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ПРЕДГОВОР 
 

Книга за тези, които не желаят 
да им промиват съзнанието 

 
Изследователите работещи в областта на публичната 

комуникация са изправени пред един парадокс: в условията 
на динамично развиващите се информационни технологии 
да се общува с другите хора е далеч по-лесно, но 
същевременно и несравнимо по-сложно. Където и да се 
намираме днес, ние имаме възможността да сме част от 
глобалното село, създадено от интернет. Но това не води 
автоматично и до адекватно разбиране на другите и на това, 
което се случва в обкръжаващата ни социална среда. А то 
съвсем не е без значение: ако не съумяваме да се 
ориентираме, ние все по-трудно ще се адаптираме – няма да 
си даваме своевременно сметка за новите предизвикателства 
и новите възможности. Крайният резултат от всичко това е, 
че решенията, които избираме, може би няма да са 
оптимални, личната ни конкурентоспособност ще намалява, 
много по-трудно, ако не и непостижимо ще се окаже 
достигането на целите, които си поставяме. 

Причината за тази обективна реалност е, че ние 
всекидневно сме потопени и в послания, чиято задача 
съвсем не е да ни помага да обогатяваме познанията си за 
това, което се случва в света. Един съвсем не малък дял от 
информационния поток е насочен да ни доведе до изводи, 
които се разминават на практика с личните ни потребности. 
Те съответстват на изключително мощни корпоративни, 
политически, икономически, идеологически и други 
интереси. Те са плод от дейността на всевъзможни 
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манипулатори, изпълняващи ревностно и майсторски 
поръчки на свои господари. 

Книгата на д-р Диана Димитрова „Фабрикуване на 
съгласие. Как комуникацията става манипулация” изследва 
точно тези процеси. Обект на нейното проучване е 
човешкият индивид и обществото като социален организъм, 
но вътре в тази глобална тема фокусът е поставен върху 
процеса на моделиране на съзнанието на хората. Изследват 
се механизми, които фабрикуват съгласие у големи 
социални групи. За намиране на отговора на ключови 
въпроси, като защо хората се подават на манипулации, как 
работи „машината” за фабрикуване на съгласия, авторът 
прилага мултидисциплинарен подход – включва теоретични 
постановки от областта на социологията и психологията на 
личността, теорията на масовата комуникация, от рекламата, 
пропагандата, връзките с обществеността и анализира богат 
емпиричен материал, който е събран в различни проучвания. 

Съвсем основателно в книгата е отделено важно 
внимание на манипулативния потенциал на медиите. Като 
основен източник на информация те придобиват невероятна 
власт и мощ. Медиите притежават характеристики, които са 
особено привлекателни за всяка организация, поставила си 
за цел да фабрикува съгласие. Те създават комуникативна 
реалност, в която хората са „потопени” почти денонощно. 
Достигат едновременно до големи социални групи. 
Тиражират модели на поведение, предават социален опит 
между поколенията, подпомагат ориентацията и 
адаптацията на хората към промените в околната среда. Те 
съсредоточават вниманието върху избрани от тях събития 
или идеи, пренебрегват или напълно игнорират други. И 
така на първите придават особена значимост, докато другите 
– независимо от обективната им социална стойност, остават 
незабелязани от публики. Медиите имат потенциала в много 
голяма степен да определят и поведението на хората – всеки 
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поведенчески акт се предшества от възприета и осмислена 
информация. 

Това обяснява и интереса на различни властимащи към 
тях. „Неслучайно финансови, политически и държавни 
структури изграждат конгломерати от медии и 
монополизират медийната среда“, изтъква д-р Диана 
Димитрова. „Контролът над медиите способства за контрола 
над обществата... Това е силната реална власт. Нейното 
основно оръжие са медиите, основната мишена са умовете 
на хората.” (стр. 212) 

Особено внимание в книгата е отделено на анализа на 
езика на омразата в публичното пространство. Д-р Диана 
Димитрова е осъществила вторичен анализ на резултати от 
редица социологически изследвания. Това £ е позволило да 
направи извода, че моделирането на образа на врага 
продължава да е ефективен инструмент за направляване на 
обществени нагласи. Благодарение на словото на омразата 
се изгражда и образът на врага. За автора тази технология е 
доведена почти до съвършенство: посочваш врага, 
включваш в действие медиите и чрез езика на омразата 
укрепваш неговия образ. Резултатът е – посяваш страх в 
душите на милиони. После ти остава само да управляваш 
внедрената в подсъзнанието на хората уплаха към обекти, 
които представляват интерес за теб. Един подход, който е 
доказал своята ефективност във времето. 

Във „Фабрикуване на съгласие. Как комуникацията 
става манипулация” неслучайно е отделено много сериозно 
внимание и на същността и ролята на стереотипите. Всички 
послания, които получаваме, преминават през техния 
филтър. Тяхната задача е да оптимизират процеса на 
разбиране на даден обект или събитие, да ни улеснят в 
тяхната оценка, в изводите и избора ни на поведение спрямо 
тях. Стереотипите са ни нужни, защото икономисват 
мисловни ресурси и време за ориентация. Ние действаме 
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автоматично, въз основа на готови представи, които вече сме 
възприели в процеса на социализацията ни. „Заредени” с 
емоции, те неизбежно схематизират и опростяват 
реалността и така успяват да рационализират процеса на 
нашата ориентация. Те са и фундамента, върху който се 
изгражда и образа на врага. Една „втора” реалност, която 
обаче за човека има по-истинско звучене от действителната 
реалност. Хората действат не в съответствие с обективните 
факти на една ситуация, а с образа на тази ситуация. Не 
реалността, а нейният имидж определя човешкото 
поведение. 

Д-р Диана Димитрова въвежда понятието „дремещ 
стереотип”. Те са много устойчиви, предавани от поколение 
на поколение представи, които могат да бъдат 
кристализирани и активирани по желанието на различни 
манипулатори. „Състоянието на тези дремещи стереотипи и 
тяхното активиране, пише авторът, е изцяло подвластно на 
геополитическата конюнктура в съответния регион на света 
и напоследък все по-често на финансовите интереси на 
мощни корпорации, финансиращи държавни структури.” 
(стр. 111). За д-р Диана Димитрова чрез тях се оправдават 
действия на властимащи хора, постига се желано социално 
поведение, мобилизират се големи обществени групи за 
постигане на различни цели – от дискредитиране на 
политически противници до налагане на религиозни идеи. 
Не на последно място силата на стереотипите идва от това, 
че те са средство за включване в действие на най-мощния 
инстинкт у човека – този за самосъхранението. Те предлагат 
лесни и готови модели на мислене и поведение и така много 
хора охотно ги предпочитат, вместо доста затормозяващото 
ги собствено разсъждение. 

Особен интерес за читателя представляват и 
страниците, в които д-р Диана Димитрова разглежда 
основни похвати за програмиране на масовото съзнание с 



 13 

цел да се постига обществено съгласие. Обоснована е както 
актуалността, така и възможностите на създадения от 
„бащата” на съвременния пиар Едуард Бернайс механизъм 
за фабрикуване на съгласие: псевдосъбитие, което ражда 
новини, а новините създават интерес и допълнително 
търсене на продукт, услуга, кауза... За читателя става ясно 
каква важна роля играят символите и метафорите при 
конструиране на публичното пространство, както и 
възможностите на пропагандата в процеса на 
трансформация на публични нагласи. 

В ХХІ век твърде актуално става понятието 
„информационни войни”. Д-р Диана Димитрова цитира 
източници от Пентагона, които заявяват: „Информацията – 
това е нашето оръжие”. И затова американското военно 
ведомство изразходва всяка година около милиард долара 
само за реклама, пропаганда и продажба на война. 
Естествено, то далеч не е единственото, което е оценило 
важността да се печелят умовете на хората. В армиите на 
все повече страни се създават специални подразделения, 
които се готвят да воюват на полето на информацията. Те 
разполагат с непознати за миналото технологии, които им 
позволяват в реално време да манипулират мисленето на 
милиони хора на планетата, да осъществяват все по-
изтънчен контрол над публичното пространство, за да 
настаняват в масовото съзнание желаните им образи и 
нагласи. 

Новите информационни технологии не само дават 
простор за всеки, който се интересува и иска да знае повече, 
но те внасят неочаквани и непознати дисфункции в 
комуникативните процеси. За любознателния човек не е 
трудно да установи, че в нашата дигитална епоха се случват 
събития, които целят да се възпроизвежда невежество и 
функционална неграмотност от нов тип и в неподозирани за 
миналото мащаби. Немалко хора заживяват с илюзията, че 
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са информирани и се ориентират в динамично променящия 
се свят, само защото имат възможност за бърз достъп до 
актуални събития и процеси, които им предоставят новите 
технологии. В действителност обаче, те нерядко се оказват 
пленници на внушения, щателно конструирани и 
дирижирани от различни „фабрики за съгласия”. 
Благодарение на ресурсите, с които разполагат, те имат 
възможност да се намесват в процеса на публичната 
комуникация, да подменят реални ценности и каузи с псевдо 
такива, като умело създават и впечатление за обществената 
им подкрепа. Посредством сътворяваната от тях изкуствена 
комуникативна реалност, която изглежда по-убедителна от 
истинската, те съумяват да преконструират публични 
мнения. Много точно д-р Диана Димитрова забелязва: 
„Днес на практика социалните мрежи се оказват едно от 
най-мощните оръжия за направление на поведението на 
големи групи от хора. Те са изключително удобен канал за 
внушения, разпространения на слухове, за мултиплициране 
на всякакви послания. Така потребителят, комуникиращият 
в социалната мрежа, без да осъзнава дори, оказва влияние и 
променя посоката на потока от информация.” (стр. 98) 

Особено интересен е и разделът, озаглавен от автора 
„Деконтаминация на съзнанието”. Деконтоминацията е 
термин, съставен от латинската приставка de – изтриване, 
отстраняване и contaminatus – нечист, заразен. Буквално 
означава обеззаразяване, обезвреждане, дезинфекция, 
премахване на замърсители и неслучайно активно се 
използва в медицината. В случая авторът удачно го е 
включил, за да обозначи противодействието на 
манипулацията – необходимостта от прочистване на 
съзнанието на хората от манипулативни наслоения. За 
съжаление, подчертава д-р Диана Димитрова, независимо от 
съществуващи добри практики, деконтаминацията на 
съзнанието е все още почти непостижимо състояние в 
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съвременните общества. Всички ние се нуждаем „от 
критично мислене, от прочистване на съзнанието ни от 
стереотипни наслоения, предразсъдъци и придобити 
страхове. Потребно е да приемем другия, различния, защото 
богатството е в многообразието. Различните ни култури ни 
обогатяват.” (стр. 265) 

Сигурното в задаващите се десетилетия е единствено 
тяхната несигурност. Получаването на дългосрочни и 
устойчиви преимущества е нереалистично. Д-р Диана 
Димитрова ни убеждава, че в този контекст ролята на 
комуникацията нараства, превръща се в насъщна 
необходимост за всеки човек и всяка организация. Много 
точно навремето канадският социолог Маршал Маклуън я 
определи като „империя” – властелина, от когото не можем 
да избягаме, защото не искаме да избягаме. Човечеството на 
планетата скоро ще закръгли цифрата от осем милиарда. И 
за реализирането на всички тези хора ще им е нужно 
пълноценно общуване, което да ги снабдява с богата, 
разнообразна и полезна информация. Тя, която по 
знаменитото определение на Клод Шенон, не е нищо друго 
освен „намалена неопределеност”, е в основата на 
рационализацията на всяка човешка дейност. Докато 
манипулацията, ориентирана към фабрикуване на съгласие, 
влиза в сериозен конфликт с така необходимия на всички ни 
култ към знания и креативност. 

Книгата „Фабрикуване на съгласие. Как 
комуникацията става манипулация” разширява познанията 
ни за тази все по-разширяваща се и обогатяваща изкуството 
си дейност. Тя ни убеждава колко важно е да бъде 
изключено налагането на мнения и представи, 
подхранването на негативни стереотипи в полето на 
обществената комуникация. И че една от най-важните 
задачи, пред които са поставени комуникаторите в ХХІ век, 
е да не допускат да бъдат конструирани образи на врагове. 
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Те трябва да способстват хората да се научат да анализират 
ценностите на другите, ако искат адекватно да 
интерпретират разнообразните социални, културни, 
икономически, религиозни и други техни послания, които 
получават. 

Хората са съпричастни дори и към засягащи ги 
болезнено решения на даден проблем, ако те са включени в 
дискусията за търсене на алтернативи на решения, ако 
тяхната реализация става в условията на откровеност и 
прозрачност, на достатъчна и алтернативна информация. 
Тогава се появява информираната публика, която е наясно и 
с проблемите, и с перспективите и е готова да сътрудничи.  
В подобна ситуация и неразрешимите на пръв поглед 
проблеми намират решение. 

„Всяка манипулация е комуникация, но не всяка 
комуникация е манипулация“, отбелязва много вярно д-р 
Диана Димитрова. Заради различни причини – 
изключително високата скорост, с която протичат 
социалните процеси, засилващата се комплексност на 
информационната лавина, свръхнатовареността на 
човешката психика и пр., все повече хора губят 
способността да се ориентират в света. Те се нуждаят от 
своеобразни „опорни точки”, чрез които да рационализират 
собственото си поведение. От публичната комуникация се 
очаква да бъде и все по-важен фактор за адаптацията на 
различни публики към динамиката на живота и новите 
изисквания, който тя поставя пред тях. 

Дори на фона на протичащата демасовизация на 
масовата комуникация, причината за която са стремително 
разрастващите се социални мрежи и медии, ролята на 
комуникацията за подхранване на човешката креативност и 
активност не намалява. Защото става дума и за растяща 
потребност от емпатия, от способност за съпреживяване, от 
разбиране на вътрешната логика на други начини и модели 
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на живот. Интересът към нея е не само въпрос на адекватна 
реакция на качествено променящия се социален контекст, но 
преди всичко невероятен източник на нови перспективи и 
постижения. 

И още нещо: темата за трансформацията на 
комуникацията в манипулация всъщност е съставна част от 
един много по-значим контекст, обединяващ въпроси като 
търсене и намиране на решения за повече свобода на 
личността, за ограничаване на непрекъснато увеличаващото 
се социално неравенство, за корпоративна социална и 
екологична отговорност. Тази книга аргументирано 
обосновава опасностите, които носи трансформирането на 
комуникацията в манипулация за съвременния свят. 
Читателят разбира не само как се осъществява промиването 
на съзнанието на големи социални групи, но и колко важно е 
да има осмислено обществено разбиране за опасността от 
фабрикуването на съгласия днес. Защото комуникацията 
може да има не само съзидателен, но и огромен 
разрушителен потенциал, да бъде използвана и за 
генериране на социални действия, които са в дълбоко 
противоречие с истински стойностни обществени 
потребности и интереси. Дори да се стигне до ситуация, в 
която обществената комуникация да стане враг на самата 
себе си и вместо да работи за устойчивостта на социума, да 
се насочи срещу него. 

Д-р Диана Димитрова е едно не много често срещано 
съчетание за научните среди – на изследовател и на 
журналист с богат опит, включително и като кореспондент в 
Белград по време на Косовската криза в Югославия. Това е 
причината във „Фабрикуване на съгласие. Как 
комуникацията става манипулация” много удачно да са 
преплетени сериозни научни аргументи и факти от солидни 
проучвания с непосредствени впечатления от 
журналистическата практика на автора. Впрочем, точно 
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работата £ като журналист, е оказала много благоприятно 
влияние върху текста на книгата – езикът £ е достъпен, 
образен, интересен. Признавам, че не с всичко в тази книга 
мога да се съглася. Ако аз я пишех, на някои конкретни 
събития бих дал вероятно по-друг коментар, оценка, 
интерпретация. Но това не ми пречи да оценя книгата на д-р 
Диана Димитрова и като много искрена и честна. Тя 
изразява собственото си мнение, своята гледна точка, 
позиция. И дори само заради това тя си струва да бъде 
внимателно прочетена. А още по-важно е, че тя ни кара да 
се замисляме и да си задаваме въпроси, а не да разчитаме на 
готови, лесни и удобни отговори, сътворени някъде от някой 
друг. 

