и политическите си цели стимулират модернизационните
процеси в българското общество (Генчев, 1981, с. 276-281, 284, 290). Или
участието му в отвличането на Йосиф Соколски, главата на българските
униати (Аретов, 2001, с. 51).
Ясно очертаният контрамодернизъм (Пенчев, 1998, c. 107-121), който
проявява Христо Ботев по отношение на проблема с железниците, мисля,
може да бъде разпознат също като оксидентализъм. Нека не пропускаме в
неговия случай да припомним, че Херцен, от когото Ботев се влияе много
силно, също от даден момент нататък завива към почвеничеството и оксидентализма.
Напълно основателно би могло да се твърди, че дейността на оглавявания от Васил Априлов одески кръг за обвързване на българската култура с Русия има за резултат оформянето в българския културен живот на
една силна тенденция на оксидентализъм, която през следващите десетилетия ще играе важна роля в живота на българското общество. Българите
поради своите нужди и степента на своето духовно развитие са принудени да общуват с официалната руска култура, в която през годините на
Николаевската реакция господстват идеите на православието и панславизма (Аретов, 2001, c. 46-47). Това оставя отпечатък върху манталитета
на българската младеж, подготвена в Русия, и влияе върху насоките на
културното, социалното и политическото развитие на българското общество. Споменатите контакти на манастира Зограф с Русия са осигурявали
финансовата подкрепа от руска страна, която през различни епохи осигурява функционирането на манастирското братство. Но ние не можем да се
абстрахираме от реалностите: тези финансови операции играят ролята на
лостове за упражняване на влияние било на духовно, било на политическо ниво. За политическите проекции на икономическата обвързаност на
манастира Зограф свидетелства и дейността на споменатия архимандpит
Анатолий, който е тясно свързан не само с руския двор, но и с обвързания
с руската политика на Балканите Васил Априлов. В тези именно тесни
контакти ние можем да намерим обяснение и на факта, че като цяло Зографското братство остава встрани от църковнонационалното движение
на българите, които в усилията си да се откъснат от властта на Цариградската патриаршия е трябвало да преодоляват съпротивата на съюзилите
се от обща програма по националния въпрос Патриаршия и Гърция, подкрепяни до късно от Русия. Разчитайки на Цариградската патриаршия за
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упражняване на влияние сред православните християни на Балканите,
Русия се противопоставя до късно на опитите на българите да създадат
собствена йерархия. Най-ярък пример за този стремеж към запазването
на единството на православието под върховенството на Патриаршията е
заточаването на водачите на българското църковнонационално движение
Неофит Бозвели и Иларион Макариополски в Света гора с цел да бъдат
отстранени от османската столица.
И на края ще спомена няколко примера от нашето съвремие. На първо място това е книжката, озаглавена „Електронните карти и печатът на
Антихриста“ (Електронните карти и печатът на Антихриста, 2000). Тя
излиза от печат в София, превод е от руски и съдържа едно приложение,
озаглавено „Еладската църква против Шенген“, в което са изложени възраженията на някои представители на гръцкото духовенство срещу разрушителното въздействие на новите технологии по отношение на православната вяра. Ще цитирам и „Ироничен новогръцки речник. Национални
изтъркани фрази на гърците“ (Δήμου, 2003) от гръцкия интелектуалец
Никос Диму, автор на обичаната у нас книга „Нещастието да си грък“.
Статията в „Ироничен речник“, посветена на Европейския съюз, казва
следното: „Съюз от държави, който, когато не съзаклятничи срещу нас,
ни плаща скъпо.“ За французите клишето е: „Пинтии, шовинисти, нечистоплътни (обаче французойките...)“ Естествено, стереотипите за англичаните са, че „те са студени и флегматични и почти всички криптохомосексуалисти. Американофили са, гласуват за Блеър и потискат шотландците
и ирландците“. Германците са „работливи, но тесногръди и криптофашисти“. Руснаците са „наши братя. Пият много, но имат богата душа. Управлява ги КГБ, потискат чеченците, но след като са наши братя, това не ни
засяга особено много“. И накрая какво мисли за сърбите редовият грък:
„Те са също наши братя. Жертва като нас на международен заговор. Съществуват само добри и най-добри сърби. (Най-добрите са предишните,
старите.) Защитавайте Караджич, Младич и най-вече Милошевич. Може
и да са потискали и позаклали някои си там, но това са били мюсюлмани
или католици, с други думи, такива, които могат да бъдат изразходвани.“
Протеклите пред очите ни през 2013 и 2014 г. събития и най-вече конфликтът между Украйна и Русия ни направиха свидетели на нова мобилизация на оксидентализма и вкарване в употреба от страна на руската
пропаганда на елементи от споменатата доктрина от ХІХ век „Теория за
официалната народност“. Нека припомним и инструментализацията от
същата пропаганда на хомофобията в украинското и руското общество с
цел да бъдат дискредитирани протестиращите на Площада в Киев граждани (Снайдър, 2014).
И накрая ще приключа отново с пример от текст на Никос Диму, озаглавен „Принадлежим ли ние към Запада?“ (Δημου, 2014). Авторът прави горчивата констатация, че с безкритичното си възприемане на руската
434

Надя Данова: Щрихи от българския оксидентализъм...

пропаганда днес голяма част от гърците заемат позиция по проблеми като
Украйна, бунтовете срещу Мадуро във Венецуела и пр., която ги противопоставя на Запада. Той подчертава, че във формирането на този антиевропейски дух централна роля играят гръцката левица и църквата. Впрочем
мнозина от политическите анализатори и журналисти, наблюдаващи политическия живот в Гърция, констатират наличието на силна русофилска тенденция, свързана с десния популизъм. Те не пропускат също така
да отбележат, че министър на външните работи в дошлото на власт през
2015 г. правителство на СИРИЗА е с контакти в евразийското движение
(Пецинис, 2016, с. 171-190), идеологът на което – Александър Дугин, ни
отвежда със своите послания към „Теорията за официалната народност“
на Сергей Уваров.
На базата на изложените данни смея да твърдя, че текстовете от XVIII
и XIX век ни дават основание да говорим за съществуването на български оксидентализъм. Изнесените сведения показват, че българският оксидентализъм възниква на почвата на противопоставянето между православието и католицизма, но най-голяма роля за неговото подхранване
и разпространение несъмнено изиграва руската политика на Балканите,
която използва българите за реализация на собствени цели. Българският
оксидентализъм е в силна зависимост от биографичните обстоятелства на
българите от онази епоха, които се образоват и живеят в Русия. Той черпи
несъмнено аргументи и от идеите на немските философи, които проникват
у нас чрез чешката, руската и гръцката култура. Поради близостта в историческото развитие с останалите балкански общества, напълно естествено, българският оксидентализъм притежава щрихи, които го сродяват със
стереотипизираните негативни представи за Запада, разпространявани и
сред нашите съседи. Сходна е и негативната роля на оксидентализма: и
при нашите балкански съседи, както и у нас, оксидентализмът обслужва
и подхранва най-ретроградните тенденции в идейно-политическия живот,
поставяйки непрекъснато препятствия по пътя на демократичното развитие на обществата ни.
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от Велико Търново Никола Сава Пиколо (1792-1865), който принадлежи към кръга на най-последователните поддръжници на патриарха на Гръцкото просвещение Адамандиос Кораис. Съществуващите изследвания за него разкриват само фрагменти от неговия жизнен и идеен път. Вж. сборника
„Д-р Никола С. Пиколо. Изследвания и нови материали, издадени по случай сто години от смъртта
му (1865-1965). София: Издателство на Българската академия на науките, 1968, както и цитираната
студия на гръцкия историк Филипос Илиу. Без съмнение редица моменти от биографията на Пиколо, както и тази на Неофит Бозвели, биха могли да бъдат изяснени, ако разполагахме с информацията от руските архивохранилища.
9 От 59-имата българи, учили право в периода 1856-1879 г., 26 учат в Русия, от които 13 в Одеса, 10 в
Москва, 1 в Петербург, 2-ма в Киев. По-подробно по въпроса вж. Данова, Н. Фрагменти от историята на изграждането на правната култура на българите. Критика и хуманизъм, 2011, кн. 37, бр. 2, с.
201-264.
10 Гавриил Катаказис (1794-1867) произхожда от средите на обособилата се в османската столица
християнска аристокрация, т. нар. фанариотство. Баща му Антониос Катаказис се установява през
1807 г. със семейството си в Русия, където получава огромни имения. И двамата синове на семейството участват активно в руската политика. Гавриил Катаказис е изпратен през 1833 г. в Атина като
посланик, където той се меси брутално в политическия живот на страната със задачата да работи за
смяната на гръцкия крал Отон с православен монарх.
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Varia

Валентин Аспарухов

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИТЕ ПЛАСТОВЕ ВЪВ
ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА НА РЪСЕЛ
Въведение
През 1924 г. Ръсел публикува кратка студия със заглавие ‘Логически
атомизъм’. Било е време на умора от усилните следвоенни години, от амплитудите на все по-невротичния и все по-малко научен разговор по логически въпроси, но най-вече умора от ‘високата’ логика и безразличие към
останалите нерешени в нея проблеми. След като неотдавна е иронизирал
Витгенщайн за това, че в пропозициите му от Трактата се долавя ‘ароматът на мистицизма’ и след като за пореден път педантично е изложил в
антиидеалистки термини версия на теорията си за външния характер на
отношенията, Ръсел ще се оттегли от проблемите на логиката в полза на
сигурността, гарантирана от патриаршеския статут на първи сред аналитиците и недвусмислено ще поддържа, че:
‘Задачата (the business) на философията, както аз я разбирам, е по своята
същност логически анализ, следван от логически синтез’ (Russell, 1924:
176).