Убеден съм, че книгата „Фабрикуване на съгласие” ще 
бъде полезна за всеки, който не иска да му бъде промивано 
съзнанието. Просто защото желае сам да взема решенията 
по въпроси, които са от жизнено важно значение за него. 

 
Проф. Здравко Райков 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
„Днес има една нова империя. 
Тя е всепроникваща, всевиждаща, всеможеща. 
Тя е тази, която създава правилата, 
на които с готовност се подчиняваме. 
Империята на комуникацията.“ 
Маршал Маклуън 
Да разберем медиите (1964) 
 

 
Книгата на Маклуън „Да разберем медиите” 

 
Една от основните предпоставки за оцеляването и 

развитието на човека е умението му да комуникира, да 
култивира комуникационните процеси в цялата им 
многостранност и сложност. Усъвършенстването и 
надграждането на комуникацията и на опосредстващите я 
средства е в основата на развитието на човешката 
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цивилизация. Като всеки феномен, предпоставящ жизнения 
път на човека, комуникацията е носител не само на 
позитиви, а и на негативи. 

Кое днес не е комуникация? Всеки съзнателен миг от 
нашето ежедневие е съпроводен с общуване. В наши дни в 
един и същи момент можем да осъществим няколко 
различни вида общуване. Достатъчно е да държим смартфон 
в ръка и вече сме реализирали различен вид 
комуникационна връзка с почти всяка точка на земното 
кълбо. Както казва Маклуън „В тази електронна ера ние 
виждам себе си транслирани все повече и повече във вид на 
информация, която се движи по посока на технологично 
разширяване на съзнанието”. [1] Интернет визуализира не 
само пространството, в което живеем, интернет визуализира 
и пространството на неограничените възможности – нашето 
въображение. 

Комуникацията е основната сплав, която не само 
създава, но и осигурява оцеляването и развитието на всяка 
общност – от най-малката – семейството, до обединяването 
на отделните общности в държава. Регулирането на 
взаимовръзките и отношенията в тези групи хора се 
осъществява чрез различни видове комуникация. Основна 
роля в тези процеси играят медиите. Животът на всяко 
общество е просмукан от „тайнството” на алхимичната 
връзка медия-съзнание. В съвременните потребителски 
общества това е силно изразено. 

Професионалният ми път ме отведе в едно 
потребителско общество в период на вътрешен конфликт 
между отделните общности в него. Конфликт, който доведе 
до външен конфликт с други общества. Професионалният 
ми ангажимент изискваше да наблюдавам и отразявам тези 
конфликти – причините, същността и последиците от тях. В 
качеството си на страничен наблюдател в голяма степен бях 
дистанцирана от емоциите, съпътстващи събитията, 
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свързани с тези конфликти. Но в хода на работата с изненада 
установих, че едно и също събитие, на което съм била пряк 
свидетел, се отразява или представя по съвсем различен 
начин, в зависимост от коя страна на конфликта стоят 
отделните медии. Стигаше се до послания, които напълно си 
противоречат. Бях смутена и от факта как за по-малко от две 
денонощия се промени обществената нагласа в една от 
страните на конфликта, без някаква, поне според мен, 
основателна причина. Когато осъзнах, че едно от 
съпътстващите събития в хода на конфликта е променило 
моето собствено поведение, се уплаших. Комбинацията от 
различни събития породи в мен категоричното решение да 
изследвам генезиса на процесите, на които бях свидетел. 
Затова основен обект на моето проучване е човекът – като 
индивид и обществото – като социален организъм. 
Моделиране на съзнанието на хората, с цел промяна на 
нагласите и тласкане на обществената енергия в определена 
посока. Предмет на моето изследване са различните 
комуникационни похвати за постигането на тази цел, 
техният лингвистичен и психологически аспект. 

И така… в началото бе словото, а словото, както 
твърди Хосе Ортега и Гасет1, е „тайнство с деликатно 
причастие”. Дълбочинният, изключително силно 
въздействащ потенциал на словото върху човешкото 
съзнание, е градивната спойка на всяка комуникация. Ние 
моделираме словото и то моделира нас във всичките 
проявления на човешката ни същност. Това е неспирен 
процес, който се развива и променя непрекъснато. 
Психологията и лингвистиката – две сравнително млади 
науки – изследват много обстойно процесите в човешкото 
съзнание, като двигатели на нашето поведение, както и 

                                                
1 Хосе Ортега и Гасет (1883-1955) – испански философ, социолог и 
есеист. Определят творчеството му като „философия на живота”.. 
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езикознанието, в позицията му на инструмент за 
въздействие върху съзнанието. Основната цел на настоящия 
труд е да изследва как се манипулира общественото 
съзнание посредством комуникациите. Затова моделите на 
тази манипулация са анализирани от психологична и 
лингвистична гледна точка. Целта е да бъде изяснена 
тяхната взаимообвързаност и възможности за комбинация 
между различните компоненти, чиято крайна цел е промяна 
на човешкото поведение. Представени са основните модели 
за трансформиране на комуникацията в манипулация, въз 
основа на езиковите модели, които формират посланията. 

Представена е релацията комуникация – манипулация –
информация. Изследван е потенциалът на медиите, като 
опосредстващи тези послания, в качеството им на 
доставчици на информация в обществото. Изведени и 
приведени са доказателства, че различните медии са 
основните носители на манипулацията в съвременните 
общества. Представена е стигмата на омразата, като 
средство на направляване на обществените нагласи и 
изграждането на образа на врага, с цел да се отключат 
различни видове страх в обществото, чрез които да се 
направлява и насочва обществената енергия. 

Съответните изводи в този раздел са изведени на 
базата на концептуален анализ от представителни 
социологически проучвания, публикувани през различни 
периоди, от различни изследователи в продължение на 10 
години. Данните отчитат трайна тенденция на поддържане 
на високо ниво на употреба на езика на омраза в медиите. 
Негови основни носители са политиците и журналистите, а 
централен обект на омразата са представители на различни 
маргинални общности, малцинствени етноси и раси. Тази 
тенденция е устойчива и приложима в много държави на 
всички континенти. 

Основният акцент на изследването е симетрията на 
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стереотипите. Базира се на изведени и доказани свойства 
на стереотипа като същност и функции. Изследвани са 
основните мисловни модели, който изграждат стереотипите 
и връзките между отделните категории стереотипи. 
Анализирано е устойчивото им свойство да кодират 
послания. Въведен е терминът дремещ стереотип. 
Отделено е внимание на развитието, формирането и 
кодирането на използваните опозитни стереотипи в 
конфликтни обществени ситуации, градиращи до военен 
сблъсък. Изводите се базират на релационен анализ. 
Прилагането на този метод на изследване се основава на 
проучване на връзките между отделните понятия, с цел да се 
установи отношението в текста и формулирането на 
послание, както и връзката между идеи, вярвания, нагласи и 
информация. Основното заключение е, че пропагандните 
послания във време на конфликт, особено при военни 
конфликти, се надграждат основно спрямо два 
противодействащи си стереотипа, с ярка семантика и силно 
въздействаща символика. Семантичната същност на тези 
стереотипи до края на периода на Студената война е била 
основно по оста добро-зло. Днес вече е изместена от 
корелацията враг-спасител. 

Четвъртата глава логично води до представяне на 
основните похвати за промяна в поведението на обществата 
и посочва потенциала и многообразието от възможности на 
средствата за масова информация, в качеството им на 
проводници на тези манипулативни техники. Изследвани са 
въздействието и ефектът на този „инженеринг на съгласие” 
и последващите дефекти в социалната и политическата 
структура на обществата. Представен е и арсеналът от 
средства за изграждане и поддържане на „инженеринга” на 
съгласие. Изследвани са различни социални процеси и 
промяната в колективното съзнание. „Всяка медия застава 
между нас и реалността и въздейства върху начина ни на 
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възприемане на света”, установява Маршал Маклуън. [2] 
Това свойство на медията днес, във века на 
информационното общество, се използва много рационално, 
като основно оръжие за завладяване умовете на хората. В 
полето на информационните войни, повече от всякога е 
валидна сентенцията на Маклуън „медията е послание”. В 
глава пета, „Информационните войни”, се проследява 
технологичното развитие на комуникационните средства и 
тяхното приложение за овладяване и конструиране на 
публичното пространство. 

Последната глава доказва, че по своята същност хората 
се еднакви. Социалната среда е факторът, който изгражда и 
оформя различията. Нуждаем се от критично мислене, от 
прочистване на съзнанието ни от стереотипни наслоения, 
предразсъдъци и придобити страхове. Потребно е да 
приемем другия, различния, защото богатството на света е в 
многообразието. Различните култури обогатяват ума и 
сетивата ни. Толерантността е креативна, тя е носител на 
развитие. И ако не можем да определяме съдържанието на 
медиите и мотивите на тези, който ги финансират, водени от 
конкретни цели, то какво и как да мислим и дали изобщо да 
мислим, е въпрос на личен избор. 

В подкрепа на аргументите, изграждащи тезите, и 
изводите към всяка от главите са приведени много примери. 
Мнозинството от тях са свързани с актуални събития от края 
на XX век и първите години на XXI век. Някои от събитията 
бяха все още в процес на развитие, докато се подготвяше 
този текст. 

Заглавието е „Фабрикуване на съгласие”, защото съм 
убедена не само въз основа на изводите, направени в хода на 
изследването, а и на база на професионалния ми опит и 
наблюдения, че потокът от медийни послания, устремен към 
нашето съзнание, цели да окомплектова нашето съгласие. 
Този, който владее умовете на хората и направлява техните 
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емоции, той употребява обществата. Всяка манипулация е 
комуникация, но не всяка комуникация е манипулация. Най-
общо казано, манипулацията се определя като „вид 
психическо въздействие, при което се осъществява скрито 
подбуждане на друг човек или група хора към определени 
действия.” [3] Тази формулировка достатъчно ясно показва, 
че манипулацията е носител като на положителни, така и на 
отрицателни въздействия. 

Производството на съгласие и изграждане на 
комформистко отношение в обществата към конкретни 
политики, решения и действия, е форма на управление от 
дълбока древност. С развитието на обществата методите за 
формиране на обществените нагласи се актуализират, 
надграждат и усъвършенстват. И още по-важно – стават все 
по-разнообразни, с по-мощно въздействие и по-ефективни. 
Изследването на техниките за влияние и направляване на 
обществените настроения е необятна тема и винаги е 
актуална. Ролята на комуникацията в контекста на 
фабрикуването на съгласие e ключова. 

На английски език фабрикуване е manufacture, а 
манипулация е manipulation. Двете думи имат общ корен 
manus – ръка. В Oxford student’s dictionary пояснението за 
manufacture е „произвеждане, изработка, създаване на 
продукция”. В преносен смисъл означава измислям, 
скалъпвам, съчинявам история, извинение. Пояснението на 
думата manipulation е: 1. оперирам умело с ръцете си; 2. 
контролирам хора, организации, мнения като използвам 
влияние или нечестни методи. На английски език думата 
fabricate се употребява за производство. Обяснена е като: 1. 
създавам нещо; 2. фабрикувам извинение, лъжа. В някои 
речници думата има следното представяне: „измислям, 
подправям (документ)”. [4] Спирам се в детайли на 
значението на тези думи в английския език, защото 
създателят на словосъчетанието фабрикуване на съгласие 
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Уолтър Липман е англоговорящ. Липман е американски 
публицист и социолог. Автор е на книгата „Общественото 
мнение”. 

Днес обхватът на „фабрикуване на съгласие”, като 
социална технология е огромен. Някои изследователи от 
етични съображения я определят като убеждаваща 
комуникация. Факт – без убеждение няма съгласие. 
Социалните психолози изследват техниките и методите, 
водещи до убеждение, с цел промяна на поведението и ги 
квалифицират в няколко основни категории: конформизъм 
(социално одобрение), власт и авторитет, принципът на 
контраста, обвързване и последователност, дефицитност, 
реципрочност. Други ги определят като приложна 
комуникация и визират PR технологиите, рекламата, 
маркетинга, модерната наука „невролингвистично 
програмиране”, популярно като коучинг или 
организационна психология. Всички те функционират и се 
реализират в полето на комуникацията. Всъщност, това е 
една необятна и богата на похвати и цели палитра от 
комуникации „фабрикуващи съгласие”. Невъзможно е да 
бъдат обхванати в едно изследване. Такъв подход би бил 
пагубен от изследователска гледна точка. Всяка една от тези 
приложни комуникации трябва да се изследва 
самостоятелно. Техните взаимни обвързаности – също. 
Вглеждането едновременно във всичките, с цел намиране на 
общото и различното и открояване на специфичното, само 
би разводнило пълноценното и обективното осмисляне на 
процесите. 

Всяка манипулационна техника, прилагана от дълбока 
древност, се мултиплицира с развитието и разрастването на 
потенциала на средствата за комуникация. „Букварът” по 
манипулация на Дейл Карнеги „Как да общуваме с хората и 
да печелим приятели” става основа за десетилетия далеч по-
напредничави изследвания върху преценяването на 



 27 

личността и контрола на поведението. С всяко ново 
откритие в психологията, неврологията и познавателните 
способности се получава и съответният скок в способността 
на манипулативната индустрия да усъвършенства техниките 
си… Човешките същества се свеждат до управляеми 
личности. [5] В подкрепа на тази позиция е вкарването в 
употреба на един от най-модерните подходи в областта на 
маркетинга – невромаркетинг. Според мен, от юридическа 
гледна точка, този подход стои на ръба на закона, а от 
морална е в пълен разрез с всякакви норми. Лично аз бих го 
определила като подмолен маркетинг. Според американския 
психолог, философ и лекар Уилям Джеймс емоциите имат 
както „чувствени”, така и познавателни елементи. Точно 
тези елементи изследват и атакуват експертите по 
невромаркетинг. Те изучават сетивно-двигателните, 
когнитивните и емоционалните реакции на потребителите, 
подложени на маркетингови стимули като наименование, 
лого и други атрибути на бранда, съчетания на цветове, 
звукови сигнали и символи. Казано по директно, надникват 
в мозъка на потребителя. Нямам информация в кои 
европейски страни го използват в големи търговски вериги 
и центрове. В САЩ се прилага от 90-те години на миналия 
век. Преносими скенери на мозъка – тези уреди са 
инсталирани в някои търговски центрове, естествено, без 
знанието на клиента. Вие заставате, примерно, пред щанд с 
пасти за зъби и скенерът отчита чисто емоционално 
реакциите, на това, което сетивата ви изпращат към мозъка. 
Това е технология за изследване на биометричните и 
физиологични реакции на потребителите, когато са 
изложени пред въздействието на някакво маркетингово 
послание. 

Бившият президент на Международната асоциация за 
връзки с обществеността (IPRA), Кристоф Жинисти, 
прогнозира: „Рекламата ще се превърне почти в наука, с 
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чиято помощ марките ще се надпреварват да използват все 
по-сложни техники, за да отправят точните послания до 
точните хора в точното време, на точното място и чрез 
точните устройства. Що се отнася до връзките с 
обществеността, подозирам, че PR екипите ще се напълнят 
със социолози, психолози, антрополози и всички онези 
специалисти, способни да разбират поведението на хората и 
феномените на тълпата. [6] Всички техники за фабрикуване 
на съгласие поставени под общия знаменател приложни 
комуникации, интелигентни комуникации и т.н., са насочени 
към нашето съгласие да им дадем парите си. И то да ги 
дадем с удоволствие, без да се затормозяваме с някакъв 
мисловен процес. „Просто” са ни предоставени готови 
решения и доказани резултати и ние, без да полагаме 
каквито и да било усилия, само плащаме и получаваме. 
Лесно е, нали?! 