Без да се предуговаря каквото и да било, още тук следва да се заяви,
че Ръселовото понятие за логически анализ – носещо, при непосилната си
многомерност и вариативност, силата за откриване както на логическите
начала (неопределимите понятия на философската логика), така и на найпростите съставки на пропозициите – е сред главните герои на този текст.
За да е възможен разказът за неговата героика обаче, трябва да се отвори
пространство, трябва да се отмахне едно монументално интерпретативно
клише, формирано още в зората на века, а впоследствие радикализирано и поддържано със страст ‘проста, но непреодолимо силна’1 от втората
четвърт на столетието чак до залеза на изумителната му интелектуална
биография. Стилизирано на ‘едро’, то казва, че началата на аналитичната
философия2 нямат основания извън самата нея и в този смисъл не са нужни изследвания, които да преодолеят забравата на техния континентален
произход. Започнала според провокативната оценка на Дамет с модерната
логика в Понятописа на Фреге, традицията на аналитичната философия
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се опира на още поне две гранични събития. На антиидеалисткия бунт,
замислен и осъществен от Мур и Ръсел, и на появата през 1905 г. на теорията за описанията, канонизирана от Рамзи с христоматийния израз ‘образец за философстване’ (Ramsey, 1931: 263). И двете събития придават
зримост и в този смисъл са индикативни за зараждащата се доминация на
схващането, че само посредством анализ на езика и по-специално чрез изясняване на природата и структурата на пропозициите (макар че към 1905
г. Ръсел все още мисли последните онтологически, а не езиково) философията е в състояние да съхрани претенцията си за привилегирован достъп
до мисленето. След като неудържимо, т.е. безкритично, е разширило своя
обем и е престанало да се придържа към спецификата на породилата го
традиция да се съобразява с нейните вътрешни различия и динамики, с
непрекъснатостите и разломите й, клишето е започнало да функционира
като мит – като ‘креационисткия мит’3 на аналитичната философия. А митовете, както се знае, имат своите поддръжници и последователи. За някои
от тях – Карнап, Куайн, Еър и др. – в учебниците по логика се съобщава,
че се е случило да оставят неизличима следа, че идеите им бързо кулминират в математико-логическа траектория, която, макар непосредствено да
следва Ръсел, до голяма степен напряга и изкривява характера на неговата
философска логика. Не може да не се признае, че горните ефекти са отчасти създадени и упорито поддържани от самия Ръсел. В този смисъл не
би било пресилено да се настоява, че допускайки щедро подобни деформации, той не просто акушира раждането на един подвеждащ ‘образец’,
по който мери собствените си доктрини, но и непосредствено участва в
замъгляването на някои сред най-значимите си логически открития.
Посоката, по която ще се движат разсъжденията ми, е следната. Първоначално ще обсъдя непълната и на моменти непоследователна Ръселова
концепция за анализ. Поради това, че британският философ често, вероятно съвсем съзнателно, е оставял, без докрай да осветли, някои от хрумванията си във връзка с метода на логически анализ, ще се опитам да локализирам и изясня един трансцендентален компонент, доловим по-скоро
чрез вглеждането в неговата аналитична практика. След това ще премина
към поредица от предположения относно трансценденталните пластове
в Ръселовото мислене, които, макар и спорни за мнозина, според мен генерират импулс за преочертаване на философско-логическото поле, за да
завърша с опит за скициране на един трансцендентализъм, основан върху
предпоставката, че няма активен трансцендентален субект.
Тук е мястото да се каже повече и за задачите пред настоящия текст.
В частност за стратегиите по проясняване на някои от споменатите по-горе открития. Първата е непосредствено обвързана с полузабравения, със
само донякъде маркирания – било заради ‘скверен’ произход, било заради
несправяне с проблемите, които стоят пред нея – периметър на философската логика. Един загатнат и недоразвит проект, белязан със стигмата на
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‘смесения’ произход. Проект, обречен да обитава зоната на неопределеността най-вече заради останалите непрояснени трансцендентални мотиви, изникнали неочаквано и за самия Ръсел от проблемите, с които се
е занимавал4. Откриването, обсъждането и разбирането на последните е
другата важна задача сега. Водещото допускане е, че в противовес на традиционните оценки в ранните текстове на ‘бащата на логицизма’ не просто неявно се прокрадва, но и устойчиво присъства един трансцендентален
свод, който (по аналогия с дъгообразната извивка на човешкото стъпало)
‘носи’ тежестта на епистемологическото построение и задължава да му
се обърне внимание. Макар и не в експлицитен вид, както е при Витгенщайн5, дори без самият Ръсел да си е давал сметка за това (да не говорим,
че изобщо не би приел квалификация на позицията му като ‘трансценденталистка’), поне до времето6, когато надеждата за разрешаване на логическите затруднения все още е била жива, ние можем да констатираме
присъствието (и евентуално да проследим динамиката) на споменатите
трансцендентални основания. Оттук, при все че донякъде звучи неочаквано, претенцията на текста и голямото му предизвикателство (а вероятно и
провокацията му) е да бъде опит за тяхното систематично търсене, и то не
като остатъци в идеалисткото минало, от което Ръсел непоколебимо желае
да избяга, а като следи в самите данни, до които той достига.
Естествено е подобна ‘дразнеща’ консервативния логически слух хипотеза да изисква защита. Също толкова естествено изглежда и това, че
стратегията за построяването й би могла да бъде и историко-философска.
Не може да бъде подмината обаче следната съществена трудност. Голяма
част от текстовете (в това число и ръкописите), през които споменатите
трансцендентални мотиви се проявяват, са фрагментарни, донякъде понятийно нееднозначни и често снабдени от собствения им автор с индекса
на забравата. Това е незаобиколимо, но, надявам се, не и непреодолимо
препятствие пред надеждата за еднозначна и вътрешносъгласувана реконструкция на Ръселовия философско-логически проект. Допълнително
затруднение е и това, че (с незначителни изключения) интерпретациите
от втората половина на XX век на обособените като ‘важни’ философскологически текстове са толкова праволинейни, че предварително компрометират всякакви аргументативни фигури, привнасящи ‘екзотична’, т.е.
трансценденталистки фундирана, кохерентност в логиката му. В този смисъл условие за справяне с предизвикателство, каквото се оказва защитата
на горното допускане, е не просто достигането до границата – с всички
уговорки за нейната често недоловима линия – на Ръселовото мислене,
а преди всичко в нейното преодоляване, в дързостта да се отиде отвъд
онова, което той е мислил. Тук не става дума само за методологическа
метафора. Преодоляването е израз на онази специфична интерпретативна почит към Ръсел, която не просто настоява да гледа неговия свят през
нашите очи, а търси да види нашия свят и чрез неговите. От друга страна,
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изследването би останало твърде ефирно, т.е. недостатъчно обосновано,
ако се откажем от историческата плътност, ‘охраняваща’ предположението, че постидеалистката философия на Ръсел, от която философската логика е интегрална част, изобилства с проблеми, появяващи се не просто
по причина на идеалисткото му минало, а въпреки това минало и въпреки
опитите за неговата забрава. Както вече се каза, въпросните проблеми са
извлечени от логическия опит, от философските, в това число и логически, данни – термин, съответстващ на важните открития на Ръсел, но и
на онова, което ние бихме могли да открием чрез Ръсел, опирайки се на и
отивайки отвъд детайлните обсъждания, получени в наследство от него.
В данните, т.е. в онова, до което той достига и анализира, е съсредоточено
очакването да се схване онзи специфичен трансцендентализъм (напълно
различен от кантианското му наследство), който се завръща и го връхлита като неразпознат трансцендентален импулс. И ако за момент загърбим
съдържателния компонент, за да изпъкне методологическият, ще стигнем
до прага на същото очакване. А именно до увереността, че настоящото
изследване носи потенциал в един двоен смисъл. Веднъж, като обезпечава
възможността да се доловят някои сред неявните – но все пак структурни – компоненти, върху които израства ранната аналитична философия,
и втори път, като осигурява перспектива, през която бихме могли да научим повече за ситуацията – нашата собствена, – от която философстваме.
Всичко това може да се обобщи в едно само изречение и то казва следното: ние сега залагаме в полза на Ръсел срещу самия Ръсел, за да разберем
нещо за себе си чрез него.
Логическият анализ – методът (методите)
Струва ми се, че както донякъде парадоксалният залог, така и направеното предположение изключват употребата на напълно еднозначни и
функциониращи в една само традиция методи. Смесването между традициите през техните методи не е непременно дефект, а следването на
подобна практика само прави да изглеждат на място зададени въпроси от
типа на: Има ли интенционални елементи в метода на анализ така, както
той се разбира и използва от философстващи в аналитичната традиция?
Подведен донякъде от компаративисткия патос на Майкъл Бийни7, оставям подобни въпроси без коментар, за да се насоча към самия Ръсел от
Принципи-те и за кратко да се фокусирам върху разбирането му за анализ
чрез оптиката, която дава понятието ‘имплицитно утвърждаване’8. Следвайки го по онези параграфи на книгата, в които пестеливо се говори за
‘едно извънредно важно логическо учение’, а именно, ‘че анализът е фалшификация’, ‘че сложното (комплексът) не е еквивалентно на сбора от
своите съставки и се променя, когато бъде анализирано до тях’, ние можем да схванем ‘извънредно тесните граници на това учение’, но и да останем бдителни за това какво точно казва смътното твърдение, че ‘макар
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анализът да ни дава истината и нищо друго освен истината, той никога не
може да ни даде цялата истина’ (Russell, 1937: §138, 439). Приемаме без
колебание и следните положения: че ‘неопределимите (понятия на философската логика) се получават на първо място като необходимия остатък
в един процес на анализ’ (Russell, 1937: Предговор); че ‘във всеки един
случай на анализ има някакво цяло, което се състои от части с отношения;
единствено природата на частите и отношенията съставлява разликата
между отделните случаи’ (Russell, 1937: §439). Тогава обаче, когато Ръсел
анализира конкретни затруднения, пряко или косвено свързани с указаните по-горе ‘тесни граници’ на учението за анализа, можем да си дадем
сметка за това, че той често прекрачва отвъд тези граници – вероятно без
сам да го разбира, – с което и предочертава откривателските траектории
на Витгенщайн. Принципи-те изобилстват с примери за подобни не докрай
осъзнати ходове, за останали незабелязани имплицитни утвърждавания.
Като анализира отношенията и релационните пропозиции, например чрез
‘разликата между отношение в себе си и отношение, което действително
съотнася’, Ръсел комфортно се движи във вече уточнените рамки на учението за анализа. Той достига до положението, че ‘съставките на пропозицията “А се различава от В”... са само А, разликата, В, т.е. до това, че
те, ‘така поставени една до друга, не възстановяват пропозицията’, защото ‘разликата, която участва в пропозицията, действително съотнася А и
В, докато разликата след анализа е понятие, което няма връзка с А и В’.
Като допуска обаче, ‘че в анализа би трябвало да споменем отношенията,
които разликата има към А и В – отношения, изразени чрез „е“ и „от“,
когато казваме „А е различно от В“ – и като заявява, че ‘тези отношения
се състоят във факта, че А е референт, а В релатум спрямо разликата’ (вж.
Russell, 1937: §54), той, без да забележи, трансцендира границите на декомпозиционния анализ, като ‘вгражда’ имплицитно логическата форма
в съставките на пропозицията9. С подобни ходове Ръсел не просто разширява периметъра на собствения си метод, но и много преди Витгенщайн да заговори за ‘формални свойства на предметите и състоянията на
нещата’ (Витгенщайн, 1988: 4.122), загатва, че формите могат да бъдат
пред-вкарани в предметите. Загатва, че макар и привиждащ се като удар
по пропозиционалното единство10, е възможен анализ, който всъщност го
съхранява. „А, референт, разлика, релатум, В“, наречено с пренебрежителното ‘само списък от термини (а не пропозиция’, понеже ‘пропозицията в
действителност е по същността си единство’), е индикатор за преочертаните граници на анализа, а с тях и за делегитимирането на убеждението за
еднозначността и единствеността на метода.
Вече встрани от Ръсел трябва да отбележа, че аналитичният метод,
който привилегировано ще бъде използван нататък в изложението, е твърде различен както от гореописания и разширенията му, така и от метода,
на който обикновено се залага в аналитичната традиция11. И бездруго най445
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доброто, което може да се очаква от него, се простира само до ‘откриването на логическите константи’12. Що се отнася до тяхното познание, а
още по-малко до проясняването на неявните сили, движили мисълта на
Ръсел в търсене на основанията на логическото, методът на анализ, така
както е бил мислен от него в началото на XX век, не е докрай продуктивен. Неговият потенциал не може да преодолее границата, която стига до
логическите константи (граница, предполагаща дефинирането им единствено чрез изброяване), т.е. не може да продължи да анализира последните до логически форми (по начина, по който това се случва десетилетие
по-късно в Нашето познание за външния свят например). Той трябва да
бъде допълнен с ‘генеалогични’ примеси, т.е. с компоненти, които да добавят индекса на подозрението към всякакви идеализиращи допускания,
които фаворизират вечни логически принципи, същности и пропозиции.
Очакваният ефект от употребата на подобен хибрид е кумулативен. Ако в
началото задачата ми бе да се очертае и така проблематизира философскологическото поле през фигурата на връщането към собствения му генезис,
то стратегическата ми цел е да се поддържа самата критическа нагласа
да се мислят неговите граници, но и възможностите за преодоляването,
а с това и преначертаването им. В този смисъл следва да се каже: че водещата стратегия на изследването е критическата; че само критическият
пояс е в състояние да предпази от опитите през натурализация да се удря
по структурите, които генерират и носят смисъл; че съобразявайки се с
това, ще се опитам да наложа като основна техника допълването между
различни серии микроанализи по собствено логически проблеми с поредици от историко-логически разкази, разхлабващи претенциите на ‘всяка
историческа натурализация... за всеобщност и общовалидност, за вечност
на описанията’ (Вацов, 2003: 50-1).
Проблемът и предизвикателството да се анализира анализът
Без каквито и да било предразсъдъци и предуговаряния, т.е. единствено по силата на историческата очевидност, се налага следната констатация.
Извръщайки внимание от Ръсел напред към Витгенщайн, се вижда как
авторът на Трактата, като прилага аналитичния метод, обявява логиката
за трансцендентална. Логиката е трансцендентална, понеже ‘не е учение,
а огледален образ на света’ (Витгенщайн, 1988: 6.13), както трансцендентална е и етиката, защото ‘не позволява да бъде изказвана’ (Витгенщайн,
1988: 6.421). Стефан Попов прекрасно изяснява тази ‘нова интерпретация
на отношението между логика и „трансцендентално”’, като подчертава,
че ‘логиката е трансцендентална, но това не я прави трансцендентална
логика..., защото е граница на света... и защото няма отговорност за своето
приложение (Попов, 2008: 112). Не само заради ‘новостта’ на интерпретацията, а и поради това, че са именно Ръселови, заслепените от блясъка
на Витгенщайновия ум няма как да не пропуснат очерталите се дълбоки
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следи от трансценденталистки хрумвания, по които търси да се ориентира
и настоящият проект. Да се следват смелите логически решения на Витгенщайн е лесно. Много по-лесно – въпреки енигматичните пропозиции
на Трактата – в сравнение с това да се върви по плахите антиципации
на Ръсел. Допускането (основаващо се и на експлозивните, но за съжаление епизодични философско-логически илюминации у Ръсел от началото
на XX век) е, че по тях са доловими онези трансцендентални пластове
(макар и твърде флуидни, макар и без ‘патриархът’ да си е давал сметка
за тях, и без каквато и да е надежда, че той изобщо би приел подобна позиция), проникването през които ще осигури привилегирована позиция
за наблюдение и описание на философско-логическото поле. При все че е
загатван (Hylton, 1990: 38213 и Деянов, 2007: 23-414), този проблем не е бил
обсъждан и намерението тук е не просто да се разгледа през перспективата на историческото му поставяне, а да се подложи на логически анализ
в смисъла, в който последният бе уточнен преди малко. Иначе анализът,
така както Ръсел – по толкова различни начини – го разбира15, сякаш е
чист от трансцендентални примеси. Макар да изкривява пропорциите и
органичните цялости на използваните текстове, колажът по-долу донякъде показва това:
‘Че всяка добра философия трябва да започва с анализ на пропозициите, е истина толкова очевидна, че няма нужда от доказателство (Russell,
1900: 8)… [Очевидността на въпросната истина е разколебана от] едно извънредно важно логическо учение, което теорията на част и цяло извежда
на преден план – имам предвид учението, че анализът е фалшификация...
макар анализът да ни дава истината и нищо друго освен истината, той
никога не може да ни даде цялата истина. Това е единственият смисъл,
в който следва да се приеме това учение. Във всеки по-широк смисъл то
се превръща само в прикритие за мързела, давайки извинение на онези,
които не обичат труда на анализа (Russell, 1937: §138)... [Дори и трудолюбивият аналитик обаче би се съгласил, че] една пропозиция притежава
известно неопределимо единство, по силата на което тя е твърдение; а
това единство се губи при анализа тъй изцяло, че никакво изброяване на
съставките не може да го възстанови (Russell, 1937: §439)... [Изобщо] анализът и синтезът... са думи с дълга история и силни емоционални асоциации. Повечето от нас са чували през младостта си, че анализът е лесен и
неблагороден, докато синтезът е славен и труден. Някои от нас може да са
били склонни да преобърнат това твърдение, но както и да е, можем да се
надяваме да открием само чрез анализ какво са анализ и синтез и следователно само скромният аналитик може да знае в какво се състои славата
на синтеза (Ръсел, 1997: 181)... [А моята философска слава се дължи и на
това, че макар] от онези ранни дни да съм променил схващанията си по
различни въпроси, не съм го направил по онези, които – тогава, а и сега –
ми се струват от най-голяма важност. Все още поддържам доктрината за
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външните отношения и тясно свързаната с нея доктрина за плурализма...
Поддържам също и това, че анализът не е (к.м. – В.А.) фалшификация...
По всички тези въпроси моите схващания не са се променили, откакто
изоставих ученията на Кант и Хегел (Russell, 1959: 63-4).
Макар и много по-трудно, техниката на колажа би могла да се приложи и към онези параграфи от ранните текстове на Ръсел, в които анализът
е едва различим от действителната аналитична практика на британския
философ. И ако удържането на разликата между практикуването на анализа и разказа за анализа сега е само обещание за работа, която следва
да се свърши другаде, тук поне може да се подскаже следното: тогава,
когато теоретическият интерес, фокусиран върху това ‘какво логическият
анализ е’, отстъпи в полза на ‘вършенето на логическа работа’, може да
се види следата на нова, различна компонента в разгъването на процедурата на логическия анализ. Последната формулировка е донякъде подвеждаща, защото предполага едно разсъдъчно, контролирано отнапред и
в този смисъл ясно установимо място на въпросната компонента, което
би било и условие за недвусмисленото установяване на нейната природа.
Интуицията, на която се доверявам обаче, по-скоро подсказва обратното.
А именно, че при практикуването на анализа се отделя един стихиен и
често неглижиран елемент, чийто произход препраща по-скоро към специфичните практически обстоятелства16, при които дадена пропозиция се
‘схваща’, ‘допуска’, ‘утвърждава’, ‘отрича’ и т.н. Какви обаче са залозите
пред удържането на подобна новост? Дали изобщо е възможно (без смяна
на оптиката) фокусиране тогава, когато по различните (заради това, че са
практически обусловени) състояния на търсения предмет се ориентира изследователският интерес – от ‘какво логическият анализ е’ към ‘как логическият анализ е’? Би било донякъде пресилено въпросната новост да се
идентифицира с въвеждането на фази в анализа. За подобни ясно отличими състояния следва да се говори едва ако се въведе непсихологическият
проблем за методическо извръщане на вниманието – от симплекси, към
универсалии и към форми. Но не такова е намерението сега. Напротив,
струва си да се опита осветляването на някои сенчести зони, прикриващи
‘новото’ в анализа, и да се потърси то сред наслагващите се перспективи,
зададени от нееднозначните решения на самия Ръсел. Нито илюзорните
натрупвания, нито решенията са в състояние да прикрият очевидното – че
в периода до около 1920 г. у Ръсел отсъства ясна, последователна и окончателна концепция за анализ. И основанията за това вероятно са повече от
едно. Все пак налице са достатъчно данни, за да се поддържа позицията,
че ако не и за концепция, то поне може да се говори за две линии на анализ, за две разклонения на ‘дървото на анализа’ – декомпозиционното и
трансформационното, – по които протичат и важни логически открития17.
На първо място трябва да се признае, че доколкото анализът е реал448
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но работещ метод18, много трудно би било изолирането му в специална
изследователска рубрика. Това затруднение, освен че влече след себе си
констатациите за размити граници и невъзможност за поставянето на проблема през теория, открива обаче и следната възможност: за анализа у
ранния Ръсел да се мисли през изброените по-долу – и конструирани с
изразителен антиидеалистки апломб, допълнително подсилващ тяхната
двусмисленост – доктрини: за пропозициите, за запознанството, за логическия атомизъм, за отношенията и т.н. Тъкмо това ‘разпиляно’19, доколкото присъства в поредица от охранителни теории, разбиране за анализ е
в основата на възражението ми срещу един от най-педантичните Ръселови
интерпретатори. В ‘Бележки върху декомпозиционния стил на анализ у
ранния Ръсел’20 Никълъс Грифин дава израз на убеждението си, че ‘неяснотите относно Ръселовото схващане за анализ не се дължат толкова на
факта, че то се е променяло, колкото на това, че той е казал сравнително
малко за него’ (Griffin 2007: 75). Така както не може да се отрече, че бащата на логицизма никога не написва многократно афиширания Трактат
по логика, който поне към 1904 г. е трябвало да бъде тясно ангажиран и с
проблемите около анализа, също така не може да се отрече и това, че макар и неясно, все пак има нещо, казано по темата с достатъчна убеденост
и отчетливост. Неоспорим факт е, че и без изрична концепция за анализ
Ръсел ‘мисли посредством’, ‘обсъжда чрез’ анализ логическите затруднения. Нещо повече, прави го с такава категоричност и честота, че не оставя
съмнение в предпочитанията си за работен метод. И тъкмо защото смятам,
че Ръсел е казал предостатъчно по проблема, ще променя твърдението на
Грифин така: неяснотите относно Ръселовото схващане за анализ не се
дължат толкова на факта, че той е казал сравнително малко за него, колкото на това, че казаното не е било докрай осъзнато и това го прави променящо се. Проблемите на анализа, както впрочем и неговата представа
за философска логика, са тясно обвързани с пласта на ‘логическата емпирия’, с данните на логиката.
С други думи, за да се анализира анализът в ранните текстове на Ръсел, е нужно да се следва плътно интуицията му за философска логика и,
което е същото, да се търси достъп до онази terra incognita, до логическия
опит21, несъмнено обвързващ философската логика с регистъра на ‘логическата емпирия’.
На следващо място не бива да се подминават историческият контекст
и предизвикателствата, породени от него. Когато квалифицира ранните
Ръселови опити във връзка с анализа като същностно декомпозиционни,
Майкъл Бийни се позовава на откъс от Моето философско развитие22.
Бийни обвързва въставането на Ръсел и Мур срещу идеализма с фаворизирането на анализа и по-конкретно с категоричната доминация на декомпозиционната му версия. Струва ми се обаче, че неговият разказ е твърде
опростен и подминава съществени исторически детайли. Такъв например
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е ясно отличим в разсъжденията от ‘Фундаменталните идеи’. През 1899 г.
наред с ‘разделянето на сложни обекти до по-прости’ все още се долавят
‘немските’ следи във връзка с анализа. Тъкмо там най-ясно личи, че Ръсел
се движи в орбитата на идеализма и характерното му допускане, че пълен
анализ е възможен там, където комплексите са анализирани като колекции, а не като единства. Единствата предполагат отношения (връзки, форми), които по-трудно могат да бъдат изолирани. И в този смисъл въпреки
предписанията на радикалния антиидеализъм и фаворизирането на анализа в неговата декомпозиционна версия Ръсел все пак е бил в състояние да
види това, че един специфичен предмет на изследване – единствата – не
се поддава пред настоятелността на анализа23. Оттук несъмнени ми изглеждат следните две положения: че Ръселовото разбиране за анализ не е
изцяло зависимо от радикалната антиидеалистка нагласа, която доминира
в ранната му философия (нагласа, за която трудно може изрично да се определи до каква степен е ‘анти’ и до каква степен се основава на възгледи с
неохегелиански произход); че колкото и да бъдат усилвани антиидеалистките обертонове, с това все още нищо по същество не се казва за анализа.
Все пак чрез цялостта от двете версии на многократно сочената за неясна, непоследователна и неокончателна концепция за анализ се формира
определено пространство. За откриването на нова(и) хомогенна съставка
в рамките на иначе хетерогенната цялост на анализа, изглежда, трябва да
се премине отвъд неговите граници, а това означава да се поеме рискът
от привнасяне – по аналогия с Лунната – на зрима философско-логическа
либрация24, на подвеждаща трансцендентална илюзия. Никаква илюзия
обаче не може да бъде привнесена от ‘логическата емпирия’, водила Ръсел
в аналитичната му практика през 1903-1904 г. Нейното проследяване ми
дава повод, излизайки донякъде отвъд самия него, да определя метода му
като формален анализ с трансцендентален компонент25. Какви са основанията за това? Те са свързани най-вече с употребата на следните езикови
фигури: ‘може да участва’, ‘може да бъде направен’, ‘трябва да участва
като’, ‘всички възможни начини, по които една същност може да участва в комплекс’, ‘участва като’ и др. Чрез тях, струва ми се, Ръсел търси
да осветли (и си е давал сметка за това) серия от невралгични логически
затруднения, за които подчертава, че ‘биха заслужавали да бъдат пълно и
подробно обсъдени в един трактат по логика’ (Russell, 1937: §55; вж. също
Russell, 1994: 98). Ведно с подобен опит обаче той е оставил да го подмине
(и не си е давал сметка за това) трансценденталният мотив, прозиращ зад
споменатите по-горе фигури. Мотив, чието разгръщане отвежда към предвкараните в нещата (термините) логически форми и който се завръща след
повече от десетилетие в 2.0141 на Трактата: ‘Възможността за участието
на предмета в елементарни положения на нещата е неговата форма’ (Витгенщайн, 2003: 2.0141)26. Той може да бъде проследен например и през
поставянето на проблема за формата (за начина на участие на съставките в
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пропозиция, в пропозиционално понятие или в коя и да е множественост)
при анализа на кванторите и класовете. Без да влизам в подробностите
му, сега ще кажа само, че първите варианти на подобен анализ могат да
се открият в драфтовете на теорията за обозначаването (от 1901 и 1902 г.),
които са обединени във версията, изложена в Принципи-те. Когато Ръсел
анализира ‘голямо разнообразие от близкородствени понятия’, свързани
с ‘всеки предикат’ и конкретно с предиката ‘човешки’, той забелязва, че
повечето от тях – ‘хора, всички хора, всеки човек, който и да е човек’ и
т.н. – са двойни и като такива са основание за разликата между обозначаващо понятие и обозначен обект. С други думи, въпросните понятия
‘обозначават обекти, различни от тях самите’. В бележка под линия след
израза ‘обозначават обекти’ се появява следното уточнение: ‘Ще използвам думата „обект“ в по-широк смисъл, отколкото „термин“, имайки предвид както единственото число, така и множественото, както и случаите на
двусмисленост като „един човек“. Фактът, че може да се образува дума
с по-широко значение от „термин“, поражда тежки логически проблеми.
Срв. параграф 47’ (Russell, 1937: §58). На тази бележка под линия се позовава и Питър Хилтън. Като обръща внимание на това, че параграфите
около обозначаването водят ‘до едно от най-мъчителните обсъждания в
книгата’, отнасящо се до ‘твърде парадоксалните’ (‘същностно множествени’) обекти27, Хилтън само изглежда близо до обвързването на проблема
за обозначаването с този за логическата форма. Той загърбва подсказаното от Ръсел и не вижда защо ‘този широк апарат, свързан с всеки предикат, трябва да се има наум и да се прояви усилие да се направи анализ на
всички горни понятия’ (Russell, 1937: §58). Всъщност тук не бива да се
прекалява с критичния тон. Хилтън върви съвсем по стъпките на Ръсел
и предпочита, следвайки ги, да се занимава с импликациите около ‘свойството обозначаване, а не с различните обозначаващи понятия’ (Russell,
1937: §58). Неговата интерпретация, както впрочем и Ръселовата теория,
подценява евристичния потенциал по линията ‘обозначаване – анализ на
квантори – логическа форма’ и поема в посока, по която най-отчетлив
репер съвсем не е обяснение на ‘същностната множественост’, за която
подсказват обозначаващите понятия. ‘Голямата промяна в метафизиката
на платонисткия атомизъм’, твърди Хилтън, следва ‘тежките изисквания,
поставени от теорията за обозначаването пред понятието за „относност”
[aboutness]’, което ‘може да ни изглежда съвсем познато, но в контекста
на по-ранния платонистки атомизъм то е истинско нововъведение (Hylton,
1990: 208-9).
Да се схваща кванторният проблем през условието за възможността
на различни комбинации от термини е философска логика par excellence,
доколкото непосредственият предмет, към който сочи интересът на това
действие, е неотличим от логическите форми. Това е същинско нововъведение28 в Принципи-те и – макар Ръсел да не си е давал сметка за него
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– е важно за нашето разбиране на логиката му. Толкова важно, колкото и
споменатият вече трансцендентален мотив, свързан с нея. Последният е
ясно отличим и тогава, когато на фона на най-общото понятие ‘термин’
се отчита новостта на понятието ‘обект’, защото чрез това понятие става
възможно множественостите (единството между квантор и квантифицируемо) да бъдат анализирани до форми, до начини на съчетаване на термини. Казано направо, посредством анализа на множествеността всъщност
Ръсел, без сам да го забелязва, анализира логическата форма. Това означава: че той е стигнал до философско-логическия пласт като данни, но не
го е разбрал, не го е осмислил нито в перспективата на загатнатата вече
философска логика, още по-малко в трансценденталистки хоризонт; че с
оглед достигането до въпросните данни логическата форма само изглежда
хипостазирана – през 1903 г. формите не са хипостазирани, а са налични
като възможности, които стават действителност посредством утвърждаването29; само година по-късно става актуална фигурата ‘начин на съчетаване’ (не начин на участие или възможен начин на участие), което от своя
страна означава, че в мисълта на Ръсел се появяват чисти форми, които
могат да бъдат субекти на пропозиции, макар не и на тези пропозиции, в
които са начин на съчетаване (Russell, 1994: 98-9, 255-7).
Същият мотив може да бъде забелязан и в ключовата доктрина за пропозициите. Тя се основава на допускането, че пропозициите са сред независимите обекти, с които можем да имаме запознанство, но се отличават
(макар сами да са сложни термини) от термините (вещи и понятия) в платонисткия атомизъм по възможността да бъдат истинни или неистинни.
Под пропозиция тук очевидно се мисли съчетание от термини, характеризиращо се със специфичното им отнасяне един към друг – такова съчетание, което предполага образуването на комплекс. Как се конституира комплекс? Само съставки ли са отговорни за единството му или върху нещо,
различно от съставките, ‘лежи’ неговият (на единството) товар? Макар да
признава, че по тези въпроси няма окончателни решения, Ръсел всъщност
е стигнал до такива – през фигури като споменатите вече ‘може да участва’, ‘участва като’ – но просто не е осъзнал тяхната релевантност и оставил да го подминат. Ако през 1903 г. той твърди, че цялото на комплекса
се формира от съставките му, то в цитираните по-горе непубликувани от
Ръсел бележки30 от 1904 г. се поддържа схващането, че понятието ‘съставка на комплекс’ трябва да се вземе като неопределимо, а комплексът се
определя като ‘единство, образувано от определени съставки, съчетани по
определен начин’. Как да се обясни изтеглянето на понятието ‘съставка на
комплекс’ към зоната на неопределимостта? Ръсел предприема подобен
ход, вероятно осъзнавайки, че в съдържанието на това понятие има нещо
повече от обичайната съставковост. Нещо, което прави понятието анализируемо в материален, но не и във формален порядък. Именно елементът ‘в повече’ блокира изричната определеност на понятието ‘съставка на
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комплекс’. Затова и не наличието (в материален смисъл) на съставката в
пропозиция, удостоверимо чрез декомпозиционен анализ, а ‘може’-нето
(което всъщност е условие за възможност пред каквото и да е нейно участие) и ‘като’-то (което индикира всяко нейно действително участие) са
израз на формалния смисъл на горното понятие. Този формален смисъл не
може да бъде видян чрез фаворизирания от Ръсел декомпозиционен анализ и поради това понятието ‘съставка на комплекс’ се обявява за неопределимо. С него са свързани и някои допълнителни новости. Една от тях се
отнася до друго важно понятие – ‘начин на съчетаване’ – а чрез него и до
разликата между ‘два фундаментални вида променливи: (1) променлива
за същности, (2) променлива за начини на съчетаване’31, т.е. за форма. Погледнато технически, и двата вида променливи са независими, но докато
тези от първия вид са индивидни, т.е. такива, с чиито символи обичайно се
означават (прости) термини, то променливите от втория вид са изразими
чрез символи (x^R^y^), означаващи неанализируеми същности. Идентификацията на подобни същности е трудна, но все пак те биха могли да
се определят като носители на поне един непроменлив елемент. Те нямат
съставки, прости са, но изглеждат така сякаш имат съставки. Точно в този
пункт не бива да се пропуска това, че, макар и проста (неанализируема)
същност, в логическата форма има части, които не са променливи – променливо е цялото, но позициите в цялото са непроменливи. Позициите
във формата са неподлежащият на вариране компонент в рамките на варируемото цяло.
Вероятно няма да е пресилено да се каже, че в светлината на радикалния антиидеализъм и чрез различаването на променливите Ръсел търси да
обезпечи схващането за пропозициите като обективни същности. Зад тях
не трябва да стои каквото и да е ‘психологическо’ съдържание. Без значение дали се мислят като термини в колекция (агрегати) или като структурирани съвкупности от термини (единства), в пропозиционалните понятия и
в пропозициите32 не трябва да има психологически седимент. За да прокара и осигури зоната на валидност, изискуема от подобен обективистки императив, Ръсел се нуждае просто от радикализация на декомпозиционния
анализ. През 1904 г. обаче с промяната на фокуса от пропозицията като
цялост към съдържащото се в нея като че ли в мисълта на Ръсел се завръща онова, което Деян Деянов нарича ‘обсъждане на до-пропозиционални
единства’33. Най-отчетливият белег за такава промяна е изоставянето на
предположението, че само съставка може да е отговорна за единството на
комплекс. Обявяването в ръкописа ‘За функциите’ на понятието ‘съставка на комплекс’ за неопределимо е просто алтернативен начин да се отслаби претенцията на въпросното предположение, а с това и да се излезе
към до-пропозиционалните пластове, около които се формират различни
видове цялости: агрегати (класове), структурирани единства (обективи,
които могат да станат пропозиции), полуструктурирани единства (про453
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позиционални понятия)34. Подобен сондаж ще извади на светло това, че
във и покрай пропозициите има много по-голям логически потенциал в
сравнение с онзи, който открива у тях декомпозиционният анализ. Фокусиран единствено върху пропозиционалния разпад и неговите материални
деривати, последният пропуска също и сложните форми на епистемични
състояния, мисли и обективи – все неща, които подсказват, че вследствие
на логическия опит около пропозициите се натрупват нови същности и
само навикът да аналогизираме (допълнен с Окамовото ‘Pluralitas non est
ponenda sine necessitate‘) ни кара да не ги различаваме прецизно. Друго
съществено условие, за да се схване правилно и пълно природата на пропозицията, предписва да се свали от нея ореолът на олимпийско божество.
И едва след като се направи опит за дехипостазирането й, ще стане възможно да се попита за останалите същности, обраснали около нея, а и да
се постави въпросът ‘как в обективна същност като пропозицията участва
субектът’35. Едва тогава става възможно и чрез анализа, като се трансцендират тесните граници на декомпозиционността, зад пропозицията да се
видят несъмнените остатъци от логическа практика. Едва с размиването
на границите на декомпозиционността и с внимание към спецификата на
предметите, които го засрещат отвъд тези граници, анализът е в състояние
да функционира като метод на философската логика. Ето защо трябва донякъде да се откажем от радикалните прояви на декомпозиционния анализ
и да си дадем сметка, че – освен пропозициите и техните съставки – логически релевантни са и други техни сродници: пропозиционални понятия; обективи, които стават пропозиции, когато са въвлечени в определени
практически обстоятелства; индексикалии, които, макар почти винаги да
се свеждат до някакви идеални типологии, са морфогенни, когато чрез
употребата са в служба на пропозиционалната истинност (или неистинност)36.
Струва ми се, че след казаното дотук може да се направи следното
предположение: тогава, когато е бил съвсем близо до разрешаването на
голяма част от измъчвалите го проблеми, Ръсел е бил учудващо нерешителен. При все че имал, макар донякъде смътна интуиция за основанията
на логическото, той често се е разминавал с откритията си. Случвало се е
едва доловеното мигом да го подмине. Макар и връхлетяло го като ‘нови
данни’, то в повечето случаи се е оттегляло като нещо аморфно, неразбираемо, трансцендиращо границата на логическия смисъл и следователно
неопределимо. От друга страна, ако се вземе под внимание историческият
контекст и всичките му ‘революционни’ и ‘антиидеалистки’ фойерверки,
ако не се изтърва от очи повсеместното въодушевление от ‘техническия
чар’ на логиката, свързан с математическия символизъм, съвсем естествено изглежда това, че Ръсел се е разминал с много от откритията си. Едно
от тях се отнася до централния философско-логически метод и може да
бъде формулирано така – в анализа има трансцендентален компонент,
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който следва да се локализира на страната на логическата форма; чрез
него по същество се случва разширяване на формалния анализ (случва се
и изменение на смисъла на думата форма) по посока на данни, които Ръсел оставя незасегнати. Вероятно е по-сполучливо да се каже, че елементи
от неговата аналитична практика могат да бъдат определени като трансцендентален анализ на логическата форма или трансцендентално проблематизиране на логическата форма. Това до голяма степен съответства
на следната парадигмална дистинкция – формалният логик се интересува
от дедуктивните потенции, заложени в логическата форма, а трансценденталният (философският) – от формата като условие за възможност, с
което, макар и индиректно, се легитимира трансценденталният компонент като формален. От друга страна, посредством трансценденталното
проблематизиране на логическата форма и въвеждането на т. нар. ‘морфологическо епохе’ се вижда едномерният (защото е само инструментално
основан) характер на формално-логическия анализ, на чийто фон изпъква
анализът с трансцендентален компонент, схващащ логическата форма в
нейната многомерност37.
Накрая като допълнение към направеното по-горе предположение
може да се каже също, че от ранната философия на Ръсел въпреки устойчивата доминация на историко-философски клишета като ‘радикален
антиидеализъм’, ‘наивен реализъм’, ‘метафизически плурализъм’, ‘платонически атомизъм’ и др. под. не могат да бъдат прикрити теми и проблеми, зад които прозират трансцендентални основания. Изказани пределно
лаконично, те биха могли да се сведат до следните две положения: идеята
за трансцендентален компонент в анализа не просто преобръща мита за
антиидеалисткия бунт на Мур и Ръсел, но преди всичко води до преоценка, а с нея и до скрита реабилитация на априорния синтез, при това без да
се ревизира наложената върху него стигма; бащата на логицизма стига до
подобно хрумване, без да си дава сметка за това, без да разбира, че се е
натъкнал на нова проблематика – това го обърква, води го до колебания,
които в крайна сметка я замъгляват и прикриват, за да бъде тя преоткрита
и осветена поновому от Витгенщайн.
За възможността на един некласически трансцендентализъм в основанията на аналитичната философия
Има още една перспектива, в която би могла да се огледа идеята за
неявна, но хомогенна (доколкото споделя родство с останалите формални
елементи) съставка, открита от формалния анализ. Тази перспектива е теоретико-познавателна и в нея освен въпроса за новото в познанието може
да се търсят индикации във връзка с формата на пропозицията (обектива)38. Чрез изследване на потенциалите, които анализът често не вижда в
логическата форма39, може да се разбере извеждането на новото знание,
което иначе Ръсел обявява за психологическо. Само чрез проясняването
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на тази проблематика може да се удържи нещо, което ще си позволя да нарека ‘обективация на трансценденталното чрез анализ’. Темата е ключова
и изисква старателно обсъждане на проблема за обективите, което далеч
надхвърля направеното в бележка 30. Освен контрастно да се очертае демаркационната линия между пропозиция и обектив, трябва внимателно
да се огледат подробностите между двете й страни – нещо, което за съжаление няма да се случи тук. Все пак могат да се формулират следните
предположения: че въпреки очевидните съдържателни разлики обектив
и пропозиция са изоморфни; че с оглед на различните практически обстоятелства обективирането може да протече по различен начин, като се
използва различен обектив – това е ситуация, при която са налични множество обективи (или ‘калъф с обективи’ по аналогия с Витгенщайновата
‘кутия с инструменти’) и е въпрос на решение кой точно да се използва; че
практическите обстоятелства открояват не толкова репрезентативния характер на обективирането, колкото неговата волева страна; че обективация
на трансценденталното чрез анализ е почти еквивалентно на функциите
на ‘синтетичното единство на аперцепиращото’ и връзката му със ‘синтетичното единство на аперцепираното’40. Последното, което ще кажа във
връзка с обективацията на трансценденталното, се отнася до готовността
да се приеме и разбере обвинението за оксиморонния му характер. Да се
намери трансценденталното в обекта е трудно и разбира се, предполага
смесване на емпирически реализъм с трансцендентален идеализъм. Струва ми се, че едва след допускането на подобно смесване може да се говори
за трансценденталния субект като за структурен имплант в обекта, както и
за една протоформа, налична вътре в обектива и загатваща41 за логическата форма на пропозицията.
Нека сега се съсредоточим върху въпроса за новото в познанието. В
рамките на класическия трансцендентализъм проблематиката, изявена
от него, се въвежда чрез понятията ‘аналитично’ и ‘синтетично’. Още с
вглеждането в структурата на съжденията за Кант става ясно, че синтетичните разширяват познанието в съдържателен порядък, докато аналитичните правят това само формално42. Понеже прибавят чрез предиката към
понятието на субекта нещо, което ‘лежи изцяло извън’ него, ‘макар и да
стои във връзка с него’ (Кант, 1992: 81), т.е. нещо, което преди това не се
е съдържало в понятието за субекта, Кант нарича синтетичните съждения
разширителни. За разлика от тях аналитичните определя като ‘пояснителни’, понеже ‘не прибавят чрез предиката нищо към понятието на субекта,
а само посредством анализа го разлагат на подчинените му понятия, които са били вече мислени в него’. Отдалечаването от класическия трансцендентализъм (по-конкретно от въпроса за структурата на съжденията)
и обръщането към Ръселовия интерес относно ‘нашето придобиване на
ново знание’ (Russell, 1937: §37) отваря възможност за проясняване както
на трансценденталния компонент, проявен чрез анализ, така и на споме456
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натата му обективация. В Принципи-те има достатъчно пасажи, в които
се обсъждат подобни трансцендентални възли. Донякъде е изнедадващо
това, че те са откриваеми дори и в такива параграфи от текста, които изглеждат чисти от примеси с кьонингсбергски произход: като ‘онтологията
на термините’ (§46, 47, 48)43, разработена в глава IV ‘Собствени имена,
прилагателни и глаголи’; или като т. нар. ‘философски проблеми... вече не
облечени в математически символизъм’ (§37, 38)44, относими към глава III
‘Импликация и формална импликация’. Всичко това само потвърждава,
че затрудненията пред Ръсел често надхвърлят обсесията, идеща с идеалисткото му минало, и остават въпреки натрапчивото желание за изтласкването на това минало. Гледани фронтално, те ни се откриват не толкова
като радикални прояви на неговия опит да се освободи от кантианското
в мислите си, колкото като една неочаквана реабилитация на априорния
синтез (който по същество е пасивен синтез, защото няма активен трансцендентален субект), мислен като гарант пред възможността за скачването на съставките в пропозиционална цялост.
Откъде се появява проблемът за априорния синтез? На какво основание той се налага като съществен? В заключителния параграф на кратката
IX глава45 от Ръкописа от 1913 г. се казва следното:
‘Накрая в настоящата глава разгледахме запознанството с логическата
форма, което може би може да се нарече „логическа интуиция“. Установихме, че този вид запознанство е необходим, за да се обясни защо разбираме думи като „предикат“, „отношение“, „двуместен комплекс“, както и
думи като „или“, „не“, „всички“ и „някои“. То обаче е необходимо и във
всички случаи, когато разбираме дадено изказване, без да сме запознати
с комплекса, чието съществуване би придало истинност на изказването.
Ако сме запознати с a, подобието и b, можем да разберем изказването „a е
подобно на b“, дори и да не можем пряко да ги сравним и да „видим“ тяхното подобие. Това обаче не би било възможно, ако не знаехме как трябва
да ги свържем, т.е. ако не бяхме запознати с формата на двуместния комплекс. По същия начин всеки „умствен синтез“, както бихме могли да го
наречем, изисква запознанство с логическата форма’ (Ръсел, 1997: 164).
Първото, което може да се каже, се свежда до обсъждането на ‘философската логика и характера на нейните пропозиции’ и по-специално до
въпросите: ‘Дали философската логика е наука?’; Има ли пропозиции на
философската логика и ако да, то какъв е характерът на тези пропозиции –
(апостериорно) синтетични, аналитични или противоречиви са те? С тези
въпроси Деян Деянов идентифицира, а впоследствие анализира проблема46 и дава примери за ‘пропозиции на филсософската логика’ („отношенията са сводими към релационни свойства”). За последните той твърди,
че ‘те – макар че могат да бъдат както истинни, така и неистинни – очевидно не са нито (апостериорно) синтетични, нито аналитични, нито противоречиви. Остава им да бъдат – като пропозиции за логическата форма
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– априорно синтетични или, по-скоро, пропозиции за априорни синтези’.
На следващо място не трябва да се подминава това, че за Ръсел изворът на проблема за априорния синтез е в самите данни, на които той се натъква. Логически данни, сочещи недвусмислено, че затрудненията около
единствата например са сводими до проблема за априорните синтези. Би
могло да се докаже и това, че в своята дълбочина проблемът, който Брадли
изявява пред Ръсел, е този за априорния синтез. Поставянето му, а вероятно и решението му, минава не през допълване на отговора на класическото
Кантово питане за разликата между аналитични и синтетични съждения, а
през изясняване на смисъла, в който априорните синтетични положения се
оказват разширителни и каква е връзката на възможността за разширяване
с практиката на логици, математици и др. Всичко това според мен в крайна сметка опира до най-дълбинния регистър на логическото и сочи към
това, че най-интимната характеристика на логическия опит е априорното
разширяване (синтез, логическо откритие). Когато оглежда познавателния
статус на анализа и синтеза, струва ми се, че Ръсел загатва именно за нея:
‘Анализът може да се дефинира като откриването на съставките и начина на комбинирането на даден комплекс. Kомплексът трябва да е такъв,
с който сме запознати, а анализът е пълен тогава, когато се запознаем с
всичките му съставки и начина на съчетаването им... Можем да различим
формален анализ – откриването на начина на съчетаването, и материален
анализ – откриването на съставките. Материалният анализ може да бъде
наречен описателен, когато съставките са известни само по описание, а
не чрез запознанство.
Синтезът може да се дефинира като откриването (к.м. – В.А.) на комплекса, състоящ се от дадени съставки, съчетани по даден начин. Това,
разбира се, е възможно само тогава, когато такъв комплекс съществува...’
(Ръсел, 1997: 181).
На трето място обсъжданото във връзка с априорния синтез, до който
единствено се свежда настоящият интерес, трябва ясно да се разграничи от въпроса за априорно синтетичните пропозиции. Макар да изглежда
така сякаш е един, проблемът всъщност е двоен. Вторият – за априорно
синтетичните пропозиции – е много по-труден, продължително обсъждан
и все още нерешен окончателно. Освен като се спомене, че негов израз е
питането ‘защо пропозициите, истинни по силата на своята форма, са априорно синтетични?’, той няма да бъде разглеждан сега. Във връзка с първия обаче може да се каже повече. Като се започне с това, че евентуалното
преодоляване на стигмата върху него, наложена от средите на логическия
позитивизъм, е шанс поне за правилното му осветляване. Нека е ясно, не от
Ръсел, а от текста47, възвестил формирането на Виенски кръг, идва атаката
срещу априорния синтез. Сега въпросът е как чрез Ръсел да се полемизира
срещу неопозитивистите в полза на априорния синтез и дълбинната му
свързаност с логическото? Как да бъде преодоляна виенската недосетли458
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вост, че априорният синтез на продуктивната способност за въображение
е условие за възможност на априорно синтетични пропозиции? В края на
1903 г. (вж. бележки 12 и 32), като използва странния за един ‘радикален
антиидеалист’ идиолект, Ръсел сякаш е близо до ясната позиция в една такава въображаема полемика. Гримирана деликатно, позицията е сводима
до отговор на въпроса: може ли да се разбере ‘аперцепираното синтетично
единство’48 без синтетичното единство на аперцепиращото49? Този въпрос
предполага твърде пространен отговор, който няма да бъде даван сега. За
негова сметка ще си позволя да попитам отново50 как да се оправдае употребата на подобен език, в който сякаш се съчетава несъчетаемото. Само
оксиморонни ли са изказаните по-горе: ‘трансцендентален мотив у Ръсел’,
‘обективация на трансценденталното чрез анализ’ или по-точно ‘обективация на трансценденталното в обектива, който подлежи на анализ’51. Ако
подобни констукции са само ‘лоша стилистика’, зад която не стоят реални
очертания на логически проблемите, то тя трябва да бъде избягвана. Ако
се допусне обаче, че макар и нерешими окончателно, проблемите са реални, то изследователското търсене следва да се ориентира по множеството
техни индикатори52, сочещи, че трансценденталният пласт у ранния Ръсел
(нагнетен най-вече в Принципи-те) е като логически експлозив, чийто часовников механизъм, макар и да забавя детонацията с цели 20 години, все
пак избухва в Tractatus Logico-Philosophicus.
От Трактата именно става ясно, че у Ръсел и Витгенщайн трансценденталният мотив е различен. За втория логиката е трансцендентална, но
само доколкото е логика на света. Казано иначе, у Витгенщайн няма самостоятелно разработена трансцендентална логика, а само пропозиции, които
трябва да се изоставят, както трябва да се изоставят (блъснат)53 стъпалата на стълбата и самата стълба. Трансценденталният мотив се появява в
Трактата, без да се проблематизира априорният синтез. От друга страна,
Ръсел непрекъснато препраща към пропозиции, които не могат да бъдат
изказани в класическа форма. Той обаче не е толкова рефлексивен, както
би могло да ни се стори на пръв поглед, не е демон, който иска на всяка
цена да заличи трансценденталните следи. Той просто не си дал сметка,
че без да иска, блуждаещите кантиански положения мислят чрез него и му
помагат да систематизира новия логически опит. Именно през перспективата, следваща новостта на логически опит, който напряга мисълта на
Ръсел, може да се схване неизбежността на нейното завръщане към онова, от което преди е търсила да се дистанцира – към проблемите на един
трансцендентализъм, макар и от не съвсем класически тип. Става дума
за нещо, което бих нарекъл трансцендентализъм, основаващ се на предположението, че няма автономност на трансценденталния субект. Това
по същество е един анти-Коперникански преврат, един некласически (по
Мамардашвили54), но с мощен трансгресивен потенциал трансцендентализъм als ob55, който се основава на въпросите: ‘как се формира трансцен459
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денталният субект56; ‘как се конституира субектът, който само привидно е
конституиращ’. Ако Ръселовият антиидеализъм се прочете само като опит
за дискредитиране на трансценденталната философия, то непосредствен
негов ефект би било преразглеждането на доминацията на спекулативното
пред емпиричното познание. И първата фигура, която би била разколебана
от амплитудите на подобно преразглеждане, е трансценденталният субект
и потенциалите му: да съди, да привежда в единство и в крайна сметка да
познава. Оттук напълно естествена изглежда появата на една поредица
съмнения, свързани с амбициите за научност и всеобщност, чийто гарант
е субектът57. Разбира се, би могло да се поддържа предположението, че
усъмняването засяга познавателната функция на априорния синтез, а лансирането на анализа като единствен легитимен метод за интерпретация
на данните58 е негово следствие. Вероятно изкушен от подобни съмнения,
Ръсел е конструирал най-популярния си аргумент срещу критическата
философия – аргументът, изграден около намерението за възстановяване
на емпиричното описание (което претендира да описва непосредствено)
на даденото чрез фигурата ‘обръщане към данните’. Тук е мястото да се
каже, че Ръселовият патос не е просто наивен антиидеализъм, настроен
реваншистки към Кант и епигоните му. Силата на неговата претенция не
е в това, че застава фронтално срещу постулата за описанието като зависимо от онзи, който описва, а в това, че чрез приоритета на данните
се делегитимира самият описващ. Така излизането отвъд парадигмата на
класическия трансцендентализъм открива – вместо конституиращ субект,
който, предхождайки данните, оставя нещо от себе си в тях – субекта
като следа в данните59, като следа от практиката, оставена едва със случването на самата тази практика. Нека не се забравя, че след прехода от
даденост към данни, от последните се извлича логическият опит, който
е нещо напълно различно от класическите ‘форма на опита’ и ‘форма на
представата’ (въпроизвеждаща се във всяка емпирична представа), чийто
гарант е трансценденталният субект. Данните, както се каза вече, сочат, че
самият субект не е конституиращ, а конституиран. Те го делегитимират
като приоритетен, лишават го от представния му потенциал, но едва ли са
в състояние да премахнат волевата му страна60 (именно последната прави
от трансценденталния субект волеви субект и само като такъв той е условие за възможност на пропозицията).
Когато се обсъжда опозицията класически-некласически трансцендентализъм, трябва да се има предвид и това, че последният е непосредствено обвързан с праксеологическия обрат – още веднъж, това е същността на трансцендентализма als ob, фокусиран върху въпроса как да се
избегне субектът като конституиращ, защото конститутивна е не трансценденталната субективност (тя е конституирана, но бидейки конституирана, тя остава условие за възможност – форма, без която не бихме
могли да мислим). Аперцепиращото се случва в практиката и едва в нея
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започва да функционира като условие за възможност. Какво оттук следва
да се каже за мисленето? Че няма такова нещо като мисловна дейност
– мисленето не продуцира дейност, то е репрезентативно, а дейността,
която задвижва (оживява) представната страна на мисленето има много
по-сложна природа. Тя вероятно е домисловна (донякъде пасивно-синтетична), често ситуативна и винаги волева. Според мен неотменима заслуга
на Ръсел е това, че разцепва логическата форма на репрезентативна и деятелна страна. Израз на първата е възможността за привеждане (скачване)
на съставките в единство, а на втората е утвърждаването. Така утвърждаването следва да се разглежда като пропозиционална проява на аперцепиращото, на волевото, като нова форма на волята за истина. Предполага ли
всичко това, че аперцепиращото може да бъде анализирано така, сякаш
има представна и волева страна, сякаш има две отделни нервни окончания, отговорни за представната и волевата му функция? Ако се парализира волевият му нерв, ако то се сложи на статив, тогава може да се види
представната му страна. Тя би била онова, което се показва във видяното
от него, би била формата на видяното. Статизирането на аперцепиращото
и открояването на представната му страна е подчинено на идеализацията
за ‘тъждественото в себе си’, независимо от кое и да е актуално виждане.
Едва с динамизирането на обектива, със свалянето му от статив може да
се долови проява и на волевата му страна, т.е. да се схване откъм текущата му перспективност вместо откъм тотализиращата идея за перспектива
изобщо. Повече от десетилетие след Ръсел Витгенщайн донякъде повтаря
неговото хрумване чрез афоризма за окото, поместено в зрителното поле61.
Съвсем накрая бих искал да се върна в няколко реда на въпроса за първичния синтез62 (дейност, сила) – каква е природата му щом трансценденталният субект е конституиран и така лишен от активност? Това до голяма
степен е трансцендентална привидност, доколкото той ни се привижда като
активен, а е така, защото, дори и конституиран, той продължава да бъде
условие за възможност. Макар да получава различни интерпретации, при
Ръсел този проблем изглежда еднозначно решен, защото: той различава възможен (синтезируемост в обектива) от действителен (синтез в пропозицията) начин на свързване; у него няма съмнения по отношение на това коя
е силата за синтезирането на синтезируемото – утвърждаването; в крайна
сметка той предусеща Витгенщайновата идея, че логическата форма е в нещата, които се свързват, и само плахостта на тази антиципация отнема радикалността от неговото решение в полза на даденото от бившия му ученик.
Вместо заключение
Ако изследването на прехода от Витгенщайн към Ръсел е възможно
като конкретизация на трансценденталистката проблематика по оста ‘от
експлицитното й поставяне към смътното й долавяне’, то с изместването
на фокуса само върху последния се вижда възможността за идентифика461
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ция на самите породили я проблеми. Интерпретативната траектория ‘от
Ръсел към самия него’ показва, че трансценденталните мотиви не се появяват поради безкритичността на Ръсел към собственото си идеалистко
минало, а са следствие от тормозещите го и изявени от Брадли проблеми,
свързани със смесването на теорията за външния характер на отношенията и доктрината на метафизическия плурализъм. Ще си позволя тук да отместя акцента от познатите ни историко-философски обяснения по темата, като допусна, че Ръсел прекрасно си е давал сметка за тези проблеми и
без регулярните подсещания от страна на Брадли. С това изобщо не искам
да омаловажавам продължителната, продуктивна и на моменти мъчителна и за двамата полемика помежду им63. Казвам само, че Ръсел е виждал
проблемите в ‘логическата емпирия’, в данните, до които достига, и в този
смисъл е бил наясно, че опонентът му е прав още преди да е формулирал
критиките си.
Както вече беше отбелязано, съществено затруднение, измъчвало британския философ тогава, когато пише повечето от важните си логически
текстове, е свързано с ‘единствата’. За това говорят множество източници
и сега, без да навлизам в подробностите му, ще го маркирам през едно Ръселово писмо до Брадли64 от края на януари 1914 г. За историците на философията то е интересно най-вече като израз на огромното влияние, което Витгенщайн е имал посредством първия си значим логически текст65
върху обърканите и все по-тревожни мисли за логиката на своя учител.
Интересно е и с това, че е едно от последните свидетелства за мащаба на
затрудненията пред логиката и за безпокойствата на Ръсел, свързани с разрешаването им. Поводът за написването му е поредната критика на Брадли срещу теорията за съждението като многоместно отношение66 в токущо (в края на 1913 г.) появилите се Опити върху истината и реалността.
Авторът на писмото съобщава следното: ‘Най-вече посредством работата
на един мой австрийски ученик сега, изглежда, съм близо до решения на
затрудненията, свързани с единствата; предметът обаче е толкова труден и
фундаментален, че все още се колебая.’
Колебанията у Ръсел, провокирани от подобни логически главоблъсканици, често са били преграда пред ясното виждане. Но проучен в подробности, примерът с единствата, вярвам, ще покаже поне това, че средството за премахване на неяснотите около тях, посочено от Витгенщайн в
самия край на първия му престой в Кеймбридж, вероятно е било открито
от Ръсел десетилетие по-рано. При все че не са били изрично обособени
в теория, понякога – когато ‘логическата емпирия’ е настоявала да се извърне внимание към ‘утвърждаването’, ‘извода’, ‘референта’ и ‘релатума’,
‘конверса на отношението’ и т.н. – са се случвали философско-логическите открития на Ръсел, и то като неотменна част от аналитичната му практика. Колебанията, нерешителността и предпазливостта представляват –
наред с импулсивността и дързките му хрумвания – страна от монетата на
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Ръселовата гениалност. С нея вероятно се плаща за прецизността и за прекомерните очаквания във връзка с често декларираната революционност
на начинанието. Плаща се навярно и за онова нескромно лично очакване,
че делото в логиката ще го направи Aristoteles Secundus – така го нарича
Уайтхед в писмо, повод за което е прибързан Ръселов анонс, че е решил
проблема с противоречията.
Зад всичко това обаче няма съзнателно търсене, няма съзнателно усилие. Това не пречи с голяма доза вероятност да се предполага, че найдълбинната мотивация на Ръсел, свързана с логиката, е революционна.
Той смята да пише книга по логика, но в крайна сметка не написва такава.
Макар да се занимава с много логически проблеми, той често се отказва от
разрешаването им, заявявайки че ги оставя на логиците (и през 1903 г., и
през 1913 г. постъпва точно така), т.е. понякога му е удобно да се държи не
като професионален логик. Вярвам, че той прекрасно е знаел защо пропозициите на философската логика са логически по друг начин в сравнение
с пропозициите на математическата логика. Опитът му да разбере какво е
логическата форма (за да разбере какво значи загадъчното ‘пропозиции,
истинни по силата на своята форма’) се свежда до фундаменталния въпрос
върху какво в края на краищата логиката стъпва. В един момент той се отказва и Principia Mathemathica е библиографският аналог на този момент.
След него през 1912-13 г. отново прави опит да се върне към проблемите
на логиката, но отново ги изоставя с надеждата, че те ще бъдат разрешени
от Витгенщайн. Последният от своя страна достига до положението, че
всичко, от което се е вълнувал Ръсел, е така, но за него не може да се каже
нищо. Това е кратък разказ на техния неизказан дебат, в който и двамата
се интересуват много повече от това, което не може да се каже (при все че
Витгенщайн непрекъснато го казва). То, разбира се, може да бъде казано
и когато се направи, трябва да се блъсне стълбата. В някакъв смисъл тези
казвания са стълби.
БЕЛЕЖКИ
1