Не така безобидни са обаче последствията, когато 
публиката на съвременната масова комуникация се 
трансформира в социално значим фактор за промяна на 
общественото поведение в подкрепа на провежданите 
политики от хората с власт. Социалните психолози са на 
мнение, че масово произведеният продукт за внушения, с 
цел промяна на обществените нагласи, се възприема от 
потребителите много по-бързо и лесно от лансираните 
продукти на „приложните комуникации”. Нещо повече, това 
въздействие спрямо поведението на хората е много по 
ефективно и дълготрайно от всички останали 
манипулационни техники, приложени чрез средствата за 
комуникация. Оказва се, че хората много по-лесно 
възприемат посланията „против”, отколкото посланията „в 
подкрепа на”. Именно този аспект на фабрикуването на 
съгласие е предмет на това изследване. Не защото другите 
са по-малко значими в контекста на социалното ни 
поведение, а защото крайният резултат от тази 
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манипулационна стратегия се измерва в човешки животи. 
Този труд в никакъв случай няма претенцията да е 

постигнал всеобхватност на изследваните процеси и 
явления. Според мен това е непостижима цел. 
Инструментариумът на манипулационните тактики се 
развива и надгражда ежедневно, просто защото тези тактики 
се реализират в полето на комуникацията и средствата, 
опосредстващи тази комуникация. И двата ключови фактора 
– комуникация и технологии – както и взаимната им 
обвързаност, се актуализират буквално с всеки изминал ден. 
Затова и отправната точка на това изследване е единствената 
константна величина в този процес – човешката същност. 
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Глава I 
ЧОВЕКЪТ – КОМУНИКИРАЩО ЖИВОТНО 
 

 
Пластика „Мислители” 
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Човешкият индивид 
 

 
ДНК 

 
Изследването на човешкия индивид, неговата същност 

и изграждането му като личност, поставена едновременно 
във физическа и социална среда, е обект на психологията. 
Като наука психологията не претендира за безспорни 
доказателства и категоричните твърдения, характерни за 
много други науки като физика, химия, математика и т.н. 
При тези науки до съответните доказателства се достига 
чрез количествени измервания. При изследването на 
личността се използват предимно качествени показатели. Но 
пък, както е казал бащата на психоанализата Зигмунд 
Фройд, „грешно е да се твърди, че науката се състои от 
предположения, които са задължително доказано верни и е 
несправедливо да го изискаме от нея”. Фройд разделя най-
общо казано човешкото съзнание на два основни пласта – 
съзнавано и несъзнавано. Съзнаваното е това, което знаем 
във всеки един момент, настоящите ни възприятия, спомени, 
мисли, фантазии, чувства. Според него, много по-голямата 
част от нашето съзнание е несъзнаваното. То включва 
всичко, което не е лесно достъпно до съзнанието, както и 
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това, което не можем да се заставим да приемем – например 
емоциите от травми. За Фройд несъзнаваното е основният 
източник на мотивация, включително желанието за храна и 
творческото вдъхновение. Фройд е основоположник на 
тезата за наличието на конфликт между съзнаваното и 
несъзнаваното при развитието на отделната личност. 
Откритията му еволюират през изминалото столетие. Както 
отбелязва Джордж Буре, лектор по теории на личността в 
университет на Шипенсбърг, „всичко, което влиза или 
излиза от психиката, минава през съзнанието”. [7] Буре 
обобщава: „голям брой теории съдържат идеята за някакъв 
вид несъзнавано, определяйки го като мястото, където много 
неща ни влияят, без да можем да го осъзнаем напълно.” 

 

 
 
Съществуват три аспекта на несъзнаваното. Първият е 

биологичният. Идваме на този свят с нещо, заложено, 
закодирано вътре в нас, което можем да наречем То (според 
Фройд) или колективното несъзнавано (според Юнг). Най-
общо казано този аспект включва инстинктите, останали 
част от човешката ни природа. Биологичното несъзнавано 
отчасти се застъпва с екзистенциалната идея за 
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хвърлеността. Второ, съществува социално несъзнавано 
(както го нарича Фром), което наподобява фройдовият 
Супер-Аз. То може да включва езика ни, социалните табута, 
културните порядки и т.н. Към него можем да причислим и 
всички традиции, които са ни съпътствали през детството и 
които сме научили така добре, че са се превърнали в наша 
втора природа! И трето, съществува лично несъзнавано (да 
заемем термина на Юнг), което вероятно се разбира като 
несъзнавания аспект на Аз-а. То се състои от нашите 
характерни навици, от всички лични знания, които сме 
усвоили толкова добре, че не се налага да се съсредоточим, 
за да ги извършим. Личните механизми за защита също се 
включват към тези добре заучени неща. С тяхна помощ ние 
игнорираме, с ефективността на навик, неудобни реалности, 
за да спасим усещането си за стойност”. [8] 

От горното изображение ясно се вижда, че в нашето 
съзнание преобладава мащабът на несъзнаваното. Моето 
екзистенциално тълкуване на тази конфигурация е, че към 
съзнаваното може да заложим и социалната среда, в която 
сме потопени. Тя е осезаема, несъзнаваното е нашата 
човешка същност. Често между тези компоненти има 
вътрешно противоречие. Джордж Буре заявява „Съзнанието 
е строго индивидуално – лично. То е ваше и само ваше. И в 
него се „случва” вашата „психология”. Всичко, което 
мислите, възприемате, усещате и правите е феномено-
логично, т.е. не се основава на външната реалност, а на 
субективната ви гледна точка за света, която може да е 
съвсем различна от моята! Следователно, за да разберем 
хората, трябва да ги разбираме „отвътре”. По-късно за 
целите на изследването ще се върна към тази теза и към 
„социално неосъзнато” по Ерих Фром и теорията му за 
бягството от свободата, която е смесица между идеите на 
Зигмунд Фройд и Карл Маркс. 

В речника по психология, където, по понятни причини, 
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много детайлно е описано какво е съзнание, се посочва: 
„…способност за целенасочена дейност – формиране и 
съгласуване на цели, при което се образуват и „претеглят” 
мотиви, вземат се волеви решения, отчитат се действия за 
изпълнението им и се правят необходимите поправки в тях; 
емоционални преживявания и оценки, чувства и отношения 
на човека към околния свят и към себе си. Видове съзнание: 
индивидуално, групово, колективно, обществено”. [9] 

 
 

Комуникация – социализация – манипулация 
 

 
Комуникират си 

 
Аристотел, в съчинението си „Политика”, написано 

около 328 г.пр.Хр., определя човека като социално животно. 
„Човекът по природа е социално животно; индивид, който по 
силата на своята природа, а не вследствие на случайни 
обстоятелства е несоциален е или звяр, или свръхчовек… 
По природата си обществото предшества индивида”. [10] 
Без да имам самочувствието на човек, който може да дръзне 
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да оспорва Аристотел, се осмелявам да заявя, че за мен 
човекът е комуникиращо животно. Фактът, че Аристотел е 
философът, който систематизира изкуството на говоренето и 
полага носещите колони на изследването на въздействащите 
му компоненти, ми дава необходимата увереност за 
отстояване на това твърдение.1 А както ще видим във втора 
глава, „Дисперсия на омразата”, Джордж Стайнър, който е 
професор по сравнително литературознание, писател, 
философ и културолог, определя човека като езиково 
животно. 

Именно умението на човека да комуникира го 
социализира и го изгражда като социално животно. 
Комуникацията е постаментът на неговото съществуване, 
развитие и оцеляване. Комуникацията го съпътства от 
първия до последния му житейски миг. Умението да 
комуникира го формира като личност. Това е и най-важният 
фактор за неговата социализация и интегриране в 
различните обществени структури. „Детето не е родено 
„човек”, макар че притежава способността да стане човек. 
То ще стане човек с придобиването на аз-а в контекста на 
интеракцията с другите”. [11] Жан Пиажè е швейцарски 
биолог и психолог, който първоначално наблюдава 
собствените си деца, а след това и ученици от началното 
училище, както в игрите им, така и в предизвикани 
дейности. Разговаря с тях, изследва ги с тестове и 
установява, че развитието на мисленето и езика не се 
извършва по един непрекъснат начин, а преминава през 
различни стадии. Всеки етап представлява детското 
разбиране за реалността към дадения конкретен период. 
Развитието от един период към друг е определено от 
натрупването на несъответствия в детското разбиране за 
околната среда, което, в крайна сметка, води до нужда от 

                                                
1 Виж „комуникацията – инструмент за влияние”.  
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реорганизация на мисловната структура. Умението на 
детето да общува има съществена роля за развитието на 
всеки един от етапите. [12] Благодарение на комуникацията 
хората усвояват символните и знаковите системи, с чиято 
помощ интерпретират заобикалящата ги среда и постепенно 
изграждат собственото си съзнание. Социализираният 
индивид притежава определени знания за обкръжаващия го 
свят. Чрез комуникацията той може да представи този свят и 
да се адаптира към него. Историците отчитат факта, че 
племената и народите, които не са успели да изградят 
система за предаване на информация в пространството, не 
са образували и социални обединения. 

Феноменът комуникация не може да бъде затворен и 
изследван в научните лаборатории, центрове и академии на 
науките. Той има свойството да се променя, развива и 
изгражда всеки миг от нашето ежедневие, независимо от 
мястото, ситуацията и времето. Не случайно един от 
утвърдените изследователи на процесите на комуникацията 
Ролан Буркард е озаглавил книгата, си посветена на този 
феномен „Наука за комуникацията”. Комуникацията е 
многопластов и разнороден процес. 

Коренът на понятието комуникация е от латинската 
дума communicо и означава „съединявам, свързвам, правя 
общ”. В енциклопедичния речник по социология на БАН, в 
част от пояснението на понятието комуникация се посочва: 
„основен род социално информационно общуване или 
взаимен обмен на съобщения, при които се постига 
определена степен на взаимно разбиране между 
участниците. Съставлява основна сфера на социалната 
система на общуване. В съдържателно отношение 
комуникацията представлява разпространение или обмен на 
представи, идеи, знания, чувства, настроения, нагласи, 
позиции и пр., с оглед интересите и потребностите на 
комуникативните обект и субект. Взаимното разбиране 
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зависи от степента на общност на използваните вербални и 
невербални символи и знаци, както и от тяхната семантична 
непротиворечивост в контекста на социалната ситуация на 
общуващите. Чрез комуникацията се установяват 
определени духовно-практически връзки между 
участниците в основата на взаимна индентификация на 
предметното съдържание на предаваните съобщения.” [13] 

Клаус Мертен анализира комплексността на 
комуникационния процес в научната си публикация 
„Комуникация. Концептуален анализ на процесите” Мартен 
регистрира 160 дефиниции за комуникация. Този факт 
достатъчно ясно демонстрира наличието на феномена 
комуникация във всеки аспект от обществения живот. [14] 
Комуникацията се проявява и изследва от разнообразни 
гледни точки в различни науки. Както отбелязва Роланд 
Буркард, „нито една наука не се ангажира сама да се справи 
с комуникационния процес във всички негови измерения”. 
[15] 

Комуникацията е термин, който от много години 
неизменно присъства в ежедневния разговорен език. В 
масовото съзнание, когато говорим за „комуникация”, имаме 
предвид обмяната на съобщения, на послания между хората, 
посредством думи, звуци, мимики, жестове, знаци, символи. 
Тази обмяна на информация става или лице в лице, или е 
опосредствана от съответните средства са съхранение и 
пренасяне на информацията. Така банално представен 
процесът на комуникиране, на общуване, до голяма степен 
елементаризира сложността и комплексността на този 
феномен. За целите на настоящото изследване 
комуникацията ще бъде разгледана от перспективата на 
социалната психология и лингвистиката. 

Определението на Малецке за комуникацията като 
„предаване на значения между живи организми”, [16] 
кратко, точно и ясно рамкира комуникационите процеси 
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предмет на това изследване. Двата основни вида 
комуникация, базирани на използваните средства, са 
вербална и невербална. Вербалната комуникация е 
основната комуникация в човешкото общуване, защото е 
предимно с езиков характер. За осъществяването £ се 
използва речта. Тази комуникация е най-значимата, защото 
чрез нея се предават и най-съществените детайли на 
съобщението. Човешката реч има способността да 
представи всякакъв вид информация. Основната цел и 
функция на комуникационния процес е човек да изрази себе 
си и да въздейства върху околните. В този контекст 
вербалната комуникация е много по-убедителна, по-
всепроникваща, с по-дълготраен и масов ефект, защото 
словото е най-развитото комуникационно средство при 
човека. 

Невербалната комуникация се осъществява без думи. 
Тя е съвкупност от жестове, реакции, мимики, интонация, 
позицията спрямо другия, както и избраната среда за 
осъществяване на комуникацията. Темата за вербалната и 
невербалната комуникация и взаимодействието между тях е 
всеобхватна, затова е предмет на самостоятелна научна 
дисциплина. Тук е важно да отбележим, че в пряката 
комуникация – междуличностна и масова – вербалната 
комуникация винаги е съпътствана от невербалната. 

Роланд Буркард пояснява, че „всеки комуникативно 
действащ индивид притежава най-напред обща интенция, а 
именно иска да осъществи съобщителния характер на 
своето комуникативно действие, иска да съобщи нещо 
определено на друг човек. Така той преследва константната 
цел на всяко комуникационно действие – постигане на 
разбирателство между себе си и своя партньор в 
комуникацията… Всеки комуникативно действащ индивид 
притежава и специална интенция. Той извлича от 
комуникативното действие едни определен интерес… Тази 
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цел е постигната тогава, когато наистина могат да бъдат 
реализирани конкретните интереси на комуникативно 
действащия индивид”. [17] 

Човек действа въз основа на „значението”, което 
нещата имат за него. В процеса на социализиране в известна 
степен индивидуалността и свободата на отделния човек се 
ограничават, т.е. общността под някаква форма рамкира 
личната му свобода и право на избор. 

Социализацията е процес, в който се осъществява 
обществено опосредяване на индивидуалността. В този 
процес индивидуалността и самосъзнанието могат да се 
създадат в рамките на общуване, комуникиране с други 
хора, и в рамките на приемане на социални роли. 
Социалната роля предопределя поведение, което се 
проявява от изпълнителя на тази роля спрямо хората в друга 
социална позиция в съответната йерархия. Ролите винаги са 
свързани с позицията, а не с отделния човек. Както уточнява 
Роланд Буркарт, „очакванията за поведението засягат винаги 
очакванията, които са свързани с поведението на 
притежателя на позиция”. [18] Тази констатация се 
потвърждава от проведеното през 1971 г. емблематичното 
изследване от психолога Филип Зимбардо за реакциите на 
човека в състояние на ограничена свобода. Популярно е като 
Станфордски затворнически експеримент. В мазето на 
университета в Станфорд за целите на експеримента е 
инсцениран затвор. В него той настанява група нормални 
зрели, уравновесени, интелигентни млади мъже, подбрани 
от самият Зимбардо, след предварителна проверка на 
психическата им устойчивост. Чрез жребий Зимбардо 
определя едната половина от тях като затворници, а другата 
половина като надзиратели. Те живеят така в продължение 
на шест дни. След шестия ден изследователите са 
принудени да прекратят експеримента. Филип Зимбардо 
споделя: „Това, което видяхме, беше потресаващо. Нито на 
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нас, нито на повечето от участниците беше ясно къде 
свършва личността им и къде започват ролите. Не можеха да 
разграничават ясно изпълнението на ролята от собствения 
си Аз. Имаше драстични промени в почти всяка страна на 
поведението, мисленето и чувствата им. След по-малко от 
седмица преживяното в „затвора” заличи (временно), 
наученото за цял живот. Всички човешки ценности сякаш 
бяха престанали да съществуват. „Аз концепциите” бяха 
подложени на съмнение, а най-грозната, най-долната, 
патологичната страна на човешката природа изплува на 
повърхността”. По-късно, след редица други изследвания и 
наблюдения, Зимбардо прави следния извод: „Системата, 
която заобикаля даден човек, има по-голям дял в неговите 
решения, отколкото признаците на личността, които той е 
придобил в процеса на своята социализация и възпитание”. 
[19]1 

Всъщност, всеки от нас, преминава през състоянията 
на различни социални роли и поведението ни в голяма 
степен се предопределя от социалната роля, която 
изпълняваме при всяка конкретна ситуация: личности, 
обекти, обстоятелства, начини на поведение на околните. 
Всеки от нас е в активна взаимовръзка със своето 
обкръжение. Американският философ и социолог Джордж 
Мийд създава теорията за символния интеракционизъм. 
Според тази теория, човекът е същество, което е в 
постоянна активна взаимовръзка със своята околна среда. В 
перспективата на символния интеракционизъм 
социализацията трябва да се разбира като онзи процес, в 
който човешките същества, в светлината на социалните 
интеракции, усвояват символните системи, с чиято помощ 

                                                
1 В четвърта глава „Програмиране на общественото съзнание”, обстойно 
ще бъде разгледана функцията и ролята на социалната среда, спрямо 
човешкото поведение.  
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те не само интерпретират околната среда, но придобиват и 
самосъзнание. Така личности, обекти, обстоятелства, начин 
на поведение изграждат една „изкуствена” символна околна 
среда, в която хората са свързани преди всичко като 
социални същества. [20] 

Когато действаме с оглед на нашата околна среда ние я 
категоризираме, просто разграничаваме нашето естествено 
обкръжение на повече или по-малко значими дялове. Мийд 
определя този процес като „символизиране”. Той заключава, 
че символизирането създава още несъздадени обекти, които 
не биха съществували извън контекста на обществените 
отношения, в които става символизирането. Всъщност 
хората живеем не толкова в естествената среда, а преди 
всичко в символната околна среда, създадена от самите нас. 
И тази символна околна среда е съответното културно 
специфично категоризиране на естествената околна среда. 
Всеки културен кръг държи в готовност определени 
„символни околни среди”, които повече или по-малко 
пре/структурират естественото обкръжение. Съответната 
култура всъщност е символното разбиране, начинът на 
мислене и поведение на една общност. Раждането ни в 
определена общност определя символите и значенията им в 
нашата околна среда и най-вече нашето самосъзнание. 
Способността на индивида да използва символи му помага 
да създаде значенията на заобикалящия го свят. Езикът и 
мисълта са средствата за постигането на тази цел. 
Човешкото съзнание интерпретира нещата, на които се 
натъква във всекидневния си живот, на база на натрупания 
опит и познания.  

И именно тук се крие едно от разковничетата на 
манипулацията. Умението, в процеса на комуникация, да 
накараш отсрещната страна да интерпретира 
обстоятелствата, фактите и заобикалящата я среда според 
твоите потребности и желания. „Манипулацията е изкуство 
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на интерпретацията”, твърди Боян Михайлович в книгата си 
„Манипулация – език, влияние, умения, водене на преговори 
и четене на тяло”. [21] Манипулацията е процес. И 
притежава собствени методи за постигане на целите си. 
Може би не е случайно, че не антрополог, а зоолог, 
швейцарецът Адолф Портман, който през 30-те години на 
миналия век изследва трансформациите на видовете и прави 
сравнителни изследвания върху морфологията и 
поведението достига до прозрението, че „манипулацията е 
основен феномен на човешкото битие”. Работата му често е 
интердисциплинарна, включваща социологически и 
философски аспекти от живота на животните и хората. 

„Хората често използват различни думи, за да означат 
едно и също понятие, а това поражда противоречия. Те 
възникват в следствие на неразграничаване на „термин” и 
„понятие”. Терминът е еднозначен, а понятието е 
многозначно. Всички ние мислим чрез понятия и в този 
смисъл, както казват древните, „начинът на мислене е 
ненаказуем”. [22] Едва ли някой е в състояние да изследва 
всички метаморфози на явлението/феномена манипулация. 
По определението на Макс Вебер „човешкото действие” 
винаги носи субективни смислови послания. [23] 

В изследването си „Манипулации в комуникацията” 
Венцислав Бондиков детайлно разглежда социално-
психологическите аспекти на манипулацията. Бондиков 
заключава, че „манипулацията възниква само при 
комуникационно взаимодействие между двама участници 
или между даден човек и група хора. За манипулации може 
да се говори единствено в условията на комуникация. 
Манипулирането се осъществява чрез предаване на 
определена информация в процеса на общуването.” [24] 
Изследването представя и разработените критерии от 
Евгени Доценко за анализиране на манипулацията. Те са 
публикувани в руското списание „Речь” през 2003 г. [25] 
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Според тези критерии манипулацията е: 
 скрито психологическо въздействие; 
 отношение на манипулатора към манипули-

рания като средство за постигане на собствени цели; 
 стремеж за постигане на едностранно 

предимство; 
 не явен, скрит характер на въздействие и на 

неговата посока; 
 използване (психологически) на сили, игра на 

слабости; 
 подбуда, мотивационно добавяне; 
 майсторство и ловкост при осъществяването 

на манипулационните действия. 
Етимологията на думата манипулация произхожда от 

старофренската дума manipule, на латинси manipulus. В 
началото на 18 век с този термин се е обозначавал метод за 
изкопаване на руда. На старофренски означава „шепа, сноп”, 
производно от manus (манус) – ръка. Изследователите 
регистрират, че през 1826 г. manipule се използва в писани 
текстове за представяне на „умелото боравене с предмети”1. 
Това значение се е запазило и до днес. Фармацевтите са го 
използвали за обозначаване на конкретна мярка. През 1828 г. 
терминаът влиза в употреба и като „манипулиране на лица”. 

В Съвременен тълковен речник на българския език 
пише: „манипулация” означава определени действия или 
движения със специално предназначение, извършвани с 
ръце; обработване. В преносно значение – съзнателно 
внушаване или влияние с користни цели; машинация, 
измама, заблуда. [26] В речника по психология манипулация 
е вид психическо въздействие, при което се осъществява 
скрито подбуждане на друг човек или хора към определени 
действия, с цел постигане на едностранна изгода за 

                                                
1 Затова и фокусниците са най-ловките манипулатори.  
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манипулатора – сугестор, комуникатор (възможна е и 
двустранна изгода). [27] В енциклопедичния речник по 
социология четем: „Манипулация – съвкупност от методи за 
въздействие (най-често неявни, прикрити) върху съзнанието 
на отделната личност, върху дадено групово или масово 
съзнание или върху общественото мнение, с цел изграж-
дането на нагласи, ценностни ориентации и мотивационни 
структури, които правят възможно упражняването на 
влияние или на власт от страна на манипулиращия, 
независимо или дори противно на обективните интереси на 
обекта на манипулация.” [28] 

Манипулацията е процес с висока проводимост. Той се 
осъществява по всички направления на човешкото 
общуване: междуличностно, групово, национално, между-
народно. Манипулацията „модифицира представи и нагласи 
у хората, за да ги тласне към определен тип поведение. Тя 
пренебрегва разума на човека и атакува директно света на 
неговите емоции и подсъзнание.” [29] За Йозеф Киршнер 
„манипулацията е основен елемент на човешкото 
общуване.” [30] Според него човек бива манипулиран от 
момента на раждането си. Всеки човек се опитва да 
манипулира другите ежедневно, като им въздейства в свой 
интерес. За Киршнер съзнателното и целенасоченото 
използване на езика е най-важният инструмент на 
манипулацията. Неговото съзнателно и целенасочено 
прилагане е основна предпоставка за успешно въздействие 
върху хората. 

Едно, на пръв поглед съвсем невинно събитие в 
личния ми живот, случило се докато подготвях този текст, 
ме накара да се замисля как човек става манипулатор. Дали 
е заложено в нашата човешка същност или несъзнателно се 
възпитава още от детството? Защото, какво е Котаракът в 
чизми, ако не класически манипулатор? Ами Лисицата и 
Котаракът в Пинокио, злата мащеха в Снежанка, Хензел и 
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Гретел и вещицата? Да не говорим за Хитър Петър!? 
Естествено, манипулацията има своите позитивни и 
негативни аспекти. Една успешна манипулация по време на 
комуникативния процес може да се окаже животоспасяваща 
– примерът с Хензел и Гретел. Каквато и да е манипу-
лацията – осъзната или неосъзната, добронамерена или 
злонамерена, нейната крайна цел винаги е една – влияние, 
което мотивира поведение. За мен манипулацията е процес 
на мотивация. 

Игор Зорин дава един много сполучлив пример „Току-
що роденото дете започва да ни контролира. Ние реагираме 
на всеки негов писък. То ни манипулира като използва 
любовта ни към себе си, нали? С възрастта то манипулира 
все по-изтънчено. Копира поведението на възрастните, а 
това означава, че усвоява техните похвати за 
манипулиране”. [31] Така че на света няма нито един човек, 
който поне веднъж да не е манипулирал някого. 
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Комуникацията основен инструмент на влияние 
 

 
Човешкият мозък – невидимите пътища 

 
Изследователите обособяват в три основни 

направления целите на комуникацията: влияние, 
еманципация и терапия. В центъра на първата група е 
стремежът да се окаже влияние върху партньора в 
комуникационния процес като мисъл и като действие. Тази 
комуникация се определя като убеждаваща. Второто 
направление – еманципация, се определя като „комуника-
тивна дейност, чиято цел е да се установи комуникационна 
структура, осигуряваща наследяването на способности за 
дискурс. Изясняването на дискурса се постига в процеса на 
разбирателство. Това направление се припокрива в най-
голяма степен с обучението и натрупването на знания. 
Третото направление – терапия, се основава на случващото 
се в междуличностната комуникация и включва 
комуникацията като средство за лечение при смущения в 
поведението. 

Във фокуса на това изследване е убеждаващата 
комуникация. В студията си „Психология на преднамереното 
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влияние” Георги Карастоянов анализира 13 дефиниции за 
това що е убеждаване. Сред тях като най-точна и 
всеобхватна се откроява тази на Ричард Перлов: 
„Убеждаването е символичен процес, в който комуника-
торът се опитва да накара останалите да променят нагласите 
или поведението си по отношение на определен спорен 
въпрос или проблем, чрез предаване на послания в 
условията на свободен избор”. [32] 

В книгата си „Убеждаване и комуникация” Чавдар 
Христов прави ретроспекция на развитието на 
убеждаващата комуникация в човешката история, нейната 
структура, причинно-следствените връзки и потенциала £. 
Христов пояснява процеса на убеждаващото въздействие: 
„В основата на убеждаването стоят човешките нагласи и 
тяхната промяна. Нагласата обикновено се възприема като 
оценъчно отношение, тъй като съдържа позитивна или 
негативна реакция по повод на определен дразнител. 
Въпреки някои доказателства, че е възможно нагласите да 
имат генетична предразположеност, т.е. някакво унасле-
дяване от родителите, което предопределя насочеността им, 
при всички положения те се формират в резултат на 
социалния опит. Състоят се от познавателни (когнитивни), 
емоционални (афективни) и поведенчески компоненти. 
Промяната на нагласите означава процес на убеждаване. Той 
може да бъде изявен като произволно социално влияние или 
като преднамерено използване на едноименната социална 
технология за въздействие – убеждаващата комуникация”. 
[33] Като обхващащи най-много от аспектите на 
убеждаващата комуникация се считат изследванията на 
Карл Ховланд и неговите сътрудници в Йелския 
университет в периода между двете Световни войни. Те 
определят комуникацията като „процес, при който един 
човек предава стимули, обикновено вербално, за да промени 
поведението на други индивиди (аудиторията).” С 
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технологичното развитие на комуникационните средства, 
изследователите достигат до заключението, че убеждаването 
трябва да се разглежда и като интерактивен процес. В 
контролирани лабораторни условия Ховланд и сътрудниците 
му обстойно изучават комуникативните стимули върху 
нагласите и мненията на реципиентите, в контекста на 
влиянието на средствата за масова комуникация. 
Резултатите са представени в книгата на Карл Ховланд 
„Комуникация и убеждаване”, публикувана през 1953 г. 
Методиката на изследването е: 

 
Наблюдаеми комуникационни стимули 
 
Разделени са на Комуникационна ситуация и 

Предиспозиции 
Комуникационната ситуация се определя от: 
 Качество на съдържанието – предмет, 

съдържание, аргументи, апели, стил; 
 Качество на комуникатора – роля, 

принадлежност, цели; 
 Качество на медията – директна и индиректна 

комуникация; вид на предаване на съдържанието (оптично-
акустично); 

 Условия на ситуацията – социално поле; 
санкции (позитивна/негативна). 

 
Предиспозициите включват: 
 Свободна комуникация (обща убеждаемост); 
 Обвързана комуникация, която съответно е 

съставена от: съдържание, комуникатор, медия, ситуация. 
 
Ключовите предпоставки за постигането на 

убеждаващ ефект от комуникационните стимули са 
категоризирани като Вътрешни процеси на медиатизация: 



 50 

 Внимание; 
 Разбиране; 
 Приемане.  
 
Това са трите фази, през които задължително 

преминава процесът на рецепция, за да достигне едно 
послание до получателя и да му въздейства/влияе. Те 
демонстрират необходимите условия за резултатност от 
комуникационния процес. Когато тя е налице имаме 
следните Наблюдаеми ефекти на комуникацията: 

 
Те преминават под общия знаменател промени в 

нагласите: 
 Промени в мнението; 
 Промени в знанието; 
 Промени в емоционалната област; 
 Промени в поведението. 
 
Тези четири фази илюстрират сложната същност на 

комуникационния процес. [34] Те на практика 
мултиплицират класическия постулат на Харолд Ласуел, 
представен през 1948 г. в статията му „Структура и функция 
на комуникацията в обществото”: Кой; какво казва; какво 
средство използва; на кого го казва; какво постига.” 

Сега ще се върнем там, откъдето тръгнахме – към 
Аристотел. Едва ли той е първият, който е осмислил 
потребността от убеждаване в процеса на общуване. Просто 
неговият трактат „Реторика” е може би най-старият писан 
текст, достигнал до нас, в който са систематизирани три 
важни съставки на ефективната комуникация: 

 Етос – пряка зависимост от същността на 
личноста на говорещея; 

 Патос – поведение на комуникатора и 
емоционален ефект на посланието; 
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 Логос – артикулиране и логика на посланието, 
доказателството, което съдържа. 

Фактът, че осъзнатото от един философ преди 2 400 г. 
е валидно с пълна сила и днес, е доказателство, че 
независимо от еволюционните процеси, в своята същност 
човешкият индивид не се е променил. 

 
 
Разгръщане на комуникационния обхват 

 

 
Почти зомбирани 

 
Развитието на средствата за комуникация е един от 

ключовите фактори за напредъка на едно общество във 
всяка една насока. Някои изследователи и анализатори 
рамкират отделните етапи от развитието на човешката 
цивилизация с откритието, утвърждаването и употребата на 
различните средства за предаване и препредаване на тестови 
послания. Безспорен е фактът, че откриването на 
печатарската машина от Йоханес Гутенберг през 1445 г. 
поставя нов етап в развитието на човечеството. В 
изследването си „Някои проблеми на новите демокрации” 
Карл Попър отбелязва: „Според мен културното чудо, 
каквото представлява Атина през V в.пр.Хр., се обяснява 
най-вече с атинското откритие пазар на книгите. Това 
откритие обяснява и атинската демокрация…  
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Забележително е, че откритието на Гутенберг през 15 век и 
спонтанното разширяване на пазара на книгите, 
предизвикано от книгопечатането, довеждат до подобна 
културна революция, до хуманизма. Възниква ново 
естествознание, а в Англия реформацията довежда две 
революции…” [35] Печатането и разпространението на 
книги поставя началото на масовото разпространение на 
информация и на нова ера в развитието на обществата и на 
цивилизацията. Този нов вид масово разпространение на 
словото и начин на общуване между хората е и нов вид 
комуникация и средство за масово влияние. 

Откритията на учените в краят на ХІХ век, в сферата 
на електроенергията и електромагнитните вълни, поставят 
началото на друг вид масова комуникация – ефирното 
предаване на информация – радиото. То се налага като най-
бързото и най-авторитетното средство за масово влияние. 
Като медия радиото играе голяма роля по време на Първата 
Световна война. Използва се за предаване на заповеди, 
информация и послания от повечето воюващи страни. 
Между двете световни войни се развива много бързо и 
технологично и като средство за масово въздействие и 
направляване на обществените нагласи. Показателна в това 
отношение е излъчената на 30 октомври 1938 г. 
радиодраматизация на научно-фантастичния роман „Война 
на световете” на Хърбърт Уелс.1 Пиесата разказва как 
извънземни същества нападат Земята. Преобладаващата 
част от слушателите приемат представените събития като 
абсолютна реалност. Настъпва повсеместна паника. Разбира 
се, политиците и военните през Втората Световна война 
умело използват потенциална на това средство за масова 
информация като мощен инструмент за пропаганда. 

                                                
1 Английски писател (1866-1946), автор на научно-фантастични романи, 
както и на исторически, политически и социални коментари. 
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Радиостанциите излъчват новини на много езици и така 
информират или дезинформират обществеността за 
случващото се по фронтовете. Още по време на войната 
започват и умишлени заглушавания на определени 
радиостанции. 