Изразът е част от откриващото изречение в популярното есе на Ръсел ‘За какво живях’, което е и
‘Въведение’ към неговата Автобиография, вж. (Russell, 1967: 3).
2 Макар и основополагащ, въпросът ‘как трябва да се мислят началата на аналитичната философия’
няма да бъде разглеждан тук.
3 Този израз използва Фрейзър Макбрайд, за да каже чрез него, че аналитичната философия се ражда
в Кеймбридж тогава, когато Мур и Ръсел изоставят идеализма в полза на наивния реализъм, вж.
(Macbride, 2012: 135-7).
4 Не подлежи обаче на никакво съмнение това, че за Ръсел изобщо няма такива мотиви и в този смисъл
от въпросните няма как да има следа.
5 Имам предвид това, че повече от десетилетие преди изнамирането на фундаменталната за Трактата противоположност между ‘казано’ и ‘показано’ Ръсел е стигнал до нещо подобно тогава,
когато през 1904 г. категорично заявява, че ‘начинът на съчетаване на съставките на един комплекс
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не е сам една от съставките на комплекса’, вж. (Russell, 1994: 98). Имам предвид също и това, че
непосредствено преди изключителните логически открития на Витгенщайн неговият учител вече е
загатнал в епистемологическия си ръкопис от 1913 г., че ‘запознанството с логическата форма’ (т.е.
онова, което може да се нарече ‘логическа интуиция’ или ‘логически опит’) предполага възможността за свързване на съставките на един комплекс в един ‘умствен синтез’, вж. (Ръсел 1997: 164).
6 Трудно е да се каже кога точно времето на въпросната надежда ‘свършва’. Факт е, че след 1919 г.,
когато публикува Въведение в математическата философия, Ръсел все по-рядко съсредоточава
вниманието си върху собствено логически проблеми. Като се изключат няколко епизодични, но съвсем немаловажни работи – ‘Въведение’-то към двуезичното издание на Трактата (1922), статията
‘Логическият атомизъм’ (1924) и ‘Увод’-ът към второто издание на Принципи на математиката
(1937) – би могло да се приеме, че с края на второто десетилетие на XX век привършва и неговият
интерес към проблемите около философските основания на логиката.
7 В ‘Концепции за анализ в ранните аналитична и феноменологическа традиции’, а и в по-ранни свои
работи Бийни настоява, че не простото съвпадение по време провокира сравнението между Ръсел и
Хусерл. ‘Както Ръсел е търсел да идентифицира неопределимите на философската логика, описвайки ги в Принципи-те като разбираеми чрез запознанство, така също Хусерл е искал да изолира чрез
феноменологическа редукция същностите, които фундират нашето логическо мислене, за да могат
последните да бъдат схванати чрез същностна интуиция’, вж. (Beaney, 2007: 7, 208).
8 Посредством понятието ‘имплицитно утвърждаване’ Ханс Хан обяснява ‘същността на т. нар. логическа дедукция’, която ‘няма нищо общо с природата на нещата, а произлиза от нашия начин на
говорене за нещата’ и ‘ни кара да осъзнаем всичко, което твърдим имплицитно’. Според него логическите пропозиции (чисти тавтологии) и логическите дедукции (тавтологични преобразования)
имат значение за нас, ‘понеже не сме всезнаещи’. Само логическата дедукция, настоява Хан, може
да ни накара да видим, че когато ‘утвърждаваме дадени пропозиции, имплицитно твърдим други
пропозиции – но не виждаме непосредствено всичко, което сме утвърдили имплицитно в такова
твърдение’, вж. (Hahn, 1959: 64).
9 В тази връзка съм длъжен да спомена за критичната бележка, която Тодор Петков отправя към Ръселовата теория на отношенията. А именно, че Ръсел неизменно е заменял (мислил) логическата
форма с (чрез) отношение, че ‘се опитва, обобщено казано, да мисли логическата форма релационно’ (Петков, 2010: 119).
10 Да се признава, че посредством анализа се удря по пропозиционалното единство, всъщност е решителен довод в полза на това, че Ръсел е заставен да мисли в режима на въпроса ‘как изобщо са
възможни единства’, т.е. като трансцендентален логик.
11 Тук конкретно бих искал да се позова на и в някакъв смисъл да се разгранича от Питър Хилтън,
който, като откроява очевидната специфика на традицията на аналитичната философия, подчертава
‘употребата на математическата логика като инструмент или метод за философия’. В един по-тесен
смисъл, продължава Хилтън, ‘сред отличителните белези на традицията е очакването, че логиката
на Фреге и Ръсел би ни помогнала да открием такъв философски метод, с който всички са съгласни
и чрез който философията се сдобива с научен статус’ (Hylton, 1990: 14-5).
12 Така още в началото на Принципи на математиката Ръсел говори за ограниченията пред анализа.
За логическите константи той настоява, че ‘трябва да бъдат дефинирани само чрез изброяване, защото те са тъй фундаментални, че всички свойства, чрез които клас от тях може да бъде дефиниран,
предпоставят някои термини на класа’ (Russell, 1937: §10). Цитатите от Принципи са по непубликувания превод на Тодор Петков, поради което ще се посочва не номерът на страницата, а този на
съответния параграф.
13 В края на великолепното си изследване Ръсел, идеализмът и появата на аналитичната философия
Питър Хилтън не може еднозначно да прецени дали ‘априорността’ е устойчива категория в мисълта на Ръсел. Все пак, когато разглежда ‘източника на нашето познание за логиката’, той се опира
на едно ‘недоразвито хрумване’, а именно, че ‘нашетo познание за логиката е по някакъв начин
основано върху запознанството ни с форми без съставки (constituentless forms)’.
14 Като обсъжда характера на пропозициите на философската логика, Деян Деянов поддържа гледната
точка, че те ‘като пропозиции за логическата форма’ могат да бъдат ‘априорно синтетични или,
по-скоро, пропозиции за априорни синтези’. Основанието на тази позиция е зад неотличимостта на
използваните от Ръсел понятия запознанство с логическа форма, логическа интуиция и логически
опит, функциониращи като ‘условие за възможност да свържем съставките на един комплекс в един
„умствен синтез“ – дори когато те не са свързани’. Така зад ‘запознанството с априорни синтези’,
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които предобуславят ‘умствените синтези’, авторът открива ‘трансценденталистки мотив на Ръсел
от периода на Ръкописа (оставен в сянка от историците на логиката, а и от самия Ръсел)’, който...
‘ще придобие откровена форма в логическия трансцендентализъм на Витгенщайновия Трактат’.
15 Това, че Ръсел разбира анализа по толкова различни начини, самò обяснява, че той не разбира как
вмъква синтеза в анализа. По-долу, след като бъдат различени обектив и пропозиция, ще стане ясно
как вътре в обектива анализът открива трансцендентални форми – такива, които не са конституиращи, но конституирани в практиката и показващи, че не може да се направи анализ на ‘синтетичното
единство на аперцепираното’ без анализ на ‘синтетичното единство на аперцепиращото’.
16 Пръв Тодор Петков обръща внимание на възможността Ръсел да бъде мислен в перспективата на
‘методологическата ситуация’, наречена ‘праксеологически обрат в логиката’, и дефинира въпросния обрат така: ‘не е мигновена революция, а труден процес на преосмисляне и фундаментална
пренаправа на науката логика, аналогичен по мащабите си на програмата на Ръсел за обнова на
цялата философия и в много отношения произлизащ от усилията му да я реализира’ (Петков, 2010:
98).
17 На такова откритие, без изрично да се позовава на ‘On Denoting’, т.е. на трансформационния анализ
от 1905 г., обръща внимание Витгенщайн в Трактата. ‘Заслугата на Ръсел – казва се там – се състои в това, че той показа, че привидната логическа форма на пропозицията не трябва обезателно да
бъде нейната действителна форма’ (Витгенщайн, 1988: 4.0031).
18 Тук, следвайки Тодор Петков (Петков, 2010: 99), бих искал да обърна внимание на неизбежните
оплитания между метод и предмет тогава, когато ‘разглеждане на логическата форма... се извършва
от логици’ или когато аналитични философи претендират да анализират собствения си метод. В
подобни случаи често се пренебрегват действителните методи, които идват (се налагат) от самия
предмет, за сметка на ‘методологически целенасочените предписания на науката логика’. Точно във
връзка с Ръселовата философска логика и като настоява на разликата между логично и логическо,
авторът прави следното предварително обобщение: ‘че именно неразграничаването на метод и
предмет е в основата на много от проблемите, които възникват, когато Ръсел се опитва... да
мисли логическата форма релационно, а липсата на достатъчен контрол върху идеализациите на
логическото обезсилва устрема на неговото революционерско обръщане към „логическите данни“, т.е. към логичното – обезсилване, без което той можеше да бъде не просто предшественик, а
пряк участник в праксеологическия обрат в логиката’.
19 Вероятно по-прецизната формулировка е ‘несистематично’ разбиране за анализа. Тя не отменя факта, че Ръсел се опитва да анализира анализа, но и не може да прикрие това, че става дума за опити,
които не прорастват в концептуални построения.
20 С незначителни изключения, в този текст Грифин следва Бийни и наложения от него израз ‘декомпозиционен анализ: разбиване на сложни единици на техните по-прости съставки’. Чрез него
авторът обяснява дори специфичния философски стил на ‘Ръсел и Мур по време на тяхната фаза на
абсолютни реалисти’ (Griffin 2007: 76-7).
21 Именно чрез понятието ‘логически опит’ Витгенщайн радикализира своя аргумент срещу Ръсел и
философската логика вж. (Витгенщайн, 1988: 5.552). От своя страна към 1913 г. Ръсел няма никакви
съмнения относно съществуването на ‘логически опит’ и го схваща като ‘онова непосредствено
знание, което е различно от съждението и което ни прави способни да разбираме логическите термини’ (Ръсел 1997: 160). По-нататък в същия текст се казва, че онези, които разбират въпросните
термини ‘притежават нещо, което... се описва точно като „запознанство с логическите обекти“’ и
‘което може да се нарече „логическа интуиция“’ (Ръсел 1997: 160, 164). Оттук за твърде двусмисленото понятие ‘логически опит’ може да се потвърди освен принадлежността му към епистемологическото, също и това, че за разлика от Кантовото разбиране за опитно (и емпирично, което в крайна
сметка може да се сведе до нещо сложно, съставено, хетерогенно) знание, то е извор на просто,
непосредствено и хомогенно знание.
22 Там Ръсел заявява, че ‘дори и изоставил философията на Кант и Хегел’, има ‘достатъчно солидни решения на философските проблеми в лицето на анализа’ (Russell 1959: 14).
23 Очевидно е, че логическите данни, извлечени при запознанството с единства, се разминават с революционните доктринални предписания. Анализът не може ‘до дъно’ да анализира единствата,
защото, както ни учи Кант, представата за свързаността на обектите е единствената, която не е
породена от самите тях. Неин източник е умът и Ръсел, макар и загърбил този урок, със сигурност
не го е забравил.
24 Либрация се употребява тук в смисъла на привидното люлеене на Луната, забелязващо се при ани-
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миране на преминаването през различните й фази.
Навярно по-прецизна е формулировката трансцендентален формален анализ, доколкото тя съобщава, че анализът не спира до ‘синтетичното единство на аперцепираното’, а търси излаз и към
‘синтетичното единство на аперцепиращото’ (срв. бележка 14).
26 Тук заради по-тясната връзка със споменатите току-що фигури от Принципи-те избрах да цитирам
по превода на Евгени Латинов. Николай Милков е превел 2.0141 така: ‘Възможността за присъствието му в състояния на нещата е формата на предмета’.
27 Тяхната парадоксалност се обяснява с факта, че всеки от тях не е термин, а съчетание от термини,
с което в онтологията на платоническия атомизъм се появяват нови и неочаквани същности. Вж.
(Hylton, 1990: 208).
28 Идентифицирано е от Никълъс Грифин (вж. Griffin, 1980: 127-8), но за първи път, струва ми се, е
видяно и интерпретирано в перспективата на философската логика в непубликуваните доклади
пред Ръселовия семинар на Деян Деянов.
29 Теза на Деян Деянов от споменатите в предходната бележка непубликувани доклади.
30 Става дума за бележки от 1904 г., публикувани в четвърти том от избраните съчинения на Ръсел под
заглавието ‘За функциите’ (Russell, 1994: 98-100).
31 За тях се казва, че ‘се срещат в математиката в донякъде модифицирана форма’ и че обозначават същности [entity], но не и такива, ‘участващи в комплекс, съставен от същности, съчетани по
въпросния начин’. Не бива да се подминава и настояването на Ръсел, че ‘начинът на съчетаване
съдържа смисъла или реда като част от своята същност [essence]’, а оттук и желанието ‘да включим
смисъла в нашата идея за начин на съчетаване’ (Russell, 1994: 98).
32 Непренебрежима тук с оглед проблема за единството е дистинкцията между пропозициите (комплексите), обединени чрез понятия и т. нар. агрегати (класове, Menge, ensemble), които не са обединени
и следователно са цялости, но не и единства. Последните могат да бъдат анализирани така, както и
единствата, с тази разлика, че при тях няма ‘начин на съчетаване’, който да бъде идентифициран,
а цялото е напълно определено (анализирано), щом бъдат идентифицирани неговите части. Оттук
изглежда несъмнено, че ‘начин на съчетаване’ е понятие, тясно свързано с единството. Повече вж.
(Russell, 1937: §68, 135-39).
33 Склонен съм да приема и затова настоявам на думата ‘завръща’, че през 1903 г. също има индикации
за употребата на до-пропозиционалния анализ, т.е. на анализ на термините до възможен начин на
участие, макар Ръсел да не съобщава изрично, че го използва.
34 Макар за мен да е несъмнено, че с оглед заявените по-горе намерения смисловият акцент тук е
върху връзката на споменатите до-пропозиционални пластове с логическата форма, ще си позволя кратка рецепция на Ръселовите разсъждения около видовeте цялости, която кулминира в един
знаменателен параграф за анализа. В Принципи се твърди, че ‘разликата между различните видове
цялости е важна и илюстрира един фундаментален пункт в логиката’. Той нарича агрегат ‘цялото,
образувано от термините на колекцията’, и заявява, че ‘то е напълно специфицирано, когато всичките му прости съставки са специфицирани’. Не пропуска обаче да обърне внимание, че ‘има и други цялости, които съдържат отношения или онова, което може да бъде наречено предикати, които
участват не просто като термини в колекция, а като съотнасящи или окачествяващи’, и ги определя
като ‘винаги пропозиции’. За тях казва, че ‘не са напълно специфицирани, когато всичките им части
са известни’ (т.е. има някакъв остатък, който остава скрит за анализа), и дава за пример ‘пропозицията „A се различава от B”, където A и B са прости термини. Простите части на това цяло са A, B
и разликата; но изброяването на тези три не специфицира цялото, защото има други две цялости,
съставени от същите части, а именно агрегатът, образуван от A, B и разликата, и пропозицията „B
се различава от A”. В първия случай, макар че цялото бе различно от частите си, то бе напълно специфицирано чрез специфирането на частите; но в настоящия случай цялото не само е различно, но
дори не се специфицира чрез специфициране на частите. Не можем да обясним този факт, като кажем, че частите имат определени отношения, които се изпускат в анализа, защото в горния случай
на „A се различава от B” отношението бе включено в анализа. Фактът, изглежда, е, че отношението
е едно нещо, когато съотнася, и друго, когато просто се изброява като термин в колекция. В този
възглед има определени фундаментални затруднения, които обаче ще оставя настрана...’ (Russell,
1937: §136). Само параграф по-долу Ръсел ще се обърне към ‘едно извънредно важно логическо
учение, което теорията за част и цяло извежда на преден план’, а именно ‘учението, че анализът е
фалшификация’, и ще каже следното: ‘Важно е да се разберат извънредно тесните граници на това
учение. Не можем да заключим, че частите на едно цяло всъщност не са негови части, нито че ча25
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стите не са предпоставени в цялото по начина, по който цялото не е предпоставено в частите, нито
пък че логически първичното обикновено не е по-просто от логически вторичното. Накратко, макар
анализът да ни дава истината и нищо друго освен истината, той никога не може да ни даде цялата
истина. Това е единственият смисъл, в който следва да се приеме това учение. Във всеки по-широк
смисъл то се превръща само в прикритие за мързела, давайки извинение на онези, които не обичат
труда на анализа’ (Russell, 1937: §138).
35 С дехипостазирането на пропозицията става възможно поставянето на въпроса за начина на участие
на субекта в нея – въпрос, който така или иначе стои блокиран от идеализацията за обективната
природа на пропозицията.
36 Всички те са свързани с логическата форма и, както ни учи Питър Стросън чрез понятието ‘референциално правило’, допълват логическата форма с ‘онова, от което се абстрахират правилата за
извод, a именно времето, мястото на изказването и идентичността на изказващия’ (Strawson, 1952:
213). ‘Най-важният общ урок’, пише Стросън на заключителните редове от изследването си, ‘е, че
простите дедуктивни връзки не са единственият вид, който трябва да разглеждаме, ако искаме да
разберем логическото действие на езика. Трябва да мислим в много повече измерения от това на логическия извод и противоречието и да употребяваме много инструменти за анализ освен тези, които
принадлежат на формалната логика... Също така в това изследване не сме ограничени до езикови
дреболии; въпреки че детайлното изследване на малки езикови разлики може да бъде достатъчно
интересно. Защото в опита да намерим отговор на въпросите за такива форми като: Какви са условията, при които ние употребяваме такъв-и-такъв израз или клас от изрази? или Защо казваме
такова-и-такова нещо и не такова-и-такова друго?, можем да се окажем способни да съставим
класификации или да открием разлики, достатъчно съществени и дълбоки да задоволят най-силния
апетит за всеобщност. Онова, което няма да намерим в нашите резултати, е този характер на елегантност и система, който принадлежи на конструкциите на формалната логика. Не по-малко вярно
е, че логиката на обикновената реч дава поле на интелектуално изследване, ненадминато по богатство, сложност и сила да поглъща’ (Strawson, 1952: 231-2). Тук е редно да се отбележи, че и Питър
Хилтън обсъжда ‘феномена на индексичността’ в ‘Да започнеш от анализа’(Hylton, 2005: 33-5).
37 Повече вж. (Деянов, 1997: 15 и сл.).
38 Тук трябва да се направят поне две важни уточнения. Първото е, че към 1903 г. Ръсел е схващал
пропозициите предимно онтологически – като единства, подобни на състоянията на нещата, които
съдържат като съставки в себе си действителни същности. Опитвайки да обясни природата на пропозициите, той не ги различава от ‘съждения, форми на думи, или пък „обективите“ на Майнонг’
(Russell, 1992: 55; също вж. Russell, 1973: 92). Второто е свързано с Майнонг и с появата на понятието ‘обектив’ (въведено през 1902 г. в ‘За допусканията’, за да обозначи особени предмети на съдене) в контекста на неговата ‘теория на предметите’ (изложена в програмната работа ‘За теорията
на предметите’ от 1904 г.). Събирането в една теория на концепция за интенционалността и крайно
усложнена ‘таксономия на съзнанието’ води австрийския философ до позицията, че предметите се
делят на обекти и обективи. Първите са обекти на представи (идеи), докато вторите – на допускания или съждения. Представа за река например се отнася до обект, който е част (съставка) от един
обектив (че дадена река е златна). Последният от своя страна може да бъде обект на нечие допускане или съждение. Оттук обективите силно наподобяват състоянията на нещата с тази разлика, че
не е задължително да бъдат фактуални. Те субсистират, когато съответстващите им пропозиции са
истинни, и не субсистират, когато пропозициите, които им съответстват, са неистинни.
39 Какво имам предвид под потенциали в логическата форма? Най-вече онези структурни компоненти,
останали непроявени от Ръселовата аналитична практика, но все така релевантни към въпроса за
формата. Те биха могли да получат правилното (формалното) си осветляване, ако е възможна, поне
донякъде, свободата от неизбежните идеализации в логиката. Чрез нея от проблеми като тези за
индексикалиите, за различните логически статуси на референта и релатума, за смисъла на отношението, за утвърждаването и деиндексикализацията му, за извода и депсихологизацията на извода
биха могли да се разкрият споменатите структурни компоненти. Те от своя страна са индикатори на
един лишен от активност трансценденталенен субект.
40 Тези конструкции Ръсел използва в един свой ръкопис от 1903 г., озаглавен ‘За значението и денотацията’ (Russell, 1994: 316). Предстои връзката между тях да бъде разгледана по-пространно.
41 Това означава, че в самия обектив са налични малки структурни елементи, които формално подсказват свързаността на неговите части и предупреждават през конкретните практически обстоятелства
накъде да се търси формата на пропозицията.
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42 В §36 на ‘Общо учение за елементите’ от наръчника за лекции по логика Кант различава ‘аналитич-