Периодът между двете световни войни е белязан от 
откриването и на една от най-въздействащите масмедии – 
телевизията. Целият си потенциал, като средство за масово 
осведомяване, телевизията започва да разгръща едва през 
50-те години на ХХ век. Много преди визуалният образ да 
влезе в домовете ни, през далечната 1895 г., е реализирана и 
първата кинопрожекция. Спираме се и киното, защото 
седмото изкуство е внушително средство за влияние. То 
синтезира постиженията на всички останали изкуства и 
същевременно създава свои собствени художествени и 
изразни средства. Именно в това е имплантиран и големият 
му потенциал за въздействие върху аудиторията. 

И така, за да се прочете книга, вестник или списание, 
човек трябва да ги купи или да отиде до библиотека, за да ги 
заеме или прочете на място. Всеки път се инвестират време 
и средства. За да се закупи радиоприемник или телевизор, 
инвестираме еднократно и след това се възползваме от 
услугите им в дома си, когато и колкото поискаме. Но 
едновременно с това всички, които искат да ни въздействат с 
посланията си, ни облъчват постоянно, без дори да усетим. 
С радиото и телевизията всичко и всички влизат в домовете 
ни, а ние доброволно ги оставяме да се настанят в личното 
ни пространство. Другата характеристика на тези медии е, 
че комуникацията е еднопосочна. Аудиторията, зрителите са 
само получатели на информация, на послания от 
конкретната медия. 

Новата ера в развитието на човечеството е белязана от 
откриването на разнопосочното средство за комуникация – 
интернет. Световната мрежа е създадена през 1990 г. от Тим 
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Бърнърс-Лий и неговите колеги от ЦЕРН. През август 
следващата година Лий и колегата му Кайо качват и първия 
уебсайт с адрес: Info.iern.ch, който съдържа и първата 
уебстраница: 

http//info.cern.ch/hypertext/www/TheProject.html 
На нея се дава информация за проекта на ЦЕРН и 

инструкции за това, как да се ползва Световната мрежа. 
През 1993 г. Тим Бърнърс-Лий1 и ръководството на ЦЕРН 
взимат едно изключително важно решение – всичкият 
софтуер, който Бърнърс-Лий създава за Световната мрежа, е 
качен за общо ползване в интернет и всеки може да прави с 
него каквото си иска, без да плаща никакви авторски права, 
нито на самия учен, нито на ЦЕРН. 

Само 20 години по-късно цялата планета е здраво 
вплетена в паяжината на World Wide Web (www). Животът 
ни коренно се промени и стана изцяло зависим от 
хипертекстовата информационна система. Сега средствата 
за масова информация комуникират с аудиторията през и 
чрез средствата £ за лична комуникация. Те са в 
персоналния ни компютър, телефон, айпад, лаптоп и т.н. 
Заливат ни ежеминутно с тестове, образи и звуци. Вече 
държим в ръцете си мултимедийни устройства, в които 
много комуникативни дейности протичат заедно: телефо-
ниране, писане, четене, фотографии, филми, телевизия, 
дори пазаруване по електронен път. Всичко това на една 
единствена екранна повърхност.  

И така цялата човешка памет постепенно започва да се 
съхранява в битове и байтове. Дигитализираме се. 
Дигиталното цифрово компресиране на данни, предаване 
чрез високоскоростни мрежи и сателити, изгражда внуши-
телна инфраструктура от информационни магистрали, 

                                                
1 Английски физик и компютърен специалист, създател на World Wide 
Web, роден през 1955 г. в Лондон. 
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„аутобани за данни”. Тези данни се препредават много бързо 
към многобройните пространствено разделени потребители. 
Мултимедийните продукти ни осигуряват интерактивно 
ползване. Потребителят може да промени съобщенията или 
да предизвика действия, чрез съответния обратен канал. 
Така той не е вече само в ролята на реципиент. 
Същевременно можем да правим комбинации от аудио и 
видео с текст и графични изображения. Тази виртуална 
реалност се нарича киберпространство. И ние общуваме в 
него и чрез него. Древногръцката дума „кибернетика”, 
означава изкуство на управлението. В книгата си „Наука за 
комуникацията” Роланд Буркард, когато говори за 
киберкомуникацията, прави асоциация с романа 
„Neuromanser”1 на Уилямс Гибсън. Там е създаден свят, в 
който жителите навигират с помощта на мозъчни компютри, 
в неограничено количество информации. В това пътуване, 
един вид „съгласувана халюцинация”, могат да участват 
милиони хора, ако включат нервните си системи. Днес, 
според статистиките, броят на потребителите в интернет е 
почти 3 милиарда души. 

Интернет е най-всеобхватното и най-обсебващо 
средство за комуникация. Там всички видове комуника-
ционни процеси могат да протичат едновременно. Това е и 
средството за многопосочна и постоянна манипулация. 
Американският писател и футурист Алвин Тофлър говори за 
населението на планетата като за инфокодифицирано.[36] 
Интернет комбинира технологията на хипертекста с 
технологията на мултимедията в така наречената хипер 
медия. Това не са само думи, поднесени и свързани по 
електронен път, но също и образи звуци и филми. 
„Хиперлинковете променят и нашия опит с медията. Те, в 
известен смисъл, са вариация на текстовите алюзии, цитати 

                                                
1 Издаден на български език със заглавие „Невромантик” през 1984 г.  
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и бележки, които отдавна са обичайна част в различните 
документи. Но когато четем, те съвсем не ни въздействат по 
същия начин. Линковете не само ни насочват към подобни 
или допълнителни произведения, те ни тласкат да се 
обърнем към тях. Подтикват ни да разгледаме поредица от 
текстове, вместо да се отдадем продължително време на 
един от тях. Хиперлинковете са проектирани така, че да 
привлекат вниманието ни. Тяхната стойност като 
инструменти за ориентиране е спорна, поради разсейването, 
което пораждат.” [37] Невролозите твърдят, че основната 
структура на човешкия мозък не се е променила много през 
последните 40 000 години, т.е. генетичната еволюция 
напредва със забележително по-бавни темпове от тази на 
средствата и начините на общуване между хората и 
развитието на обществата. От ерата на цивилизацията на 
шумерите, изографисвали знаците си и посланията си върху 
глинени плочи, до създаването на „силициевата памет” на 
човечеството през XXI век, процесите на умствено и 
социално адаптиране на хората към променящата се среда 
претърпяват огромно развитие. Един от основните 
двигатели на това развитие е комуникацията и техноло-
гичното развитие на средствата за общуване между хората, 
за размяна на идеи и възможности.  
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Потенциалът на средствата за масова комуникация 
 

 
Обществата се направляват през медиите 

 
Какъв би бил ефектът, ако зад значителна част от 

източниците на информация – печатни, електронни медии, 
сайтове и т.н. стои един мозъчен тръст с внушителни 
финансови възможности? Той просто ще владее меха-
низмите за направление на обществените нагласи и 
настроения. А какво се случва, когато обществата са 
подложени на инфотактиките1 на няколко медийни империи, 
зад които стоят различни финансови и политически 
интереси? Просто попадат в умствените мелници, в борбата 
за умовете на хората и властването над тях.  
                                                
1 Заимствам термина от Алвин Тофлър. 
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Неминуемо възниква въпросът за потребителската 
селекция на информацията и за това дали и как всеки един 
потребител отсява истинската, коректна, точна информация 
при инфоатаката, на която е подложен. Учените, работещи в 
сферата на психологията са доказали, че постоянно 
увеличаващата се интензивност и информационна 
натовареност в съвременните общества до голяма степен 
провокира мнозинството от хората автоматично да приемат 
предложената им информация. Някои социални психолози 
дори лансират идеята за автоматично влияние. Социалният 
психолог Робърт Чалдини пояснява: „Всъщност, автома-
тизираното стереотипно поведение преобладава в повечето 
човешки действия, защото в много от случаите то е най-
ефикасната форма на поведение. Ние живеем в 
изключително усложнена, от гледна точка на стимулите, 
среда, може да се каже – най-бързо променящата се и 
комплексна среда, която някога е съществувала на земята. За 
да се справим с нея, имаме нужда да съкращаваме процеса 
на взимане на решение. Не можем, а и никой не иска от нас, 
да разпознаваме и анализираме всички аспекти по 
отношение на всеки човек, събитие и ситуация, на които се 
натъкваме, дори в един единствен ден. Нямаме нито 
времето, нито енергията, нито компетентността да го 
направим. В замяна се налага много често да използваме 
нашите стереотипи.1 Понякога поведението, което се 
отключва, не е адекватно на дадената ситуация, защото дори 
най-добрите стереотипи и активиращи черти не всеки път 
вършат работа, но ние приемаме тяхното несъвършенство, 
защото нямаме друг избор. Въпреки че се различават по 
своето въздействие, някои от тези принципи имат огромна 
власт над човешките действия. Ние сме под тяхно 

                                                
1 В глава III, в раздела „Функция на стереотипите в конфликтни 
ситуации”, обстойно ще бъде изследвана тяхна същност и роля.  
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въздействие от съвсем ранна възраст и оттогава те ни 
управляват толкова безпрекословно, че рядко забелязваме 
властта, която притежават. В нечии очи, обаче, всеки такъв 
принцип е видимо и готово за употреба оръжие – оръжие за 
автоматично влияние.” [38] 

Тодор Петев изследва медиите като носители на 
определени свойства, чрез които се налагат политически и 
социални ефекти. Той пояснява, че в отделни случаи 
медиите оказват съществено влияние върху човека, но то се 
осъществява по индиректен път, чрез развитите връзки на 
социалната среда – лидери в дадена област, групи за натиск, 
елити, чрез въздействието на комуникаторите и медията, 
чрез степента на социална и индивидуална задоволеност на 
медийните потребности. „Медиите са в центъра на мрежата 
от взаимовръзки, чрез които обществото се определя. 
Медиите не са външни сили, а средства на обществото, с 
които се гради общественият форум и се развива неговата 
социална култура, основана на разбирането за свободен 
достъп до информация”. [39]  

„Всяка медия застава между нас и реалността и 
въздейства на начина ни на възприятие на света. Тя ни дава 
реалността, която тя иска да видим” Маршъл Маклуън. 
„Медията е съобщението” – констатира Маршал Маклуън 
през 1964 г. в книгата си „Да разберем медиите. [40] 
Всъщност, това е пророческо предупреждения за мощния 
потенциал за влияние на новите комуникационни 
технологии. Канадецът Маклуьн се самоопределя като 
„изследовател, който пуска сонда”. Той много точно 
осъзнава, че с появата на всяка нова медия, хората се 
увличат предимно от „съдържанието”, което тя носи. В 
анализ на основните послания на книгата „Да разберем 
медиите” Николас Кар посочва: „Маклуьн е забелязал: в 
дългосрочен план съдържанието на една медия оказва по-
малко влияние върху начина ни на мислене и действие, 



 60 

отколкото самата медия. В качеството си на прозорец към 
света, както и към нас самите, една популярна медия ни 
насочва какво и как да виждаме. В крайна сметка, ако я 
използваме достатъчно, тя ни променя като индивиди и като 
общество. „Ефектите от технологията не се проявяват на 
ниво гледни точки или концепции”, пише Маклуьн. По-
скоро те променят начините на възприемане неотклонно и 
без съпротива. Медиите упражняват магическото или 
зловредното си действие директно върху нервната система”. 
[41]  

Германският социолог Елизабет Ньоле-Нойман в 
публикацията си „Въздействие на масмедиите” анализира 
емпирично проверени изводи за въздействието на 
средствата за масова информация.1 Нойман заключава: 
„Въздействието на масовите средства се обуславя повече от 
качествата на публиката, отколкото от съдържанието на 
средата. Предлаганата от масмедите информация се 
възприема избирателно. Хората, които непреднамерено 
възприемат дадена комуникация (информация, съобщение), 
която противоречи на техните убеждения, често 
несъзнателно £ придават друг смисъл (значение) или 
смисълът се променя в паметта им. Масмедиите формират 
безпрепятствено мнение за отношения към далечни страни 
или по въпроси, които са извън личната съотносителна 
система. По лесно се оказва влияние върху мненията по 
нововъзникващи въпроси, тъй като не трябва да се 
преодоляват никакви противодействащи представи. 
Масмедиите оказват по-лесно въздействие върху мненията 
за лица, отколкото по делови въпроси. Формата и 
съдържанието са факторите, които определят въздействието. 
Мнението, представата, които публиката си съставя за даден 
комуникатор, са толкова важни за неговата ефективност, 

                                                
1 Изследванията са проведени през 70-те години на миналия век. 
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колкото това, което казва” [42]  
Нойман отчита, че има разликата между реално, 

оригинално преживяване и предаденото чрез комуни-
каторите и техниката преживяване. Приведените по-долу 
примери се базират изцяло на личните ми преживявания 
като журналист при „отразяването”, както казваме ние, 
представителите на медиите, на значими обществено-
политически събития. Това са януарските събития през 1997 
г. в България, които свалиха правителството на Жан 
Виденов. Тогава нито за миг не съм си давала сметка, че 
информацията за случващото се е пречупена през мен 
самата, във функцията ми на комуникатор, потопен в 
емоцията и вихъра на конкретните събития. Моята цел беше 
максимално обективно и всеобхватно да предам на 
слушателите събитията, на които бях пряк свидетел. Тогава 
социалната психология като наука и теориите за социалното 
влияние и психологията на тълпата ми бяха абсолютно 
непознати. Дори не си давах сметка, че в качеството си на 
репортер, също съм част от тълпата и не е възможно да 
остана напълно дистанцирана от процесите, направляващи 
събитията. Днес, 20 години след преживяното, си давам 
сметка, че на 10 януари 1997 г., като парламентарен 
репортер на Дарик радио съм изпълнявала едновременно 
три социални роли: провокатор, участник и отразяващ 
събитията. Дори в момента, докато пиша този текст, не съм 
напълно наясно със себе си, мога ли да осмисля случилото 
се единствено от позицията на безпристрастен наблюдател? 

Ето безспорните факти. На 10 януари 1997 г. 
Народното събрание на Република България започна 
заседанието си в 09.00 часа с първа точка в дневния ред (не 
помня дали не беше и единствена) подписване на 
Декларация за национално спасение от представителите на 
всички парламентарни партии. Подписването на 
декларацията означаваше фактически и юридически отказ 
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от власт на управляващата в момента БСП и насрочване на 
парламентарни избори. България беше в тежка икономи-
ческа криза. Българският лев беше обезценен. Щандовете в 
магазините за хранителни стоки бяха празни. На 
бензиностанциите нямаше гориво. Налице бяха всички 
предпоставки за гражданско недоволство. 

Останалите факти. Почти час преди началото на 
заседанието около сградата на парламента започнаха да се 
събират студенти от всички университети в София. В 09.00 
часа парламентът беше обграден от жива верига от студенти 
и недоволни от управлението граждани. Изявленията в 
пленарната зала, които представяха позициите на 
управляващите и опозицията, бях старателно съобщавани от 
представители на всички медии, включително и от мен. 
След поредното ми включване в ефир в 10.30 ч. погледнах 
през прозорците над парадния вход на парламента и видях, 
че сградата буквално е блокирана от всички страни от 
десетки хора. Полицейският кордон беше много близо до 
сградата, на места най-близо бяха (там където успях да 
видя) остатъци от студентската верига и оттам нататък, 
докъдето ми стигаше погледът, беше изпълнено с народ. 
Предимно млади хора. Цялостното ми впечатление, което не 
се промени до 01.00 ч. на 11 януари, когато си тръгнах от 
парламента, беше, че хората са много гневни, но не са 
агресивни, нито към органите на реда, нито към 
представителите на медиите. Провокации имаше и те ясно 
се съзнаваха от преобладаваща част от хора. Това беше 
общата картина. Важните детайли, които искам да откроя на 
този фон. 

Депутатите от управляващата партия, които 
първоначално не приемаха като заплаха блокирането на 
сградата, постепенно осъзнаха, че всъщност са заложници 
на собствения си отказ да признаят суверенното право на 
гражданите да искат от тях да се оттеглят от властта. Никой 
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от тях не се осмеляваше да напусне сградата на парламента, 
защото единствено там се чувстваха защитени от гнева на 
съгражданите си. Тогава не знаех за цитирания по-горе 
експеримент на Филип Зимбардо за реакциите на човека в 
състояние на ограничена свобода. В случая това 
ограничение беше и физическо, и политическо. И в тези 
хора, на зряла възраст, възпитани, интелигентни, се събуди 
смущаваща агресия и озлобление. Колежката ми, Елена 
Фурнаджиева и аз, сновяхме между депутатите и се 
опитвахме да получим адекватна информация защо отказват 
да подпишат Декларацията, при условие, че знаят, че това е 
единственото искане на хората, обсадили сградата. Елена и 
аз много се смутихме, когато най-неочаквано един от 
депутатите избухна: „Да ги бият, да ги мачкат, кръвта им да 
се лее”. Имах натрупани преки впечатления от този човек 
през последните 4 години. За мен това беше един от най-
начетените хора, които присъстваха в сградата в този 
момент. Няколко години след това стана дипломат и един от 
най-успешните посланици на България. Тогава сякаш 
виждах друг човек. Само два месеца по-късно, когато 
правех интервю с него в кулоарите на същия този парламент 
и му припомних горния случай, той каза: „Вие много 
грешите, не е възможно аз да кажа такова нещо за когото и 
да било”. Когато му пуснах записа със собствения му глас, 
той беше искрено изумен. 

Разказвам този случай не за да потвърдя общова-
лидността на изводите от затворническия експеримент на 
Филип Зимбардо, че „в екстремна ситуация различията 
между хората намаляват. Системата, която заобикаля един 
човек, има по-голям дял в неговите решения, отколкото 
признаците на личността, които той е придобил в процеса 
на своята социализация и на възпитанието си”. Ще се 
постарая да поясня функцията и ролята на медията и 
журналиста в една сложна, гранична ситуация. Връщам се 
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към обсадения от гневни и премръзнали хора парламент в 
деня на 10 януари. Пет часа след началото на обсадата, 
колегите от студиото ме предупредиха, че ще направят една 
обзорна емисия на всичко, случило до момента. Аз 
трябваше да обобщя ситуацията в пленарната зала и в 
кулоарите на парламента и защо и как се стигна до 
блокирането му. Колежката ми Диана Дончева трябваше да 
обобщи случващото се около сградата. Двете говорехме 
една след друга от един и същ телефон. Емисията започна. 
Бях първа. Само секунди след началото на включването ми в 
ефир осъзнах, че освен в обратния сигнал, чувам гласа си от 
още някъде. Спазих правилото „не млъквай когато си в 
ефир, защото ефира не търпи дупки – големи паузи” и 
погледнах ужасено колежката си. Тя също гледаше много 
уплашено и ми даваше знаци, че всички хора пред 
парламента ме чуват. Това и до днес си остава най-големият 
стрес в работата ми като журналист. Благодаря на Бога, 
много бързо си дадох сметка, че трябва да преценявам всяка 
своя дума, защото, без дори да осъзнавам, мога да задвижа 
енергията на струпаните отвън хора в нежелана от мен 
посока. Бях много ядосана. Моята функция беше да 
информирам хората, но по радиото, което се слуша у дома и 
в колата. Въздухът буквално беше наелектризиран. Тази 
конфигурация не се вписваше в професионалните ми 
виждания. Оказа се, че организаторите на студентската 
верига са на площада с камион с техника с високо-
говорители и са се включили на честотите на Дарик радио. 
И до днес не знам имало ли е предварително взето съгласие 
за това от собственика на медията. Факт е обаче, че радиото 
влезе във функцията на усилвател на посланията на 
политиците, участващи в тези събития. Медията не 
отразяваше събитията. Тя активно участваше в тях. Дори на 
моменти ги ръководеше. А кой точно и къде беше 
истинският диригент, мога само да гадая. 
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Другото, за което съм много по-благодарна, е 
проявената интуиция и разум в този ден от Елена и от мен. 
Ако след 12 часова обсада на парламента гневните, 
изгладнели и премръзнали хора бяха чули спонтанното: „Да 
ги бият, да ги мачкат, кръвта им да се лее”, ситуацията щеше 
да стане абсолютно неуправляема и сигурно на съвестта ни 
щяха да тежат човешки животи. Едно споглеждане ни беше 
достатъчно, за да решим: „Това не сме го чули”. Затова не 
съм съгласна с постановката: „Не винете вестителя!”, когато 
се използва в контекста на обществените функции на 
медиите. Медиите са тези, на чиито терен се сключва 
обществения договор между управляващи и управлявани. 
Не е възможно да бъдат само безпристрастен посредник, 
защото техните представители също са част от този договор 
и дори активни играчи в преговорния процес. 
Журналистите, работещи в медиите, са хора, подобно на 
всички останали участници в събитията, които отразяват, 
със същите емоции и страхове, когато се окажат в екстремна 
социална среда. Последиците, включително и чисто 
физически, не само емоционални, за тях могат да бъдат 
същите, както за останалите активни участници в 
събитията, които трябва да бъдат отразени от журналиста. 
Споделеното една година след януарските събития през 
1997 г. от колежката ми Елена Фурнаджиева е доказа-
телство за това. „Най-ярките спомени от тези събития за мен 
са тези от парламента. Бях в Народното събрание, когато 
хората започнаха да разбиват вратите на северния вход и да 
правят опит да влязат вътре. Тогава изведнъж усетих, че съм 
в някаква много критична ситуация и не знам какво да 
правя. Някакви идиотски рефлекси заработиха в мен, защото 
си затворих съзнанието за всичко около мен. Все едно, че 
това не се случва с мен, а съм на кино. И понеже екранът е 
само пред мен, преразказвам един филм на хората, които 
слушат радио. Тогава си зададох един въпрос: „Елена, ти 
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сега ще умреш ли?” Абсолютно идиотска реакция, 
наистина! Останах самичка в един ъгъл, огледах се наоколо 
и стигнах до извода, че няма да е днес и се успокоих”. Елена 
тогава беше само на 25 години. За безпристрастността на 
преразказания филм от екрана пред нея имат думата 
психолозите.  

Аз и до днес нямам отговор на въпроса до каква 
степен собствениците на медиите (преобладаващо предста-
вители на корпорации и финансови институции, т.e 
влиятелни хора с властови ресурс) и хората, които те са 
поставили на ръководни постове в съответните медии, са 
запознати с палитрата на социално-психологическите 
аспекти спрямо потребителите на медийния продукт и тези, 
които произвеждат този продукт. За мен медията е като 
двуликият Янус1 от древно римската митология. На 
латински думата означава и порта, врата. Как ще решим да 
преминем през тази врата, когато спрем пред нея и в каква 
посока ще поемем е въпрос на личен потенциал да 
направиш правилния избор. 

Важно е да бъде представена медийната предиспо-
зиция на тези събития. Функцията на медията е да консоли-
дира обществото. Както вече споменах гражданите имаха 
пълно основание да протестират. Но от това не следва, че те 
задължително ще го направят. Важният принос на медиите 
за гражданския бунт през зимата на 1997 г. е, че помогнаха 
на мнозинството от хората да се освободят от страховете си. 
Поколения наред на българите им беше внушавано 
всемогъществото на партията-държава. В края на 1996 г. 
всички медии в България обстойно и методично отразяваха 
как протичат ежедневните протести във всички големи 
градове в съседна Сърбия. Хората там масово и продъл-

                                                
1 Древноримски бог, покровител на земеделието, изобразяван с две лица. 
През Средновековието става символ на двузначност, двуличие. 
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жително протестираха срещу фалшифицирането на 
резултатите от проведените местни избори през ноември. 
Медиите представяха стратегията и тактиката на 
протестите. Гледани отстрани тези протести изглеждаха 
като приятно и зареждащо „занимание”. В символиката в 
действията на сръбските студенти при общуването им с 
полицията имаше сякаш нещо затрогващо. А бе, беше си 
малко като карнавал – цветя, свирки, музики, скандирания, 
аплаузи, освирквания – всички компоненти за привлека-
телност на едно масово събитие. Посланията, особено в 
българските вестниците, бяха много окуражаващи: 
„Демокрацията в Сърбия има шанс да победи”. Така почти 
неусетно сръбската революция се превърна в еталон за 
следване. Друг важен момент е повдигането на 
възрожденския дух на българина по време на коледните и 
новогодишните празници чрез едно от най-гледаните 
телевизионни предавания – „Каналето”. Третият значим 
момента е, че още първият работен ден след новогодишните 
празници представителите на опозицията свикаха протестен 
митинг-шествие в столицата. Това шествие прерасна в 
ежедневно и уличните послания и призиви на опозицията 
всеки ден бяха отразявани от медиите. Така постепенно 
обществото беше заредено с енергия, която на 10 януари 
1997 г. достигна точката на кипене. Или, ако заимствам 
медицинския термин, който използва Малкъм Гладуел, 
„повратна точка” – моментът, когато наситеността с вируса 
достига критични нива и той започва да се разпространява 
много бързо, поставяйки началото на епидемия. За мен това 
е най-успешната и емоционална „епидемия” в страната ни. 
Никога преди това, нито след това, българите не са били 
толкова спонтанни и сплотени. Протестите обхванаха цялата 
страна. Навсякъде бяха масови, като сред протестиращите 
преобладаваха младите хора. Имаше много ученици – на 14, 
15 години. И тогава и днес мисля, че не толкова гладът, а 
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децата изведоха родителите си на улицата. По-важното е, че 
нито управляващите, нито опозицията, нито медиите, 
очакваха такава мощна вълна от протести. Първите дни 
осезаемо се усещаше колко са объркани. 

Потенциалът на медиите да консолидират обществата 
или големи групи от хора и да налагат социални и 
обществени промени в света на интернет мултиплицира в 
социалните мрежи. Разликата е, че там процесът е 
многостранен и в известна степен тушира натрупването на 
задвижващата обществата енергия. Другият проблем е 
анонимността на някои от страните в комуникационния 
процес, което крие опасността от преминаването ни от 
функцията на субект в тази на обект. По сериозният проблем 
обаче, е безконтролната и безнаказана употреба на език, 
квалификации и послания, отключващи поведение на 
омраза и агресия. Учените, изследващи масовото поведения 
от психологическа, социална и антропологична гледна 
точка, са единодушни, че то в голяма степен съответства на 
реално съществуващи социални проблеми. Проявите на 
агресия и жестокост са подвластни на цялостния социален 
контекст. Степента на развитие на обществото, 
устойчивостта на законите и институциите и нравствената 
култура са бариери за деструктивните прояви. 
Същевременно човешката история е безспорно доказа-
телство, че масовото поведение (както всеки друг социален 
феномен) може да бъде манипулирано от религиозни, 
идеологически и финансово-икономически позиции. 
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Глава II 
ДИСПЕРСИЯ НА ОМРАЗАТА 

 

 
Словото на омразата ни заслепява 
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В началото бе словото… 

 

 
Научният труд на НоамЧомски 

„Логическа структура на лингвистичната теория” 
 
А словото, както ни предупреждава Хосе Ортега и 

Гасет, е „тайнство с много деликатно причастие”.  
Човекът ли е най-манипулируемият обитател на 

земята? Ние сме единственият словесно комуникиращ вид. 
Думите, речта, езикът, знаците, символите, жестовете, 
мимиките, позата на тялото, движенията, опосредстват 
интелектуалната комуникация помежду ни. Благодарение на 
словото ние общуваме с миналото, настоящето и бъдещето. 
Семантиката на думите във всеки един език съдържа 
начина, по който пресъздаваме действителността в главата 
си. Чрез словото ние интерпретираме света около нас. Това е 
от съществено значение за оцеляването и развитието на 



 71 

всеки човек. Светът на човечеството е обвързан с неговата 
словесност. Думите изграждат световете на нашите мисли, 
мечти, емоции, въображение, представи, социални 
отношения. От хилядолетия хората са осъзнали силата на 
думите, тяхната мощ и енергия. Безотказното им 
въздействие спрямо всеки индивид винаги е служело за 
направление и канализиране на емоциите и действията, 
провокирани от тях. Да, човекът е най-манипулируемото 
същество, защото най-мощното оръжие на манипулацията е 
словото, а словото е неговият свят. 

Една от водещите тези на родоначалника на 
генеративната теория за езика, професор Ноам Чомски, 
развита в книгата му „Студия за езика и философията на 
ума” е, че в главата на човека съществува една граматика, 
обвързана със самата невробиологична структура на мозъка. 
Според Чомски езикът е високоспециализирана когнитивна 
(познавателна) способност, която присъства в нас още от 
момента на раждането.[43] Лингвистът Стивън Пинкър 
също застава зад тази теза в книгата си „Материалът на 
мисълта. Езикът като прозорец към човешката природа”. 
Анализирайки изследванията на философа и психолога 
Джери Фодор и на когнитивиста Масимо Пиатели-
Палмарини за това, как значенията на думите са 
представени в нашите умове, Пикър заключава, че 
значенията на думите са заложени в нашата ДНК. [44] 

Всички езици по света имат обща семантика, което 
доказва, че съществува общ корен на речта. До този извод са 
стигнали американски и британски лингвисти, сравнявайки 
значенията на най-основните и прости думи в 81 езика. 
Докладът „За универсалната структура на човешката 
лексикална семантика” е публикуван през февруари 2016 г. в 
Бюлетин на Националната академия на науките на САЩ 
(Proceedings of the National Academy of Sciences).  
Представените изводи от изследването са подкрепени с 
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подробни графики и диаграми. Използваната методология 
се базира на „извадка от селектирани двуезични речници”. 
Пробите от 81 езици са избрани от различни географски 
ширини, обхващащи много езикови семейства на ниско ниво 
или родове езици. Включени са и добре познати европейски 
езици. Извадките са използвани за идентифициране на 
многозначност на думите. Направено е крос-лингвистично 
изследване на лексикалната многозначност и потенциала за 
исторически промени в разбирането на думите”. 
Изследователският екип пояснява: „Преводите разкриха 
случаи на многозначност, където две или повече понятия са 
коренно различни достатъчно, за да получите различни 
думи в някои езици, но достатъчно подобно споделят обща 
дума в други езици. Честотата, с която двете понятия 
споделят една многозначност в изследваните думи от 
несвързани езици, осигурява мярката на семантично 
сходство между тях”. [45] Проследявайки внимателно 
развитието на изследването и анализа на получените данни, 
ние с основание може да се запитаме, дали библейската 
притча за Вавилонската кула е само легенда? 

Като контрапункт на тази теза трябва да отчетем 
представените факти и осмислянето им във внушителното 
изследване на Джордж Стайнър „След Вавилон. Аспекти на 
езика и превода”. „Ние не говорим един език, нито половин 
дузина езици, нито двадесет или тридесет. Смята се, че в 
наши дни са в употреба между четири или пет хиляди 
езика.” Стайнър изследва защо всички хора имат еднаква 
физиология, еднаква структура на мозъка, а говорят толкова 
различни езици. Той посочва, че „с основание би могло да 
се твърди, че човешкият вид е развил и използвал двойно 
повече езици, от броя който можем да регистрираме днес… 
Засега не разполагаме с езиков атлас, който да претендира за 
някаква изчерпателност. Езиковият каталог започва с аба – 
алтайско наречие, говорено от татарите, и завършва със 
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зирянски, угро-финска реч използвана между Урал и 
арктическото крайбрежие. Стайнър очертава един образ на 
човека като езиково животно, характеризиращо се с 
невероятна разноликост и прахосничество. В сравнение с 
него класификацията на различните звезди, планети и 
астероиди наброява едва шепа видове… Няма цивилизация 
без своя версия за Вавилон, без своя митология за първона-
чалното разпръсване на езиците”, обобщава Стайнър. [46] В 
контекстът на изложеното до тук би могло да се каже, че с 
основание Стивън Пинкър говори за „езиков инстинкт”, 
който илюстрира работата на ума, съотнесена към 
човешката природа. „Нашата употреба на предлози и 
глаголни времена се основава на специфични човешки 
понятия за пространство и време, а съществителните имена 
и глаголите се опират на мисловни модели за материя и 
причинност”. [47] Пинкър изследва и феномена „метафора”, 
не само в свойството му да прехвърля значения от едно 
нещо на друго, а и като изграждане на потенциал за 
аналогично мислене. В настоящето изследване ще отделим 
по-късно внимание на този изключително значим аспект на 
езика, като „материал на мисълта”. 