ни положения... чиято достоверност се основава върху тъждеството на понятията (на предиката с
това на субекта)’ от ‘положения, чиято истинност не се основава върху тъждеството на понятията’
и които ‘трябва да се нарекат синтетични’. Като дава примери за аналитично и синтетично, в
забележката към параграфа Кант добавя и това, че ‘синтетичните положения увеличават познанието materialiter, а аналитичните – само formaliter. Първите съдържат определения (determinationes),
последните – само логически предикати’ (Кант, 1994: 119). В края секция III от Увод-а към Критика на чистия разум може да се види повече от гореспоменатото ‘само formaliter’ увеличаване на
познанието във връзка с аналитичните положения, доколкото там се казва следното: ‘Голяма част,
и може би най-голямата, от дейността на разума ни се състои в анализи на понятията, които вече
имаме за предметите. Това ни доставя множество познания, които, въпреки че не са нищо повече
от разяснения и пояснения на онова, което в понятията ни (макар по забъркан начин) вече е било
мислено, все пак поне по форма се ценят като нови познания, при все че по материя или по съдържание не разширяват понятията, които имаме, а само ги анализират’ (Кант, 1992: 80-1). Въпреки
това Кант категорично не е склонен да преувеличава познавателната роля на анализа. В секция VII,
след като определя периметъра на трансценденталното познание и респективно на трансценденталната философия, той казва за последната, че ‘такава наука би трябвало да съдържа напълно както
аналитичното, така и синтетичното познание a priori’, но с оглед намерението, ‘бива да проведем
анализата само дотолкова, доколкото е нужно, за да се разберат в целия им обем принципите на
априорната синтеза, единственото нещо, което ни интересува’ (Кант, 1992: 93).
43 Интересна с разграничение между вещи и понятия, а също и с ‘трудната за дефиниране’ връзка
на глаголите с истината и неистината, основаващи и разликата между утвърдена и неутвърдена
пропозиция.
44 Той събира в едно проблемите за утвърждаването, импликацията и извода, като акцентира върху
разликата между ‘следователно‘ и ‘имплицира’, както и между пропозицията като действително
утвърдена пропозиция и като сложно понятие. В него се появява и важният от трансценденталистка гледна точка въпрос дали Ръсел различава ‘утвърждаване на пропозицията’ (утвърждаване, че)
и ‘утвърждаване в пропозицията’ (утвърждаване като, което е идентично с ‘възможен начин на
участие’).
45 Тя носи заглавието ‘Данните на логиката’ и част от нея вече беше цитирана в бележка 4.
46 Вж. (Деянов, 2007: 22-4).
47 В прочутия манифест се заявява следното: ‘Втората фундаментална грешка на метафизиката се
състои в схващането, че мисленето може или да извлече познания от самото себе си, без използване
на някакъв емпиричен материал, или поне да стигне чрез умозаключение от дадени факти до нови
съдържания. Но логическото изследване води до резултата, че всяко мислене, всяко умозаключение
представлява не друго, а преход от твърдения към други твърдения, които не съдържат нищо, което
вече не е било в първите (тавтологично преобразуване). Така че не е възможно една метафизика
да се изведе от „чистата мисъл“. По такъв начин чрез логически анализ се преодолява не само
метафизиката в собствения, класическия смисъл на думата, особено схоластическата метафизика и
тази на системите на немския идеализъм, а също и скритата метафизика на Кантовия и на модерния
априоризъм. Научното схващане на света не познава безусловно валидно познание от чист разум,
„синтетични съждения a priori“, каквито са в основата на Кантовата теория на познанието и толкова
повече на цялата пред- и следкантова онтология и метафизика... Точно в отхвърляне на възможността на синтетично познание a priori се състои основната теза на модерния емпиризъм. Научното
схващане на света познава само опитни твърдения за предмети от всякакъв вид и аналитичните
твърдения на логиката и математиката’ (Карнап, 1999: 77).
48 Вж. (Russell, 1994: 316).
49 Формулировката се появи в една от сесиите на семинара по философска логика през 2013 г., в която
участваха Мартина Минева, Деян Деянов, Тодор Петков и Валентин Аспарухов.
50 Вж. въвеждащия параграф към настоящата глава.
51 В обектива се обективира трансценденталното и впоследствие се подлага на анализ. Казано е така,
защото трансценденталното в обектива е обективно, но не е обект.
52 При все че бяха споменати по-горе, ще ги изброя отново, за да подчертая с това, че те не просто
дават зримост на Ръселовите логически осцилации, но и придават плътност – защото са самата
плът – на философската логика: за логическата форма, за истината и утвърждаването, което придава смисъл, за извода, за референта и релатума, за конверса, за смисъла на отношението, както и
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анализа на пропозициите (понеже условие за неговата възможност е едно предхождащо го свързване, един синтез, който предобуславя аналитичната процедура) са част от знаците, които сочат
трансцендентална проблематика. Те проясняват и маркираната вече (срв. бележки 30, 31, 33) разлика между обективи (синтетични единства, в които само чрез логически анализ може да се изолира
аперцепция от аперцепирано) и пропозиции. Задължен съм на Деян Деянов за това, че ми посочи
и внимателно анализира пред мен въпросната разлика, която се проектира в следните положения:
че обективите са единствено формално указателни и в тях още не може да се говори за форми (за
субект, за предикат, за отношения); че обективите имат смисъл още преди да бъдат определени, но
едва с употребата те стават истинни или неистинни, т.е. се трансформират в пропозиции; че когато
са подсигурени с контекст (когато се избере при дадени практически обстоятелства какво да се
каже), едва тогава се появява и логическата форма; че едва тогава – чрез утвърждаването, което
придава смисъл на обективите – последните прорастват в пропозиции, а с тях, посредством субектите, предикатите, отношенията, идват логическите форми; че в този смисъл логическите форми
са апостериорни;
53 Вж. (Витгенщайн, 1988: 6.54).
54 Мамардашвили не говори за ‘некласически трансцендентализъм’, макар да критикува трансценденталния субект и да обсъжда трансцендентални проблеми; с този израз се има предвид противоположността между класическа и некласическа рационалност.
55 Вж. (Деянов, 1984: 75). Трансцендентализмът (трансценденталната логика) als ob във версията от
1984 г. е силно социологизиран и в този смисъл трябва да се каже, че не се има предвид първоначалната употреба на термина, а по-скоро употребата му в смисъла на некласическата трансцендентална логика.
56 Разбира се, това е въпрос, вълнувал още Хайдегер. Въпрос, пряко свързан с обрата, който предизвиква неговият прочит на Кант, т.е. с акцента върху трансценденталната способност за въображение.
57 Контекстът на некласическия трансцендентализъм предполага недвусмислено да се заяви, че субектът може да бъде гарант за научност само като конституиран, но не и като конституиращ.
58 Синтезът (Стоев, 2010: 28-30) е ‘онази характеристика на познанието’, която откроява връзката на
‘разнородни познавателни елементи’, несвързани предварително в понятие и недостижими чрез
анализ на понятие. Това означава, че ‘тръгвайки само от понятия’ – пък били те и неопределими,
ще добавя тук, позовавайки се на Ръсел, – ‘не може да се постигне никакво синтетично, а само
аналитично познание’ (Кант, 1992: 123). За трансцендентализма е неотстранимо изискването всеки анализ да се основава на една начална синтеза – ‘където разсъдъкът преди това не е свързал
нещо, там той не може и нищо да разложи’ (Кант, 1992: 169) – осигурена от трансценденталната
аперцепция, която обуславя всяко (както субектното, така и обектното) единство. Поради това, че
носи основанието за всяко единство (както на представите, така и на съжденията ни) Кант нарича аперцепцията ‘основанието за възможността на разсъдъка дори в неговата логическа употреба’
(Кант, 1992: 171). Понеже предполага формирането на познавателен обект, единството на субекта е
корелативно на единството на всеки, доведен до мислимост обект, т.е. второто единство е предметният аналог на първото.
59 Това уточнение, даже и в стилистичните му подробности, дължа на Деян Деянов (Деянов, 2014:
26-7).
60 Вж. (Russell, 1900: 131-3) по-специално края на 75-и параграф, където се обсъждат перцепциите на
монадите и се установява наличието на особен елемент, несвързан с предустановената хармония
– ‘синтезът или изразът на множествеността, който трябва да бъде припомнен и да му бъде придадено значение’. Веднага след това в 76-и параграф се обсъжда appetition, или активността на
субстанцията, определена като ‘склонността й да преминава от една перцепция към друга, която
не е нищо друго освен проява на волята’. Отбелязва се също, че съгласно Лайбниц ‘природата на
субстанциалните форми е сила, в която участва нещо подобно на усещане или желание... Перцепциите в монадата произлизат една от друга съгласно закона за appetites или съгласно последните
основания за добро и зло’. Срв. с (Мамардашвили, 2004: 112-4) лекцията ‘Съзнание – битие’ за
Декарт и мястото на волята в трансценденталния субект.
61 Вж. (Витгенщайн, 1988: 5.633).
62 Ранният XX век предлага поне две алтернативни решения: на Хайдегер, основано върху продуктивна способност за въображение; на Касирер, основано върху волята за формиране, която заема функцията на трансценденталната способност за въображение и схваща дейността като воля за истина.
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На първи декември 1902 г. Ръсел пише в дневника си следното: ‘Стоут ме заведе да се видя с Брадли – мъж с черна брада и много умно и чувствително изражение, с красиво лице, заради красотата
на ума, появяваща се по него. Маниерите му са много учтиви и някак срамежливи. Той притежава
духовността на онези, които работят, въпреки непоносимата физическа болка. Обичам го сърдечно.
От доста време обсъждаме философски въпроси. Много разгорещено (макар и без да съм го искал
съзнателно) спорих с него и твърдях, че във философска дискусия, при която повече не са валидни
аргументи, се стига до приемане на едно последно (фундаментално) различие сред предпоставките.
Това му се стори крайно скептично, но и атака по работата на неговия живот. Макар и със затруднения, той се контролира напълно. Много съжалих, че спорих с него’ (Цит. по Grattan-Guinness,
1985-86: 101).
64 Цит. от Кенет Блекуел, вж. (Blackwell, 1981: 25).
65 Става дума за ‘Бележки върху логиката’, завършени вероятно през август 1913 г., които Ръсел определя като ‘невероятно добра работа, решила проблемите, пред които е била изправена... и свалила
огромен товар от собствените му плещи’. В писмо до лейди Отолин Морел (вж. Blackwell, 1981:
25) от октомври същата година той ще напише, че ‘Бележките’ са ‘толкова добри, че нищо, правено
в логиката, не може да се сравнява с тях’. Тези констатации със сигурност не са обикновени ласкателства, най-малкото заради това, че Ръсел използва ‘Бележки върху логиката’ при подготовката
на своите лекции по логика в Харвард, по известни днес като Лоуеловите лекции, четени в Бостън
през март и април 1914 г., или като книгата, озаглавена Нашето познание за външния свят, издадена по-късно същата година.
66 Вероятно критиката е срещу версията на теорията за съждението като многоместно отношение,
изложена в Проблемите на философията от 1912 г. Няма данни за това Брадли да е обсъждал версията от непубликувания Ръселов ръкопис по теория на познанието от 1913 г.
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Реценция КХ