В интерес на коректността ще се върнем отново към 
Ноам Чомски, който почти половин век работи на терена за 
изследването на произхода на езика и неговата същност. 
Повече от 20 години преди да бъде проведено цитираното 
по-горе изследване Чомски създава теорията за 
„генеративната граматика”. В предговора си към книгата 
„Студии за езика и философия на ума”, той споделя: 
„Малкото, което знаем за еволюцията на човешкия език, 
подсказва, че универсалната граматика съдържа само най-
елементарни принципи”. [48] Част от теорията му се базира 
на твърдението на Аристотел, че „езикът е звук, снабден със 
значение”. Проблемът, според Чомски е, че „хилядолетия 
проучванията са съсредоточени към звука”, в качеството му 
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на външен израз. Чомски смята, че процесът на създаване на 
явни значения на езика е негов периферен аспект от гледна 
точка на строежа, употребата и еволюцията му. По силата на 
логиката на теоретичните доказателства, Чомски доказва, че 
„способността да владеем и използваме езика се определя от 
принципи с изключителна сложност, абстрактност и 
дедуктивна дълбочина и тези принципи се коренят в 
специфичния начин, по който е устроен самият ум на 
човека”. В този смисъл, както пояснява неговата колежка 
Илияна Кръпова, „езикът е нещо много повече от едно 
обикновено средство за комуникация – той е висша 
интелектуална способност, когнитивно умение, система от 
знания и средство за мислене – с една дума, ключ към 
загадките на ума и самата биология на човека”. [49] А щом е 
средство за мислене, неминуемо влияе на мисълта, на 
начина на мислене и на познание, както твърди Бенджамин 
Лий Уорф в публикацията си „Наука и лингвистика” [50] 
Уолф представя концепцията си, че различието в културните 
понятия и категории, присъщи на различните езици, оказват 
влияние върху когнитивната класификация на експери-
ментално-обективната реалност по такъв начин, че 
формират различно мислене и поведение при хората, 
говорещи тези езици.  

Няма област от човешката култура, където езикът да 
няма приложение. Той е и най-важното „оръдие”, най-
важният способ за съществуването на човечеството. Езикът 
активно стимулира цялостното развитие на човека, основно 
неговата духовна култура, контактност, емоционална 
отзивчивост и въображение. Езикът е не само облекло на 
мисълта, той е и нейна плът. Социалната му обусловеност и 
функция разкрива най-дълбоко съществени закономерности 
на високоорганизираната човешка природа. Езикът е 
продукт на съвместната дейност на хората при формирането 
на тяхното съзнание. Едновременно с това той въздейства 
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навътре в човека, в съзнанието му, организира мисленето му, 
изгражда представите му, регулира нагласите му.  

Езикът, неговото, възникване и необятно много-
образие, все още е неразгадан феномен. В едно обаче са 
категорични всички изследователи – в думите има кодирана 
памет. Чрез тях се ситуират индивидите в обществото, 
предават се идеи и внушения, които подтикват към 
действия. Чрез словото се отключват мисловни процеси и 
психологически механизми. Езиковите образи, изградени в 
съзнанието ни, са трайни и формират отношение спрямо 
обектите. Те изграждат определени ситуационни модели в 
човешката памет, нагласи и стереотипи, които направляват 
поведението ни. Словото на омразата и образът на врага 
пряко си взаимодействат с тези нагласи и предразсъдъци, 
манипулират ги и провокират съответни действия и 
реакции. Последиците от това поведение в различните 
общества са различни, но и доста сходни. Руският историк и 
социолог Борис Поршнев, пише: „Ние виждаме света не 
какъвто е той, а такъв, каквито сме ние, така, както сме 
настроени да го виждаме. Когато другите не са съгласни с 
нас, ние решаваме, че те грешат, а ние сме прави… 
Поведението на отделния човек до такава огромна степен е 
детерминирано от словесните импулси, че нещата, към 
които насилието само по себе си би могло да го подбуди, не 
са много”. [51] По време на Нюрнбергския процес1 
министърът на пропагандата и просвещението на 
националсоциалистическа Германия, Йозеф Гьобелс, 
заявява: „Хората винаги могат да бъдат накарани да 
изпълняват заповедите на лидерите… Единственото, което 
трябва да направите, е да им кажете, че ги нападат и да 
заклеймите миротворците, че им липсва патриотизъм и 

                                                
1 Съдебни дела, проведени в Нюрнберг, Германия, в периода 1945-1949 
г., срещу държави, участвали във Втората световна война и Холокоста. 
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излагат страната на опасност. Това има еднакъв ефект във 
всяка страна”. 

Тази манипулация има четири основни компонента: 
 Обект – те – другите, чуждите, различните, 

непознатите; 
 Субект – лидерите, говорещите посредством 

средствата за масова комуникация; 
 Средство – езикът на омразата; 
 Контекст – застрашават нашия начин на 

живот, самото ни съществуване, бъдещето ни.  
Независимо от обществената структура и нивото на 

образованост в едно общество конструкцията на този вид 
манипулативно послание остава непроменена и резултатна. 
Тя задейства една от най-силните емоции в съзнанието ни – 
страха. Въздействието на тази емоция често пречи на 
вземането на смислени решения. Според психолозите, 
емоционалното въздействие на страха е с изключително 
широк диапазон – от най-слабо безпокойство до най-голям 
ужас. Познаването на страховете на аудиторията е най-
добрият инструмент на манипулацията. 
Затова обществените нагласи се направляват посредством 
програмирането и координирането на битуващите страхове 
в общественото съзнание. 
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Моделиране на враг 
 

 
Книгата „Пропаганда” на Едуард Бернайс 

 
Основните предпоставки за изграждането образа на 

врага са психологически, религиозни, политически и 
икономически. Изграждането на образа на врага цели 
насочване на обществената енергия, подмяна на реален 
проблем и избягването на отговорност. В книгата си „Да 
сътвориш врага и други писания по случайни поводи” 
Умберто Еко пише: „Да имаш враг е важно не само за 
дефинирането на нашата идентичност, но също и за да се 
сдобием с препятствие, спрямо което да измерваме нашата 
ценностна система… Още от началото са нарочени за 
врагове не толкова различните, а онези, които всеки има 
интерес да се представят като заплашителни, дори и да не 
ни заплашват пряко, така че не толкова тяхната заплаха 
откроява тяхната различност, а тяхната различност се 
превръща в признак за тяхната заплаха”. [52] 

В малък етимологичен речник на българския език 
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срещу думата „враг” пише следното: враг – неприятел, 
противник. С това значение думата се среща още в старите 
български писмени паметници. Известна е и на другите 
славянски езици. Образувана е от стар славянски корен, с 
който някога са се образували думите със значение 
„хвърлям”, „гоня”. Враг първоначално е означавало 
„изхвърлен, изгонен от рода, а по-късното значение е било 
променено в „омразен”, „ненавистен” и оттам в 
„противник”. [53] В съвременния тълковен речник на 
българския език, пояснението за „враг” е: „Този, който се 
намира в състояние на вражда с мен, противник. Военен 
противник, неприятел. Принципен противник на нещо. 
Причинител на вреда”. [54] 

Веднъж създаден, образът на врага заживява свой 
собствен живот. Той е нарочен, демонизиран, заклеймен. И 
тъй като обстоятелствата се менят, променя се и визията за 
необходимия враг. Единствената константа в тези 
пропорции е езикът на омразата. В книгата „Врагът”, 
Здравко Райков обстойно изследва образа на врага като 
начин на употреба и доказва, че методите на работа в тази 
насока, чрез средствата за масова информация, имат 
дълготраен ефект. „Образът на врага, за разлика от други 
образи, които стихийно се появяват в съзнанието на хората, 
се формира, конструира и внася в съзнанието на хората 
целенасочено. Същевременно се създават благоприятни 
условия елементите на образа на врага активно да се 
усвояват и акумулират от масовото съзнание… Образът на 
врага е действен, когато провокира у човека способност да 
развива отношение и да заема позиция, която е необходима 
според конструкторите на образа… реалността на образа 
подменя реалността на истината. Веднъж създаден, образът 
на врага има свои вътрешни закони за самопроизводство, на 
последващо и агресивно развитие. Много важно изискване е 
образът на врага да е пределно ясен, опростен, да е понятен 
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за масовото съзнание, за неизкушения в политиката човек. 
Същевременно той трябва да изключва възможността за 
тълкувания, които не са в изгода на създателите му, т.е. да 
възпитава, еднакви и адекватни на първоначалния замисъл 
стереотипни реакции и отношения”. [55] 

Ние познаваме само индикациите на нашите чувства, 
но те лесно могат да бъдат излъгани. Дехуманизирането на 
врага оправдава това, което му причиняваме – болка и 
унижение. В „На предела” Цветан Тодоров посочва 
„Присъствието на абсолютния враг, като въплъщение на 
злото в господстващата ценностна система, прави всички 
агресивни действия, по отношение на възможния враг, да 
изглеждат похвални”. [56] Посочването на „врага” бързо 
фокусира общественото внимание. Езикът на омразата и 
фабрикуването на враг влияят на човешкото съзнание и 
въздействат на нравственото поведение на индивидите не 
само при военен конфликт, а и в мирно време. Политиците, 
чрез средствата за комуникация, се надпреварват да 
посочват врага – чуждия, различния и определянето му като 
заплаха за нас, за обществата ни. Така цялото обществено 
внимание е насочено към „врага”, а не към политиците, 
имащите власт да решат същността на проблемите. 

В ерата на комуникационните технологии насаждането 
образа на враг в общественото съзнание е бързо и лесно 
постижима задача. Обществата ежеминутно биват атакувани 
от поток от данни дори през личните си телефони. В 
книгата си „Думите, който разделят” професор Тотка 
Монова отбелязва: „В действителност „реалният свят” в 
много голяма степен неосъзнато се строи въз основа на 
езиковите норми на една или друга социална група. Може 
би именно затова преди още да се почувства осезаемо 
смяната на системата в различни обществени и социални 
структури, първата реална революционна промяна става 
именно в езика и чрез езика на медиите”. [57] Основната 
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цел на всяко послание, формирано от езика на омразата, е да 
посее страх в аудиторията от обекта на тази омраза. Обектът 
на омразата трябва да бъде приеман като потенциална 
заплаха. В зависимост от нуждите на комуникатора 
нюансите на тази заплаха са различни. Важно е да имат 
дълготрайно въздействие. То най-лесно се постига чрез 
повторяемост, с цел затвърждаването на внушение. Чрез 
повторението на едно съобщение мнимата му достоверност 
нараства, задълбочава се въздействието на твърденията и се 
усилва манипулативното им влияние. Подобно външно 
умишлено стимулиране на потребителя на информация е 
коренно различно от субективно изведената потребност от 
повторно четене на текст, необходимо за затвърждаване на 
определена система от знания. Това е и една от основните 
причини за трайното присъствие на словото на омразата в 
съвременните общества. Неговият основен ретранслатор са 
медиите. Тази конфигурация е приложима във всяка една 
държава. „Всички действия се свеждат до оценки, всички 
оценки са или собствени, или възприети – последните 
значително преобладават. Защо ги приемаме? От страх. Това 
означава, че смятаме за мъдро да се представяме така, като 
че ли те наистина ни принадлежат и така свикваме с тази 
представа, че накрая тя става наша природа” [58] 
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Инструментариумът враждебна реч 
 

 
Влиянието на речта спрямо човешкия мозък 

 
Вече се позовах на заключението на Ролан Буркард, че 

„осъществяващият комуникация човек е този, който прави 
нещо с оглед на друг човек, т.е. действа дълбоко социално. 
Всеки комуникативно действащ индивид извлича от своето 
действие един определен интерес”. [59] Разбира се, този 
интерес при различните конфигурации има различни 
нюанси и въздействие. За целите на изследването ще бъдат 
разгледани последиците от комуникирането посредством 
езика на омразата. В книгата си, „Слово на омразата: Теория 
и практика”, Росица Стойкова пояснява: „Омразата е 
средство за изразяване на негативните емоции и обикновено 
е насочена към някого, обвинен за проблемите на другите. 
Тя може да се прояви чрез речта или чрез действия, 
например под формата на насилие или социални практики. 
Когато омразата се манифестира чрез речта (макар и в най-
широк смисъл), говорим за слово на омразата… Омразата 
нарушава чувството за равноправие на „другия” и създава 
усещане за отхвърленост у тези, към които е насочена. За да 
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функционира – да унижава, обижда, да насажда 
враждебност и страх, да предизвиква насилие и да 
мултиплицира негативни стереотипи – словото на омразата, 
като особен вид интеракция и действие, насочено от една 
група към друга, трябва да индентифицира „врага” и да 
посочва „непознатия” и „чуждия”. [60] 

Важно е, когато анализираме въздействието на словото 
на омразата, да отбележим, че контекстът, в който се 
използва, е от особено значение. Една реч може да бъде 
тълкувана като враждебна в един контекст и като нещо 
обикновено – в друг. Следователно, от социална гледна 
точка, езикът на омразата не може винаги да бъде приеман 
еднозначно. От морална гледна точка всеки човек трябва да 
осъзнава, че е отговорен за думите, който изрича и за 
посланията, които формулира, особено когато те се 
мултиплицират през средствата за масова комуникация. 

Показателен е фактът, че няма общоприета дефиниция 
за словото на омразата. Приема се, че основните причини за 
това са неясната разделителна линия между омраза и 
нетолерантност и постоянната мимикрия на словото на 
омразата. В хода на подготовката на това изследване бяха 
прегледани множество данни и анализи, свързани с 
употребата на словото на омразата. Като най-актуална може 
да се възприеме формулировката, заложена в препоръка № 
R (97) 20 на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
до държавите членки от 30 октомври 1997 г.: „реч на 
омразата трябва да се разбира като термин, който обхваща 
всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи, 
улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, 
ксенофобията и антисемитизма или други форми на 
ненавист, основани на нетолерантност, включително 
нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и 
етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу 
малцинства, преселници и хора с имигрантски произход”. 
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Тази формулировка включва в себе си не само вербалната, 
но и невербалната комуникация и употребата на различни 
видове символика. Ненад Живановски в книгата си „Езикът 
на омразата” изследва различни гледни точки за езика на 
омразата и неговото отношение към свободата на словото в 
американската и европейската теория и практика. „Въпреки 
че от лингвистична гледна точка, законодателството във 
всяка държава определя по различен начин езика на 
омразата и свободата на изразяването, все пак всички 
дефиниции в правната си същност са идентични. На 
практика няма демократична държава, която в своята 
конституция да не е заложила текстове, с които се забранява 
всякаква дискриминация и която да не гарантира свободата 
на мислене и изказване, съвест, убеждение, 
вероизповедание, свобода на медиите и забрана на 
цензурата. [61] 

В книга си Росица Стойкова заключава, че 
„потенциалът на словото на омразата да бъде деструктивно 
го извежда от същността му на израз на мнение и го 
превръща в действие, което поражда конфликти на редица 
нива (междуличностно, междугрупова, между институции, 
между лидерите на мнение и политическите сили и т.н.). 
[62] Отсъствието на регулация пречи проблемът с 
разпространението му да бъде решен. И ако в средствата за 
масова информация е ясно кой е „вестителят”, то в 
социалните мрежи анонимността открива възможност за 
употребата на езика на омразата в най-драстичните му 
форми. А в съвременните общества медиите и интернет 
пространството определят дневния ред на дебатите и 
формират позиции. 