Том Джунс

РУСКОТО ВЛИЯНИЕ НА БАЛКАНИТЕ.
РЕЦЕНЗИЯ НА: ДИМИТЪР БЕЧЕВ, 2016.
RIVAL POWER: RUSSIA IN
SOUTHEAST EUROPE. НЮ ХЕВЪН:
ЙЕЙЛ ЮНИВЪРСИТИ ПРЕС, 2016, 300 С.
В мъглата на така наречената
„нова Студена война“ на човек му е
простено, ако често се обърква какво точно се има предвид под „руско
влияние“. Има толкова много преувеличения, че повечето анализи в
медиите не успяват да се занимаят
с множеството въпроси, които възникват. Новата книга на Димитър Бечев, Rival Power (Предизвикателна
сила) е първото обстойно и задълбочено проучване на този сложен
феномен в стратегическия геополитически регион на Балканите, простиращ се, общо взето, от Словения
до Кипър и от Румъния до Турция.
Сред големия брой държави в него
има страни-членки на ЕС, и страни
извън ЕС, някои от които са се присъединили към НАТО, докато други
официално са неутрални.
Както обяснява въведението,
книгата се занимава с два вида въпроси. Първо, тя се осмелява да
навлезе в това какво движи руските политики в региона и разглежда
стратегическите цели на създателите на политики в Кремъл както пре-

ди, така и след идването на власт на
Путин преди седемнадесет години.
Второ, тя изследва нагласите и реакциите на страните в региона към
московските политики. Основният
аргумент на книгата е, че въпреки
всички фанфари за „културните и
исторически връзки“ между Русия и
Балканите днешните отношения са
базирани предимно на материални интереси и прагматизъм, които
често са подклаждани от опортюнизъм и от двете страни. Русия може
да действа като противотежест на
Запада и да направи влиянието си
осезаемо в региона, същевременно
местните лидери използват Русия
като жива преграда в отношенията
си със Запада.
Книгата е тематично структурирана в две части. Първата част е
посветена на руските взаимоотношения със страните от региона под
формата на изследване на казуси.
Тя обхваща исторически времеви
период в рамките на приблизително
последния четвърт век от падането
на социализма и разпада на Юго473
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славия и Съветския съюз. Първата
глава на книгата дискутира ролята
на Русия във войните в бивша Югославия през 1990-те. Тя разказва историите за руските дипломатически
амбиции, които целят да придвижат
Москва до равностойна позиция с
тази на Запада. Това в крайна сметка води до разочарование, отчасти,
защото Русия не може да събере
достатъчно военна мощ (трябва да
приеме „надмощието в ескалацията“1 на Запада), с която да подкрепи
дипломатическата си стратегия. Понататък втората глава разглежда руската политика и отношения с държавите наследници на Югославия
след 2000 г. – годината, през която
Владимир Путин става президент
на Русия и Слободан Милошевич
е свален в Сърбия. Тя показва как
Москва под ръководството на Путин
успява да превърне енергийните си
политики в полезно и мощно предимство и да си създаде ниша на
влияние в региона. Докато първоначално Кремъл приема надмощието
на Европейския съюз и Съединените щати в Западните Балкани, след
кризата в Украйна през 2014 г. той
се опитва да се утвърди и да оспори
влиянието на Запада в неговия „заден двор“.
Глава три дискутира две бивши
сателитни държави на Съветския
съюз – Румъния и България. Всъщност тази глава е донякъде „ловец
на митове“. Докато Румъния често
е виждана като в по-голяма степен
антируска и имаща пряко съперничество и конфликт на интереси с
Москва по отношение на съседна
Република Молдова, България традиционно е виждана като вероятно
най-проруската държава в региона.
Бечев обаче определя и двете виж474

дания като клишета и подчертава,
че Русия все още държи лостовете
на влиянието си в Румъния, докато
в България предполагаемите русофилски нагласи оставят разочароващи резултати, например неуспеха
да се завършат големи енергийни
проекти като Южен поток. Въпреки
че сред страните в региона двете
имат най-силни връзки с Русия поради наследството от Съветския
блок, и двете стабилно се отдалечават от орбитата на Москва, присъединявайки се към НАТО и ЕС през
2000 г.
Четвъртата глава се обръща
към Гърция и Кипър. Макар че не са
на страната на Съветския съюз по
време на Студената война, а Гърция дори е член на НАТО, елитите
и на двете държави – независимо от
идеологическия си образ – намират
добрите връзки с Русия за изгодни. Тези отношения обаче често не
водят до очакваните благоприятни
резултати. За Гърция Русия не се
оказва великият балансьор на търканията ѝ с Турция, а Москва не
изглежда петимна да изкове окончателно споразумение за разделението на Кипър. Въпреки че Русия първоначално протяга ръка за помощ
на Кипър, Кремъл в крайна сметка
не предлага финансова помощ на
нито една от двете страни, с която
да облекчи последиците от кризата
в еврозоната. Все пак, независимо
че след това очакванията в Атина и
Никозия може и да са се занижили
реалистично, Бечев подчертава, че
и двете страни остават в приятелски
отношения с Русия и представляват
ядрото на проруския лагер в ЕС.
Петата и последна глава от
първата част на книгата дискутира
отношенията между Русия и Турция,
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тема, която сама по себе си би могла да заслужи отделна книга. Това
е една от най-интересните и информативни глави в книгата, в която Бечев развенчава голяма част от създаваната в медиите паника, в която
затъват много от репортажите за
отношенията между двете държави.
Главата разяснява открито признатите за трудни отношения между
Анкара и Москва през последните
десетилетия и убедително аргументира как поредица от турски и руски
лидери успяват да навигират в това
минно поле и да поддържат modus
vivendi, който запазват и до днес.
Близките отношения с Турция според Бечев са вероятно най-голямото постижение на руската политика
в региона.
Втората част на книгата се занимава с областите на руско влияние
в Югоизточна Европа. Бечев определя три такива области – военните
възможности, енергийните политики и меката сила – на всяка от които
посвещава глава. По отношение на
военния аспект, който е разгледан
в глава шест, трябва да се отбележи, че Русия не е нито залязваща
регионална сила, нито геополитическата заплаха, в каквато някои
коментатори я превръщат. Макар че
в крайна сметка не може да се мери
с НАТО, военните способности на
Русия нарастват. Разузнавателната
ѝ мрежа присъства в целия регион,
както показаха събитията в Черна
гора (макар Бечев да настоява, че
много въпроси, касаещи предполагаемия опит за преврат, все още остават без отговор).
Има достатъчно основания да
се смята, че Русия ще се опита да
засили позициите си в бъдеще. Москва действително си е взела поука

от войните през 1990-те в Западните Балкани, където НАТО успя да извади Русия от играта благодарение
на надмощието си в ескалацията на
конфликта. В момента в Черноморския регион Русия притежава такова
надмощие в ескалацията в Украйна, което прави Кремъл неизбежен
ключов играч при разрешаването
на конфликта в Донбас. Така Москва може да използва своята военна мощ в региона като политически
лост, а и не се е поколебала да го
направи дори извън традиционните
си сфери на влияние, както в Сирия.
Повече от военните възможности, както става ясно в глава осма,
политиките на „Газпром“ и „Лукойл“
са онова, което осигурява на Москва влиянието ѝ в региона. Русия
всъщност е „Русия АД“. Подпомогнати от културата на корупция, националните енергийни компании
на Балканите служат като „дойни
крави“ за пари, предлагащи тлъста
плячка както на руските, така и на
местните актьори. Кооптирането на
местните елити работи по-добре от
използването на военна сила или
подривна дейност. Петролът и газът
остават основните активи, с които
Москва разполага, тъй като Русия
продължава да бъде доминиращият
енергиен играч в региона, въпреки
че последователните политики и регулации на ЕС осигуряват проверки
на това как Москва използва тази
власт.
Друг потенциален актив, който
Русия може да използва, е меката
сила, която е предмет на деветa и
последна глава. Публичната дипломация, културните институции,
православната църква, печатни и
електронни медии, както и пъстрата
мрежа от местни политически актьо475
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ри (вариращи от радикални групировки до умерени проруски основни
политически партии) могат също да
оказват влияние. Това е по-лесно
и по-рентабилно от подкупване на
правителства с енергийни договори
или прибягване до военни действия.
Главата не се занимава с измерване
на действителното въздействие на
този набор от инструменти на мека
власт, но предлага отрезвяващи
контрапримери, като много по-лесното проникване на Ал-Джазира на
Балканите (която от 2011 оперира
от Сараево като босненско-хърватско-сръбска и е собственост на катарското правителство) в сравнение
с каквито и да било опити за създаване на руски телевизии.
На Балканите симпатиите към
Русия имат тенденция да са големи
и трайни (дължащи се освен всичко
друго и на наследството от Студената война), въпреки че нито една
страна не е заела решително попроруска позиция. Бечев посочва
множество проучвания на общественото мнение и изследвания, които показват възход на одобрението на Путин или Русия, но все пак
западно ориентираните нагласи са
по-утвърдени и западната популярна култура и начин на живот служат
като основна отправна точка за поголямата част от хората в региона.
Книгата на Бечев обаче подчертава
нещо особено важно по отношение
на меката сила на Русия. Москва
може да оформя дискурса, но тя
не може да оказва пряко въздействие върху политическите събития
посредством своята мека сила.
Кремъл действа като саботьор, но
досега не е успял да предотврати
присъединяването на която и да е
страна в региона към ЕС или НАТО,
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какво остава за напускането им.
Това, което прави впечатление
по отношение на „руското влияние“
на Балканите – регион, както географски, така и исторически сравнително близък до Русия, – е характерният за него неидеологически
подход, който поставя интересите
на първо място. Често „историческите“ или „стереотипни“ характеристики в медиите са погрешни.
Книгата навлиза в историческия
контекст и прави може би изненадващи заключения. Докато го прави,
тя развенчава определени митове:
сръбските русофили знаят твърде
малко за Русия; България всъщност е неуспешен „троянкси кон“;
симпатиите на Гърция към Русия
не се основават на нищо повече от
абстрактни емоции; руско-турските
отношения винаги са били сложни,
но не изглежда да водят до открита
конфронтация – един „брак по сметка“, който съвсем отскоро е издигнат на нови висоти.
Най-същественото, както показва Бечев, е, че балканските лидери
използват Русия, колкото и тя ги използва. Сръбските лидери през годините се опитват да се сближат с
Русия в търсене на подкрепа за разрешаване на главоблъсканицата в
Косово, но Русия приема независимостта на Косово и я инструментализира като прецедент по отношение на Приднестровието, Абхазия и
Осетия. Руските дела на Балканите
често завършват с взаимно разочарование. Провалът на газопровода
Южен поток причини главоболия
на всички замесени държави. Все
пак Балканите представляват регион на руско влияние, чрез който
Кремъл може умело да разиграва
картите си, противопоставяйки се
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на Запада в една игра на геополитическо съперничество. Понякога
авторитарните балкански политици
използват това, всявайки безпокойство сред чиновниците в ЕС и
НАТО, които след това легитимират
същите политици, които уж се противопоставят на Русия. Тъй като от
гледна точка на Москва Западът се
бърка в задния двор на постсъветското пространство, на Балканите
тя може с готовност да покаже, че
и Москва може да се меси в задния
двор на Запада.
Бечев се занимава с въпросите,
касаещи руските политики от съвременна гледна точка, и ги поставя в
средносрочна историческа перспектива, обхващаща главно периода след разпадането на Съветския
съюз. Макар историята да е от значение, тази книга хвърля светлина
върху това как „руското влияние“ не
е само резултат от политическите
цели на Кремъл, базирани на стратегически интереси, но всъщност
произтича от динамиката на взаимодействието между местните актьори и Москва. За танго действително
са нужни двама. Опортюнистичните
съображения обаче никога не са
далеч. Днешните проруски балкански политици като Милорад Додик в
Република Сръбска, Никола Груевски в Македония или Таип Ердоган
в Турция в не особено далечното
минало са смятани за прозападни.
Резултатът от този танц на сенките
на Балканите обикновено оставя и
двете страни неудовлетворени.
Книгата на Бечев илюстрира за
какво става дума, когато се говори за
руското влияние, но също така и за
какво не става дума. Тя категорично
подчертава онова, което медийният
дискурс пропуска. Въпреки част от

реториката на меката й сила (която
дори се харесва на консерваторите
в Запада) Русия няма намерение да
разгромява Запада и да го замени с
нов политически ред или „империя“
на Балканите. Русия се възползва
от слабости като широко разпространената корупция, за да защитава интересите си. Докато Кремъл се
стреми да подрива институциите и
подкопава правилата, определени
от Запада, това не е Студена война,
заключава Бечев.
Заключенията на книгата са
полезни също и за по-доброто разбиране на ситуацията в съседни
региони в Европа (Централна Европа, Южна Европа, Близкия изток)
и дори отвъд. От тази гледна точка
обаче тя би могла да се възползва
от малко по-задълбочено изследване на историческата перспектива.
Не се дискутира поствоенният геополитически ред след Ялта, нито
потвърждаването му чрез хелзинкския процес, ред, който неизбежно
се разпада след гибелта на държавния социализъм и разпадането на
Съветския съюз. Това за съжаление е пропуск, като се има предвид,
че точно резултатът от реда след
1991-а в Европа е онова, което Русия на Путин, изглежда, оспорва
днес. В този смисъл книгата би спечелила от глава, очертаваща къде и
как Балканите – и съответните позиции на различните страни в региона
– пасват в цялостната руска външна
политика и геополитическa перспектива.
Това в крайна сметка е само
малка критика, която по никакъв начин не намалява достойнствата на
тази книга. Rival Power е получила
признание от много специалисти в
областта и заслужава да бъде вклю477
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чена в списъците на научната литература, която трябва да се прочете.
Аз се присъединявам към тази висока оценка и бих добавил още нещо.
Благодарение на изключително увлекателната проза, точния и подробен анализ на понякога сложни теми
като енергийната и газовата полити-

ка е лесна за четене и разбираема
за неспециалисти. Rival Power е задължително четиво за всеки, който
се интересува от отношенията между Русия и балканските държави или
иска да разбере какво означава „руското влияние“ днес.

Превод от английски език: Костадинка Самсорова
БЕЛЕЖКИ
1

‹Escalation dominance› – концепция, разработена в САЩ по време на Студената война. Според нея
САЩ могат най-добре да предотвратят конфликт и избегнат ескалацията му, като осигурят необходимото военно и политическо надмощие при всяко ниво от потенциалната ескалация чак до ядрения конфликт.
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ABSTRACTS
Mark Galeotti
(MIS)UNDERSTANDING RUSSIA’S TWO ‘HYBRID WARS’
Formulations such as 'hybrid war' that have been used to try and explain
Russia's political campaign against the West have political utility but little
scholarly relevance. Apart from the fact that the Russians themselves see gibridnaya voina as a Western approach used against them and their allies, the
term also conflates two distinct, even if overlapping Russian concepts. To the
military, such non-kinetic means as subversion, hacking, disinformation and
sabotage are instruments with which to prepare the battlefield, as in Crimea.
However, to the national security establishment, they are an alternative to direct
military operations, and it is this kind of 'political war' that is being waged on
the West. Understanding this distinction is crucial for a proper appreciation of
the nature of the challenge and the most effective means with which to resist it.
Keywords: Russia, hybrid war, political war, subversion, disinformation.
Dr Mark Galeotti is a Senior Researcher at the Institute of International
Relations Prague and head of its Centre for European Security. Parts of this
paper are adapted from the author’s longer study, Hybrid War or Gibridnaya
Voina? Getting Russia’s non-linear military challenge right (Prague: Mayak,
2016).
Address:
Institute of International Relations
Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
Czech Republic
Email: galeotti@iir.cz.
Andrei P. Tsygankov
AMERICAN RUSSOPHOBIA IN THE AGE OF LIBERAL DECLINE
The paper addresses the US media perception of the Russia-threat following the election of Donald Trump as the United States’ President. Trump’s election revealed a major value divide within the American society. The Russia
issue became central in the new internal divide between the Trump administration and the liberal establishment. To the latter the Russia story was more
about Trump than Russia. If the two countries are to move beyond viewing
each other as potential enemies, they must find a way to reframe their values in
non-confrontational terms.
Key words: Russophobia, American media, Russia, Donald Trump, liberal
establishment
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Andrei P. Tsygankov is Professor of political science and international
relations at San Francisco State University. He has published widely in the
United States, Russia, Europe, and China. His books include Russia’s Foreign
Policy and Russia and the West from Alexander to Putin, and he has recently
edited The Routledge Handbook of Russian Foreign Policy (to be published in
2018).
Address:
Department of International Relations
San Francisco State University
1600 Holloway Avenue
Humanities Building, Room 282
San Francisco, CA 94132
USA
Email: andrei@sfsu.edu
Tom Junes
PROPAGANDA IN BULGARIA: MADE IN RUSSIA OR HOMEGROWN?
This paper discusses the main tenets of how Bulgaria was represented in
what can be coined as ‘Russian propaganda’ and how the dynamics of this process functioned in the period from 2013 to 2016. First, it will provide a discussion outlining the general framework and illustrate some discourses that appeared in Russian media outlets concerning Bulgaria. Secondly, it will focus on
how Russian propaganda operated in relation to Bulgaria’s presidential elections
in the autumn of 2016. The latter case study is important as an empirical study
since the ultimate winner of the election, Rumen Radev, was largely portrayed in
both international and domestic media as being a ‘pro-Russian’ candidate. Such
media portrayals of the Bulgarian presidential elections can be seen as consistent with similar depictions of other electoral contests in Europe and the United
States over the past years in which Russian propaganda, social media trolls and
bots, fake news have supposedly come to play a role in promoting politicians or
political parties that are perceived to be ‘pro-Russian’. This paper will qualify
such simplistic dichotomies and attempt to bring some nuance to the question of
what constitutes ‘Russian propaganda’. In contrast to widespread assumptions
following the logic of the so-called ‘information’ or ‘hybrid’ war, it argues that
what is generally regarded as ‘Russian propaganda’ in Bulgaria tends to be a
‘home-grown’ phenomenon rather than a foreign-directed or steered influence.
Keywords: Bulgaria, Russian propaganda, Russia, Rumen Radev, hybrid
war, Russian influence.
Tom Junes is a historian and holds a Ph.D. from the KU Leuven (Belgium). He is a member of the Human and Social Studies Foundation in Sofia.
As a postdoctoral researcher he has held fellowships in Warsaw, Vienna, Bu485
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dapest, Helsinki, Potsdam, Jena and Sofia. His research interests cover Eastern
European history, Cold War history, and the history of youth and student movements. He is the author of Student Politics in Communist Poland: Generations
of Consent and Dissent (Lanham: Lexington Books, 2015).
Address:
Human and Social Studies Foundation – Sofia
11 Slaveykov Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Email: junes.tom@gmail.com
Milena Iakimova, Dimitar Vatsov
CO-OPTING DISCONTENT: BULGARIAN POPULISM,
LOCAL INTERESTS AND RUSSIAN PROPAGANDA
Russian propaganda co-opts western grassroots criticism of liberalism and
globalization, recasting both left and right populism in nationalist terms. Vice
versa, local actors borrow the Russian propaganda package and use it for their
populist purposes. This is the general finding of the analysis of Bulgarian media
discourse, 2013-2016, analysis that proceeded in three steps: semantic analysis
of the vocabulary of the anti-liberal and anti-democratic propaganda and extraction of specific keywords and catch phrases; frequency analysis of the uses
of these words and phrases in 3080 on-line media outlets for four-year period;
content-analysis of a sample of 3305 single publications from 8 typologically
different media outlets.
The analysis identified four simplistic and interrelated anti-liberal and antidemocratic theses:
The US and NATO are a global hegemon/puppet-master which is pulling the strings both of Brussels and of national governments; Europe is dying
because of its cultural decline (‘liberasty’) under the blows of the migrant invasion unleashed by the US, and because of the lame-duck, puppet European
bureaucracy (‘Eurocracy’). In the final analysis, Europe is dying because it is
united: the EU is a construction which serves the interests of the US and of
global corporations, and it is an enemy of the European peoples; Russia is rising. Although it is a victim of Western aggression, Russia is a guardian of its
age-old sovereignty and of traditional values, and it is actually the true saviour
of Europe; Bulgaria’s liberal elites are venal: civic movements, human rights
organizations, independent media outlets, pro-western politicians and parties
are represented as an indistinguishable whole, and all of them are ‘foreign
agents’ – puppets of foreign interests.
The populist-propaganda discursive front developing in the Bulgarian public sphere since 2013 is distinctly ‘pro-Russian’, although the data show that it
is not always directly inspired by Russia. The content-analysis identified three
different rationales of using those clichés.
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uses, hate speech, sovereignism.
Milena Iakimova is Associate Professor at the Department of Sociology,
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of Critique & Humanism. She is the author of the monographs Sofia of the
Common People (With a Tarikat Slang-Bulgarian Dictionary) (Sofia: IztokZapad, 2010; in Bulgarian) and How a Social Problem Arises (Sofia: IztokZapad, 2016; in Bulgarian). Fields of interest: critical social theory, qualitative
research methods, collective identities and collective mobilisations.
Address:
Department of Sociology
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
125 Tsarigradsko Shose Blvd, block 4
1113 Sofi a
Bulgaria
Email: milena.iakimova@gmail.com
Dimitar Vatsov, PhD, is Professor of Philosophy at New Bulgarian University, Sofia. He is Editor-in-Chief of Critique & Humanism journal and President of the Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF).
He is also a team leader of the collective research project “Anti-Liberal
Discourses and Propaganda Messages in Bulgarian Media: Dissemination and
Social Reception”.
He is the author of the following academic books: This is True! (2016),
Essays on Power and Truth (2009); Freedom and Recognition: the Interactive Sources of Identity (2006); Ontology of Affirmation: Nietzsche as a Task
(2003). His research interests are in the fields of political philosophy, especially
critical theory, and post-analytic philosophy of language.
Address:
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21 Montevideo Blvd
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Boryana Dimitrova
INFLUENCE OF THE ANTI-DEMOCRATIC PROPAGANDA
ON THE BULGARIAN PUBLIC OPINION: PSYCHOLOGICAL
PRESSURE AND POLITICAL CHOICES
The article analyzes the results from the national representative survey on
the impact of the anti-democratic propaganda in the Bulgarian media on the
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public opinion. Three topics are discussed in detail. First, the support for the basic democratic values, trust in the institutions, and in the key foreign countries
and world leaders; second, the level of penetration of the most common propaganda messages in the public attitudes and in the specific socio-demographic
and electoral groups; the role of the fake news; third, the ability of these messages to influence the direction and the character of the key citizens’ political
choices. Based on the analysis of the results, two main theses are argued. The
more directly politically oriented a message is, the more it polarizes the society.
It gathers its supporters, but in the same time it mobilizes its opponents. And
vice versa, the more hidden and psychological a message is, the more it is effective, awakening profound fears and reaching the widest influence. The second
finding concerns the fact that, regardless of the wide spread of the propaganda
messages in the media, they have not changed the basic geopolitical choices of
the Bulgarians - until and as long as they do not offer an acceptable alternative
to this choice.
Key words: Democratic values, propaganda messages, fake news, public
opinion, political choice, geo-political orientation.
Boryana Dimitrova is Bulgarian sociologist, Associate Professor of Sociology and Managing Director of Social and Market Research Agency “Alpha
Research”. She has more than 20 years of experience in the field of the social,
political and electoral surveys. B. Dimitrova has led numerous research projects concerning the transition period, EU integration process, social policies,
media environment, and political sociology. Her analyses are published in a
number of prestigious Bulgarian and foreign newspapers and journals.
Address:
Alpha Research Ltd.
54 Iskar str.
Sofia 1000
Bulgaria
Email: b.dimitrova@alpharesearch.bg
Deyan Kiuranov
BULGARIANS AND RUSSIANS TODAY:
A MISMATCH OF TWO COMPLEXES
This is the story of the modification of a hypothesis about the attitudes of
Bulgarians towards Russians as a result of an empirical survey. The main tenet
is that both groups regard one another through two different complexes. The
adequacy of the notion of complex in the context is explained (in the sense of
Charcot rather than Freud). The Bulgarian complex is vassality: Bulgaria is/
should be a vassal to suzerain Russia, therefore expecting protection for services rendered. The Russian complex is imperialism: Bulgaria is/should be a
colony of Russia, therefore Russia is under no obligation to Bulgaria regardless
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of circumstances. As in reality Bulgaria is a member of the EU and NATO,
these complexes create misunderstandings that complicate further a relationship that objectively is complex enough.
Keywords: Russians – Bulgarians, social attitudes, complexes, imperialism, vassality.
Deyan Kiuranov, PhD, philosophy major, Sofia University. Co-founder
of the Ecoglasnost movement and the Union of Democratic Forces, he quit
politics in 1990. Since, he has worked in various NGOs and think tanks, and is
a co-founder of the Centre for Liberal Strategies.
Address:
Human and Social Studies Foundation – Sofia
11 Slaveykov Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Email: deyan.kyuranov@gmail.com
Dimitar Vatsov
LOGICS OF PROPAGANDA
FIRST PART. POPULISM AND PROPAGANDA:
DANGEROUS LIAISONS AND FAMILY RESEMBLANCES
On the basis of the empirical data from the collective study “Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria” and reframing a cluster of already existing
post-Wittgensteinian theoretical approaches this text aims to outline the logics
of propaganda on two levels: Its First Part has to describe some more general
typological features of the propaganda usages of language (i.e. propaganda’s
“general” practical logics) and its Second Part has to describe the particular
conspiracy grammar and typical vocabulary of the recent populist, antiliberal
and national-sovereigntist propaganda (from Putin through Orban to Trump),
i.e. its specific practical logics.
Here, in the First Part, in comparison with the scientific and everydaylife modes of speech, some more general features of the propaganda usages of
language (common both for the commercial advertisement and for the political
propaganda) are outlined:
- We can speak of propaganda if a strategic dissemination and repetition
of stereotypified messages (clichés) is done; the strategic goal of such repetitive dissemination is to transform those clichés into meta-clichés: into a depth
grammar that frames the articulations for a multitude of individuals. In this
aspect propaganda resembles education but it also differs from scientifically
informed education by other features:
- Propaganda works in a regime of totalisation of the discourse, where the
specific modalities of the separate messages lose their significance: the peculiar task of propaganda is to create an overgeneralized discursive horizon that
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enables the fusion of modalities and hence a free play of associations between
messages. Being overgeneralized the propaganda discourses resemble the
scientific discourses and differ from the everyday-life discourses; being freed
from any strict sense (from any strict modalisation), propaganda differs from
science and resembles the ordinary bullshitting (in Harry Frankfurt’s sense).
Propaganda usually does not lie about the facts but it lies through modal extensions (or modal reductions) of the meanings of selected facts.
- Propaganda works in a regime of metonymy: It deposits utterance over
utterance in such a way that the modal differences between them disappear and
instead a metonymical chain appears: in the end it looks as if every utterance
substitutes the other, as if they mean the same. This metonymical propaganda
operation is conditioned by the overgeneralized and fused discursive horizon
but it also produces this very horizon: a circular productive relation takes place.
Through metonymy propaganda simulates coherence but such coherence is a
lie because every modal concordance between the terms and the utterances is
broken out in advance.
Beyond the “general” logics of propaganda, another distinction has been
made: between populist uses of language and propaganda uses that are parasitic
in relation to populism and operate with the demarcation between “we, the people” and “they, the elites”. We agree with Ernesto Laclau and Chantal Mouffe
that in the spontaneous populist movements “the people” comes into being as
an empty signifier springing from metaphors and catachreses. The practical unfolding of the discourse however – with everyday-life metonymies from below
or with strategic propaganda metonymies from above – inevitably fulfills the
empty signifiers of populism with one or another specific meaning and transforms it into a half-empty signifier. It is a specific populist-propaganda operation to totalize such half-empty signifiers (as “the people” and “its enemies”)
and to use them as propaganda epithets: as devices for discursive terror.
Keywords: Propaganda, logics, grammar, clichés, metonymy, modalisation, generalization, empty signifiers, propaganda epithets.
Dimitar Vatsov - see above.
Boyan Znepolski
IDEOLOGICAL DIMENSIONS OF THE ANTI-DEMOCRATIC
PROPAGANDA IN THE BULGARIAN MEDIA
The article aims to study five ideological dimensions of anti-democratic
propaganda in Bulgarian media that articulate in a variety of perspectives the
same general talking points: ‘The decline of Europe’, ‘The Rise of Russia’,
‘Bulgaria’s venal elites’, ‘The US/NATO as global hegemon/puppet-master”.
The task is namely to check the ‘elasticity’ of anti-democratic propaganda, to
see how, and to what extent, the general talking points can be rearranged and
extended in different ideological directions so as to encompass different social
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stereotypes and discontents and package them around three basic oppositions:
nationalism versus liberalism, the people versus the elites, Russia versus the
West. The article tries also to clarify what are the political implications and
what is the future of the world that the ideological variations of the main propaganda points presuppose and suggest.
Key-words: Anti-democratic propaganda, liberalism, anti-liberalism, antiamericanism, nationalism, sovereignism, elites, the people, Russia, Europe,
EU, USA, NATO.
Boyan Znepolski is Professor at the Department of Sociology, University
of Sofia “St. Kliment Ohridski”. He is author of the monographs Hermeneutic
Paradigms (Sofia, AGATA-A, 2004), The Limits of the Subject (Sofia, AGATAA, 2007) and Social Critique in Situation of Uncertain Identities (Sofia, Sofia
University Press, forthcoming). He is editor of: The Spectre of the People: New
Forms of Populism, Critique and Humanism Journal, Vol. 24, No 1/2007; The
Myths in History and Historiography, Critique and Humanism Journal, Vol 12,
No 3/2001; and co-editor with Dimitar Vatsov of: Politics in the Layers of Time
and Space, Critique and Humanism Journal, Vol. 33, No 3/2010; Critique and
Sovereignty, Critique and Humanism Journal, Vol. 32, No 2/2010.
Address:
Department of Sociology
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125 Tsarigradsko Shose Blvd, block 4
1113 Sofia
Bulgaria
Email: boyanzep@gmail.com
Albena Hranova
THE BULGARIAN ANTI-DEMOCRATIC PROPAGANDA:
TALKING POINTS, STYLES AND AUDIENCES
The paper is a part of the research endeavour in the framework of the project Anti-Liberal Discourses and Propaganda Messages in Bulgarian Media:
Dissemination and Social Perception in the period between 2013 and 2016. It is
a case study stressing on differences of styles and public discourses with reference to their audiences in the advancing process of disseminating three major
talking points of up-to-date anti-democratic propaganda: 1. ‘Bulgaria’s venal
elites’; 2. ‘The decline of the West/Europe’; and 3. ‘The rise of Russia’.
The case study focuses of two types of public propaganda speakers – ‘people’s tribunes’ (Alexander Simov, Kevork Kevorkyan), and “thinkers’ targeting
a more sophisticated and almost academic audience (dr. Nikolay Mihaylov, prof.
Ivo Hristov). The analysis frames their political viewpoints – Simov’s stalinist attitude with discursive formulae coming from the 1950s; Kevorkyan’s thoroughly
xenophobic and nationalistic attitude; Mihaylov and Hristov claiming the “arti491
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ficial” character of the Modern Epoch and liberalism contrary to the “natural”
character of the Russian authoritarianism. The paper also pays attention to the
different rhetorical devices of propaganda style: the special use of the catachresis
as a total trope of the discourse which gathers up all possible talking and focal
points, and plots, and themes into one and the same political message, which
rhetorical and topical ingredients seem to collapse into a consequent synonymy
(Alexander Simov); the use of “manifest” or “slogan-like” short paragraphs and
meaningful artificial capital letters of nouns and verbs in Kevork Kevorkyan’s
sentences; the special use of prestigious quotes (most often mistaken and mistreated) in dr. Nikolay Mihaylov’s, and prof. Ivo Hristov’s discourses, etc.
Keywords: Anti-democratic, anti-liberal propaganda, propaganda styles,
Russia, Bulgarian media.
Albena Hranova is professor of Bulgarian literature at Plovdiv University. She is the author of the monographs Historiography and Literature. Vols. 1
and 2 (2011), The Two Bulgarian Literatures (1992), The Literary Man and His
Bulgarian Languages (1995), Approaches to the Fairy Tale (1996), Yavorov –
Dialectcs and Alchemies (1998), Language and Its Speeches (2000), Bulgarian
Intertexts (2002), and many papers published in Bulgarian, English, German,
Czech, Croatian, and Russian.
Address:
Department of Philosophy
Faculty of Philosophy and History
“Paisii Hilendarski” University of Plovdiv
24 Tsar Asen Str.
4000 Plovdiv
Bulgaria
Email: albena.hranova@gmail.com
Boyan Zahariev
TO SELL YOUR SOUL TO THE DEVIL
The article uses the technology of web-scraping and social network analysis to track the use of keywords from the language of primarily East European
anti-liberalism – tolerast, liberast, and sorosoid. A corpus of about 500 webpages containing at least one of the key words serves as empirical material for
the analysis.
The three key words extracted from the net a large corpus of anti-liberal
texts including a mixture of political and geopolitical topics intertwined with
xenophobic, homophobic and plainly vulgar jargon. Word frequency and correlation analysis of the whole corpus and the construction of a bi-partite network
with webpages and words revealed several thematic fields. The main sources of
anti-liberal rhetoric using hate speech do not seem to quote or directly borrow
from each other. Most of them maintain a multitopic profile and their relation to
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kindred spirit web pages can only be discovered through web search.
Keywords: the language of anti-liberalism, hate speech, ‘tolerast’, ‘liberast’, ‘sorosoid’, web-scraping, social network analysis.
Boyan Zahariev holds a master degree in economics and a PhD in sociology from the Sofia University.
Since the end of the 90-ties Boyan Zahariev has worked on various projects related to school education and social integration of disadvantaged groups
conducting trainings of teachers, educators and social workers in Bulgaria and
Russia.
Since 2008 he is director of the Governance and Public Policies Program
at the Open Society Institute – Sofia.
Boyan Zahariev is the author of many technical reports and policy analyses
dedicated to education, poverty, social inclusion and access to heath care and
papers related to education and healthcare in scientific journals.
Address:
Open Society Institute
Solunska St 56
1000 Sofia
Bulgaria
Email: bzahariev@osi.bg
Valentin Valkanov
ANALYSIS OF THE MEDIA REACTIONS TO THE ‘ANTIDEMOCRATIC PROPAGANDA IN BULGARIA’ REPORT
The ‘Antidemocratic propaganda in Bulgaria’ report managed to touch a
sensitive media nerve in the public discourse and raised a massive wave of
reactions after its release in April, 2017. This article focuses on exactly these
materials released on the Internet. In order to gather the needed information all
articles were included in a detailed press clipping.
This article has a double focus in describing the material related to the matter – quantitative and qualitative. The press clipping has revealed not only the
number of reposts of articles and authors, but also the exact subjects that were
mentioned and discussed in them. Most of those subjects were in direct connection to the report – researchers and organizations.
The press clipping has covered all kind of articles in connection to the
report – positive, negative and neutral. Therefore the article can account for a
wholesome view of the internet media reactions with exact numbers and ratios.
Thus it manages to follow the origin and means of dissemination of materials
on the Internet.
Of particular interest is the other aspect of the description of the gathered
materials – the substantial analysis. It follows the logic of propaganda as it has
been described in the report, on the grounds of the four pillars of populism –
493
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“The corrupt elites”, “The decline of Europe”, “USA – overlord” and “The rise
of Russia”. Following these four major themes in all materials in the press clipping, the article describes the means of presenting and in most cases discrediting the organizations and researchers involved in the making of the report. But
the wave of negative reactions does not stop here and reaches as far as Europe/
EU, USA and even liberalism itself.
Keywords: “Anti-democratic propaganda in Bulgaria” report, media reception, networks, content analysis.
Valentin Valkanov is bachelor in Sociology and graduate in Social Entrepreneurship master program at New Bulgarian University. Currently works as
a researcher in a sociological agency. Fields of interest: public attitudes, media,
sociology of medicine, deviant behavior, critical theory.
Address:
Human and Social Studies Foundation – Sofia
11 Slaveykov Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
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Konstantin Pavlov
ANALYSIS OF THE MEDIA REACTIONS TO THE GOVERNMENT'S ANNUAL NATIONAL SECURITY REPORT FOR 2016
The paper analyzes the media and political reactions in Bulgarian online
media to the Government's Annual National Security Report, subsequently approved by the Bulgarian Parliament, for the period September 2017 – November 2017. References to the report were subject to content analysis according to
the timeline of the reactions and the intensity of their occurence, according to
the different categories of institutional and non-institutional speakers, as well
as according to the basic messages they were carrying. The findings show a
strong disproportion in the representation of different opinions and the lack of
public debate on the subject. Since the beginning of the period, there is a visible disparity between the reactions to the Report and their media coverage.
The passages in the text of the Report that describe the role of Russia for the
Bulgarian national security focus almost all of the media attention and were the
most debated political issue on this topic. With a great deal of certainty it can
be speculated that the next national security topic that will get great coverage
will revolve around the state of security in the Black sea.
Keywords: Content analysis, online media, national security, Bulgaria,
propaganda.
Konstantin Pavlov is Master in Engineering from the Technical University of Sofia and PhD student in Sociology, Department of Sociology, Sofia
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University. Blogger and activist, former dot-com entrepreneur. Currently works
as a researcher in the Human and Social Studies Foundation – Sofia. Fields of
interest – online media, content analysis, Big Data and computational methods,
social movements and political participation.
Address:
Department of Sociology
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
125 Tsarigradsko Shose Blvd, block 4
1113 Sofia
Bulgaria
Email: komitata@gmail.com
NEWS… IN DETAIL
The “News... In Detail” study, presented by the Association of European
Journalists (AEJ-Bulgaria) on July 25, 2017, was prepared by researchers from
the Sofia University “St. Kliment Ohridski”: Prof. Maria Neikova, PhD, Assoc.
Prof. Jana Popova, PhD, and Assoc. Prof. Vyara Angelova, PhD (the first three
papers in this block are theirs). It takes a snapshot of journalistic handwriting
on the most visited media sites in Bulgarian and the three most popular televisions in the country. The aim is to identify the most common ethical violations
in journalistic material, predominantly news. The survey covers 3,556 journalistic publications over a three-month period (February–April 2017). News,
reports and news releases in the three top rated national televisions – bTV, BNT
and NOVA, and the five most visited news sites according to the Alexa world
counter on January 15, 2017 – Blitz, Bradva, Vesti, Dnes and Plovdiv24. It is
a part of the project of AEJ-Bulgaria “Mediator 2: A Bridge between Ethical
Journalism and Society”, supported by the America for Bulgaria Foundation.
Maria Neikova
WHY THE NEWS ARE WHAT THEY ARE
The introductory text provides a brief overview of the state of media freedom in the world. Against this background the problems with media/journalistic self-regulation in Bulgaria are traced back to the appearance of the first
private media in 1989. Then the paper turns to the quantitative results of the
research of the three-month period February – April 2017). These results are
then presented along the lines of: size of publications – an indicator that is
directly related to the completeness and clarity of the texts; topics – where predominantly early parliamentary elections dominate the event's orientation, but
the significant presence of “crime” and “disasters/accidents” poses questions
not only about the way journalism reflects but also about the social surroundings that the media reflects; authorship – which has a direct relation to the
authenticity of the publications; sources and their nature; main actors; place of
the event; conflict; negativity; sensationalism and more.
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The media impose a catastrophic agenda that causes a high emotional response in the audience and exerts a strong psychological effect on it. An established practice in websites and in televisions is the packaging of materials
through sensational titles, which especially in some of the sites reinforce the
“missing” from the text – scandalous, extraordinary, shocking. Through various
techniques, sites that are researched often multiply the same text, and so practically is debunked the working myth that the diversity of the media on the web
is great and the authorship is rising tremendously.
Keywords: Journalistic self-regulation, size of publications, topics, authorship, sources, main actors, conflict, negativity, sensationalism, catastrophic
agenda
Maria Neikova, PhD, is Professor of International Journalism at “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Faculty of Journalism and Mass Communication. Her main interests lie at the intersection of international relations with
international journalism and global media. She is the author of the books Intersection Point, Monologue or Dialogue? The Controversial World in the Lens
of Global Television, and The Mediated Dimension of Foreign Policy (with R.
Kovacheva).
Address:
Faculty of Journalism and Mass Communication
Sofia University
49 Moskovska Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Email: m.neikova@uni-sofia.bg
Vjara Angelova
PARLIAMENTARY ELECTIONS AS JOURNALISM AND
(OR) POLITICS
The text analyzes the data about the respect paid to some media ethics principles in the context of the 2017 parliamentary elections campaign in Bulgaria.
The relation between the political and journalistic discourses is discussed. Political confrontation of ideas, as seen from media`s point of view, often becomes a sensationalistic conflict. Media reflect the social and political conflicts
as a series of speeches that do not meet in a direct debate. The lack of discussion
profanes the profession, transforms the journalists in ordinary registrators of
events and maintains just a formal pluralism. The aim of the replacement of the
journalistic purpose to inform with an artificial confrontation is to attract bigger
audience. This media approach of vulgarization of the political processes leads
to demotivation and demoralization of the civil society.
Keywords: Media representation, parliamentary elections, political confrontation, sensationalistic conflict, media ethics.
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Vjara Angelova is Head of Radio and Television Department and Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She holds Phd in Sociology. Author of
two books: Social Minorities and Media (2002) and World radio - Models of
Development (2007). Member of the Editorial Board of Medialog Magazine
(Medialog-bg.com). Her academic interests are in the field of radio and television, media and minorities, soundscape, media ethics.
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Faculty of Journalism and Mass Communication
49 Moskovska St.
1000 Sofia
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Zhana Popova
HOW SENSATIONALISM IS BROUGHT ABOUT IN THE TV NEWS?
The typology of the ways in which TV journalists create the sensational
news content is presented. The analysis is based on the results of a survey of the
daily news segments of the three national TVs – bTV, Nova and BNT between
01.02 and 30.04.2017. What are the models with which the emotions of the
viewers are influenced? In what cases do the journalists use sensationalism as
an element of news and what does this kind of transformation of the story about
the reality lead to?
The main directions of research relate to violations of ethical norms and
professional standards which causes fear and terror. They are also connected
with the ways sources are quoted, the use of rumors or information without a
source and what the journalist or the media can do in such cases.
Keywords: Sensation, television, information, news, ethical norms.
Zhana Popova is Associate Professor at the Faculty of Journalism and
Mass communication, Sofia University. Author of the monograph Dialog models. Between events and media images (2013; in Bulgarian) and Genres and
Forms of Entertainment on TV (2015; in Bulgarian), coauthor with Vjara Angelova of the book Bulgarian National Radio and Bulgarian National TV – between state and society 1989-2015 (2017; in Bulgarian). Main interests include:
electronic media, genres, crises and conflicts, relationship media-sport city.
Address:
Sofia University ‘St. Kl. Ohridsky’
Faculty of Journalism
49 Moskovska St.
1000 Sofia
Email: ztpopova@uni-sofia.bg
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Milena Iakimova
POPULIST PROPAGANDA AND SOCIAL SOLITUDE
(ON JOURNALISM IN BULGARIA)
Paper draws on 13 semi-structured interviews with journalists from print
media and information websites to outline their perceptions of their professional world. The interviews were conducted between March and June, 2016,
in the frames of the research on the anti-democratic propaganda in Bulgaria.
Without exaggeration, both the analysis of media and the interviews with
journalists have shown the disintegration of the field of journalism as a differentiated field in Bulgaria. What is this due to? Our interviewees explained
it with the commercialization and shift in focus from winning trust to securing higher ratings – the media have come to be understood as entertainment
and journalism is trying to adjust to this “commercial” requirement. But this
is not the main (or at least not the sufficient) reason. The market, in turn, is
changing under pressure from free online media, the reorientation of television
towards new formats (of entertainment), and the subsequent fragmentation of
audiences. What differentiates print media and news websites however is the
drastic merge of entertainment and direct politics through omerta on certain
topics and names, through advertorials that are not properly (if at all) marked
as such and all this – in the lack of information who the owner of the media is.
Our interviewees share a common practical dilemma: you either do journalism,
or work for a media corporation. If one wants to do proper journalism, one has
to withdraw from the topics of the day to the safer territories of marginal topics.
Keywords: media, journalism, tabloidization, propaganda
Milena Iakimova - see above.
Martin Kanoushev
SOCIAL (IN)COMMENSURABILITY BETWEEN
TOTALITARIAN AND ANTIDEMOCRATIC PROPAGANDA
The article is devoted to a very important scientific problem: it represents
a sociological attempt to conceptualize social continuity and social incommensurability between propaganda as a classical power instrument of totalitarian
regimes and propaganda as an immanent functional instance of postcommunist
publicity. Hence the central mission of the analysis: to trace out those focal
points of significant difference-repetition, in which their discursive (non)coincidences convene and disperse, and which constitute the uniform, comprehensive and undivided ideological programming of the antidemocratic propaganda. The latter does not conform or appeal to some organizational potential,
innovative methods of management or alternative political model, but instead
to sheer intensive accumulation of power through dispersion of the civil society and creating cynical social environment – key precondition for “modulate
inclination” of the public opinion with the purpose of giving a new meaning to
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the Bulgarian membership in the European Union and North-Atlantic Treaty
Organization.
Keywords: Terror, propaganda, indoctrination, demagogy, ideology, totalitarian movements, totalitarian regime, neoliberal order, democratic values, antidemocratic discourse.
Martin Kanoushev is Associate Professor at the Department of Philosophy and Sociology, New Bulgarian University, Sofia. He teaches Sociology of
Power, Knowledge, Law and Medicine, and is the author of books including
the three-volume work Historical Sociology of the Punitive Politics in Bulgaria
and numerous papers in sociology. Managing editor of Critique and Humanism
journal and member of the Editorial Board of Sociological Problems journal.
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Department of Philosophy and Sociology
New Bulgarian University
21 Montevideo Blvd.
1618 Sofia
Bulgaria
Email: mkanoushev@gmail.com
Nadya Danova
FEATURES OF THE BULGARIAN OCCIDENTALISM
DURING THE 18TH-19TH CENTURIES
The article focuses on an understudied trend in the ideological and political
life of the Bulgarian society. An analysis of the texts of Bulgarian authors from
the 18th-19th centuries underlies the conclusion that they contain a number of elements of Occidentalism, of the negative predisposition to the West. An attempt
is made to reveal the cultural, historical and geopolitical factors determining
these elements. The article accounts the negative effects from the confrontation between Eastern Orthodoxy and Catholicism on the image of the West. It
is pointed out that in the early decades of the 19th century Occidentalism in the
Balkans acquired an increasingly distinct geopolitical ring related to the resurgence of Russian policy in the Balkans. The author claims that the activities of
the Odessa circle, led by Vasil Aprilov, toward tying Bulgarian culture to Russia
resulted in the establishment of a powerful trend of Occidentalism in the Bulgarian cultural life that would play a significant role in the life of the Bulgarian
society in the decades to come. Bulgarians, due to their needs and the degree of
their spiritual development, were forced to communicate with the official Russian culture, which, in the reactionary period during the rue of Nicholas I, was
dominated by the ideas of Orthodoxy and Pan-Slavism. This left an imprint on
the mentality of the Bulgarian youth educated in Russia and had an impact on
the orientation of the cultural, social and political development of the Bulgarian
society.
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Valentin Asparuhov
TRANSCENDENTAL STRATA IN RUSSELL’S
PHILOSOPHICAL LOGIC
The failure to demarcate the field of philosophical logic is in the basis of
many of the difficulties that arise when Russell tries to form his own conception
of logical analysis. The article considers Russell’s fragmentary conception of
analysis. An attempt is proposed to locate and elucidate a transcendental component that could be visible when we focus on his analytical practice. Series of
suggestions about transcendental strata upon Russell’s thoughts are following,
but although they are polemical, in my opinion they have the power to form an
impulse for outlining the area of philosophical logic. This enables the author to
sketch out a transcendental point of view, founded in a presumption that there
isn’t an active transcendental subject.
Keywords: Philosophical logic, logical data and experience, mental synthesis, transcendental motive, transcendentalism als ob.
Valentin Asparuhov is Assistant Professor in Logic and Epistemology at
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