Росица Стойкова изследва три български ежедневници 
в периода май – юни 2005 г. Това са вестниците „Дневен 
Труд”, „Монитор” и „Нощен труд”. Периодът не е избран 
случайно. Тогава се подготвят състоялите се на 25 юни 
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парламентарни избори. Целта е да се покаже как медиите 
възпроизвеждат враждебната реч, какъв е езикът и 
механизмите, чрез които се репродуцира, какви са мотивите 
за присъствието £ в медиите, кои са събитията, които я 
провокират и към кои общности е насочена тази реч. 
Методът на изследването е контент-анализ1. Като база данни 
за съпоставка с отчетените от нея резултати и извеждане на 
тенденции, Стойкова използва данните и изводите от 
първото изследване на враждебната реч в българските 
печатни и електронни медии. То е проведено в периода 
август 1995 г. – май 1996 г., по проект „Права на човека” 
съвместно с международната хелзинска федерация за 
правата на човека. Стойкова цитира част от изводите от 
изследването: „Около две трети от събраните публикации 
експлоатират и мултиплицират съществуващите във 
всекидневното съзнание негативни нагласи и 
предразсъдъци, генерирайки по този начин етническа 
омраза и религиозна нетърпимост… Липсата на достатъчно 
знание дава възможност да се разпространяват недосто-
верни и преувеличени информации, да се изопачават факти 
и да се манипулира общественото мнение като цяло”. [63] 

От отчетените резултати и изводи от направения 
контент-анализ от Росица Стойкова показателни са следните 
данни: приблизително 10% от текстовете (94 от изслед-
ваните 968), засягащи избраните малцинствени общности 
(цигани, турци, мюсюлмани), представляват слово на 
омразата. 100% от тези текстове са написани въз основа на 
обобщения, дори когато засягат отделни индивиди. 
Текстовете, представляващи слово на омразата, имат 
няколко общи характеристики: 

 склонност към боравене с предварителни 
негативни нагласи, стереотипи и предразсъдъци, без 

                                                
1 От английски език content analysis – анализ на съдържанието. 
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желание да се нарушава общата негативна нагласа; 
 липса на цялостно отразяване на социалния 

контекст, подмяната на картината на реалността с 
предразсъдъци и предубеждения; 

 противопоставяне мнозинство – малцинство, с 
тенденция за омаловажаване и унижаване на малцинството 
за сметка на мнозинството; 

 езикът на текстовете, представляващи слово 
на омразата, е обиден и вулгарен, буди омраза, отхвърляне и 
провокира насилие. 

Медиите са моноетични. Те са трибуна на 
мнозинството и възпроизвеждат неговия език, гледни точки 
и нагласи. Малцинствата имат ограничен достъп до 
медиите. Единици са журналистите, които представят 
гледната точка на малцинствените общности, заключава 
Стойкова.[64] 

Институт „Отворено общество” провежда последова-
телно през 2013, 2014 и 2016 година. три представителни 
проучвания на обществените нагласи спрямо езика на 
омразата в България. Ръководител на екипа на теренното 
проучване е Алексей Пампоров от „Института по 
социология” при БАН. Данните от трите изследвания са 
публикувани на сайта на неправителствената организация. В 
доклада от 2016 г. се посочва: „Речта на омразата е често 
срещано и трайно установено явление в българското 
обществено пространство. През 2016 г. разпространението 
на това явление се разширява, а готовността на обществото 
за съпротива срещу него намалява. Делът на респондентите, 
които съобщават, че през последните 12 месеца са чували 
изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или 
агресия спрямо представители на малцинствени обществени 
групи, се увеличава и достига 58%, което е най-високото 
измерено ниво по този показател за проведените досега три 
изследвания (2013, 2014 и 2016 г.). Другият важен показател, 
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отчетен при последното изследване е: „Според 
анкетираните, ромите са най-често обект на реч на омразата. 
92% от хората, които са чували реч на омразата, съобщават, 
че изказванията са били насочени срещу роми. Значителен 
дял от респондентите са чували обаче и реч на омразата 
срещу мюсюлмани, турци, хомосексуални и чужденци. 
Чувствително се увеличава делът на респондентите, които 
са чували през последната година изказвания, които 
изразяват неодобрение, омраза или агресия срещу 
мюсюлманите – от 10,6% през 2014 г. до 38% през 2016 г… 
Увеличава се използването в традиционните медии на 
изрази, които съдържат краен национализъм и реч на 
омразата срещу роми и мигранти.”  

Един от най-важните изводи, на база представените 
данни, е: „Значително мнозинство от респондентите (63%) 
смятат, че държавата трябва да ограничи публичното 
финансиране на политически партии, ако техните 
ръководители правят изказвания, изразяващи неодобрение, 
омраза или агресия спрямо представители на малцинствени 
обществени групи, а 58% са съгласни с предложението да се 
спре предоставянето на национални и на европейски 
публични средства на медии, които разпространяват реч на 
омразата.” Тук не можем да подминем факта, че в България, 
за разлика от редица европейски страни, няма разработена 
национална политика за ограничаване и противодействие на 
речта на омразата.  

Данните от изследването сочат още, че политиците и 
журналистите са разпознати като основни носители на езика 
на омразата в България. През 2013 г. година 68 % от хората, 
които са чували език на омразата, са го чували най-често от 
политици, а съответно 32 % – от журналисти. [65] Екипът 
провел изследването отчита, че „високата степен на 
асоцииране на употребата на езика на омразата с полити-
ците като група показва, че няма очертано политическо или 
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институционално лидерство в политиката за борба с езика 
на омразата. Освен това механизмите за вътрешен контрол в 
отделните медии, както и мерките за етична саморегулация 
в професията, на този етап явно не постигат ефект на 
ограничаване на използването на езика на омразата. Другият 
значим резултат от трите изследвания е, че телевизията е 
основната медия за разпространение на езика на омразата в 
България. Интернет е втората по значение медия за 
разпространение на езика на омразата сред младите и сред 
образованите. Тук само трябва да се отчете фактът, че в 
икономически по-развитите държави тази тенденция вече е 
различна. Анализ на данните предоставени от отдел 
мониторинг на Би Би Си за 2015 г. посочва, че през тази 
година омразата в интернет пространството чувствително 
ескалира. Основния комуникационен канал за разпростра-
нение на враждебната реч вече е интернет. [66] 

Друг показателен резултат от изследването на 
Институт „Отворено общество”, е спадът на неодобрението 
на използването на този език. „През 2013 г. повече от 
половината респонденти (51%) напълно не одобряват 
използването на езика на омразата в публичното 
пространство, а близо 36 % по-скоро не одобряват. Това 
прави общо 87% неодобрение, като цяло. През 2016 този 
процент е намалял на 73%. През. През 2011 г. българският 
Наказателен кодекс е променен и в момента съдържа 
текстове за криминализиране на езика на омразата и 
престъпленията от омраза, които поне номинално 
съответстват на стандартите на държавите – членки на ЕС в 
тази област. Между 24–30 % от българските граждани обаче 
не знаят, че езикът на омразата и действията, квалифи-
цирани като престъпления от омраза, са престъпления по 
смисъла на наказателния закон. Значителен е делът на 
хората (58%), които смятат, че държавата трябва да 
защитава малцинствата срещу реч на омразата, а почти 
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толкова смятат, че прокуратурата и полицията трябва да 
осъществяват наказателно преследване на речта на 
омразата.”[67] През 2016 г. намалява общественото 
съзнание, че речта на омразата и престъпленията от омраза 
са престъпления, т.е. представляват обществено опасно и 
противоправно поведение. Делът на хората, които знаят, че 
проповядването или подбуждането към национална вражда 
или омраза е престъпление, намалява от 77% на 65%. През 
2016 г. нараства разпространението на речта на омразата 
срещу чужденците, особено тези с мюсюлманско вероизпо-
ведание. „Проблемът несъмнено е свързан с притока на 
бежанци и имигранти в страната като резултат от 
продължаващия военен конфликт в Сирия и засяга по-остро 
областите около София и от Южен централен район за 
планиране”. [68] 

Тук е редно да бъде маркирано и проведено изследване 
за употребата на езика на омразата в българските медии 
през 2015 г. от Фондация „Медийна демокрация”. Анализът 
на данните сочи, че българското общество има объркана 
представа за понятието език на омразата и неговите обекти.  
„Този поток на свободни тълкувания включва всевъзможни 
обекти на реч на омраза – не само различни малцинства, 
етноси, раси и националности, но така също политически 
опоненти, бизнес конкуренти и изобщо инакомислещи. 
Широката интерпретативна рамка до голяма степен се 
предоставя от общото усещане за концентрация на 
многопосочна агресивна реч в публичното пространство. В 
този смисъл езикът на омразата, персоналната обида, 
клеветата, политическо очерняне и т.н. се оказват 
практически неразличими, още повече че използват една и 
съща реторика на враждебност. Ето защо преобладаващата 
част от респондентите предпочитат да гледат на проблема в 
по-общ план. В същото време част от интервюираните 
проявяват съзнателна съпротива срещу политическата, 
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правна и гражданска употреба на понятието”. [69] 
„Свобода от омраза” е мотото на публикувания на 

03.07.2014 г. годишен доклад за състоянието на 
малцинствата и коренното население на Minority Rights 
Group International (MRG). Данните, изводите и препоръките 
от това обстойно изследване, в обем 240 страници, обхващат 
страните от всички континенти. В документа са изложени 
аргументирани доказателства за обезпокояващата тенденция 
за разпространение на езика на омразата и престъпленията 
от омраза във всички региони на света. Изпълнителният 
директор на MRG Марк Латимър акцентира на факта, че 
„Разпространението на престъпленията от омраза срещу 
малцинствата мащабно се подценява. В съвременния свят 
омразата се задвижва през границите от онлайн пропаганда, 
провеждана предимно от сектантски джихадисти или десни 
расисти.”. Една от основните констатации на доклада е: 
„Мразя престъпността” е широко игнорирана, недостатъчно 
отчитана и често остава без контрол от страна на 
правителствата, което води до ескалация на насилието 
срещу малцинствата”. Този извод е подкрепен с редица 
примери от всички изследвани страни. Сред най-тревожните 
съобщения на доклада е, че престъпленията от омраза са 
резултат от целенасочени съобщения не само за 
физическите лица, но и към техните общности.  
Разпространението на унизително отношение или 
подстрекателски език в политическия дискурс, чрез 
проповеди, медиите и онлайн, има много реални последици 
за маргинализираните общности. В доклада се подчертава 
фактът, че има много страни, в които през 2013 г. слухове и 
подбуждане са довели до насилие и загуба на човешки 
живот.  

В доклада обстойно се обсъжда и ролята на интернет и 
социалните мрежи. Пояснява се, че „тези отворени плат-
форми” позволяват на хората да се обединят по каквито и да 
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е причини и идеологии. Това дава много добра възможност 
за организиране на различни видове групи на омразата. 
Много притеснителен е и фактът, че продължава използване 
на ксенофобски и подстрекателски език по време на 
предизборни кампании. Посочва се, че в Европа като цяло 
се засилва антимигрантското говорене. На всички 
континенти, малцинствата и коренните народи са 
непропорционално изложени на омраза. От заплахи и 
обиди, към целево насилие и масови убийства. Тази омраза, 
често отразява и засилва съществуващите модели на 
изключване, при това на цели общности и оказва влияние 
върху всеки един аспект от живота им. Подобни 
престъпления се базират основно на етническа или 
религиозна омраза. В много случай жертвите не подават 
жалби до оторизираните органи в съответната страна и така 
осигуряват легитимност на омразата. В много страни липсва 
всеобхватно законодателство относно речта на омразата. В 
момента само в четири страни-членки на ЕС се събират и 
публикуват изчерпателно данни за престъпления от омраза, 
отчита годишният доклад за 2014 г. на Minority Rights Group 
International. [70]  

През септември 2016 г. Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа публикува обстойно изследване за 
нормативната уредба, свързва с престъпленията от омраза в 
страните членки на организацията. Детерминирането какво 
е престъпление от омраза, както и мотивите, свързани с 
него, е различно в различните страни. Съответно и 
законодателствата коментират по различен начин тези 
видове престъпления, както и подстрекаването към омраза. 
Факт е обаче, че езикът на омразата намира все по-голямо 
разпространение в различни форми през медиите във 
всички страни членки на организацията, обобщават 
докладчиците. [71] Другият важен аспект на мимикрията на 
омразата е, че всъщност тя е заложена във взаимо-
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отношенията между различните страни на всички 
континенти при историческото им формиране и утвържда-
ване като народи и държави. Във връзка с подготовката на 
този текст случайно попаднах на две изследвания, 
озаглавени „география на омразата”. Едното от тях е 
представено подробно в последната глава на този труд. 
Другото е на Елизавета Пономарёва, студентка в универси-
тета в Новосибирск. Тя разглежда поддържаната с векове 
омраза между народите и различните етноси по света. [72] 
Ако се вгледаме внимателно в представените примери, ще 
установим, че е много лесно във всяка точка на земята във 
всеки момент, без особени усилия, да бъдат провокирани 
напрежения и конфликти, подклаждайки тлеещите огнища 
на омразата. 
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Неограничените възможности на подстрекателите 
 

 
Емблематичното послание на Едуард Бернаис 

 
Тенденциите, който се открояват на база данните от 

цитираните изследвания, са следните: основният канал за 
разпространение на езика на омразата са медиите. Главният 
посредник телевизията е изместен от интернет 
пространството, до което има неограничен достъп и вече е 
основно средство за комуникация. Основният обект на 
враждебна реч са представителите на различните видове 
малцинства и в значителна степен и коренното население, 
особено там, където е малцинство. От 2014 г. се отчита 
голямо нарастване на антимигрантското говорене, особено в 
европейските страни. И този факт е отчетен още преди 
значителното засилване на имигрантските потоци през 2015 
г. не само от страните, където има военни конфликти, но и 
от старите с голям демографски прираст и ниски 
икономически показатели. Водещите субекти, използващи 
езика на омразата, са политици и в по-малка степен и 
представителите на медиите. Чуждите, различните, са 
сочени като носители на криминални прояви и причини за 
проблемите в обществото – социални, икономически, 
финансови. Ние, мнозинството, сме жертвите, те са 
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враговете на нашето общество – това е основната линия на 
разделение. Тук трябва да припомним също и данните от 
проучването на институт „Отворено общество”. Все още 
значителна част от населението в България (73%) изразява 
неодобрение към публичното използване на езика на 
омразата. Тези данни са в осезаем контраст с всички 
останали данни от цитираните представени изследвания. Не 
трябва да пропускаме факта, че за данните от тези 
изследвания са допринесли и атентатите в Париж през 
ноември 2015 г. и събитията в новогодишната нощ на 2016 г. 
в Кьолн, където имаше сексуални посегателства от страна 
на имигранти спрямо много жени.  

Едно от най-актуалните изследвания, което е 
публикувано малко преди тези събития, въпреки редуци-
рания си обхват, отчита нарастването на враждебната реч в 
публичното пространство. Изследването е проведено в 
България през 2015 г. от екип на Фондация „Медийна 
демокрация”. Резултати се базират на интервюта с 28 
респондента (22 журналисти от София и 6 журналисти от 
други градове в страната). Темата на изследването е 
„Медиите и езикът на омразата: ключови зони. От 
предразсъдъци към нетърпимост”. Екипът, провел 
изследването и анализирал данните, е работил по метода на 
дълбочинни интервюта в условия на гарантиране на 
анонимността на респондентите. Преобладаващото мнение 
сред тях е, че езикът на омразата в България се среща често 
както в публичното пространство, така и във всекидневните 
практики на общуване. „Тази реч се лее навсякъде”, 
„упражнява се ежедневно и във всякаква посока”, „има 
всеобща изнервеност в обществото”, констатират 
интервюираните. 

Консенсусно е впечатлението, че в най-голяма степен 
проявите на враждебна реч се случват в онлайн средата. 
Като зона с най-висока концентрация на подобни изразни 
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средства интервюираните единодушно определят 
коментарите на читатели в различните онлайн медии. 
Вторият водещ канал за разпространение на речта на омраза 
са социалните мрежи. Третата зона по честота на досег с 
езика на омраза са публичните места (протести, митинги и 
др.). Друг централен източник на враждебни внушения са 
журналистическите материали, публикувани в мрежата – 
три четвърти от интервюираните споделят, че през 
последната година са попадали на такива случаи в онлайн 
медии много често или често. Две трети са забелязвали 
подобни прояви в пресата, като правят уточнение, че 
явлението е много по-силно застъпено във вестниците, 
отколкото в списанията. Повече от половината респонденти 
забелязват честа употреба на враждебно слово в 
телевизията. По-слаба е честотата на разпознаване на 
изрази, внушаващи нетърпимост, в блогове. Най-рядко речта 
на омраза се среща в радиото. Като най-ярък изразител на 
езика на омраза интервюираните посочват гражданите в 
социалните мрежи. Второто важно ядро включва 
политиците и журналистите, като политиците се свързват с 
по-голяма острота и честота в употребата на подобен език. 
На трето място по интензивност в генерирането на 
враждебна реч се разпознават различни експерти (историци, 
социолози, политолози и др.), представители на малцинства 
и полицаи, отчита екипът на Фондация „Медийна 
демокрация”. [73] 

Социалните мрежи и интернет пространството, 
особено коментарите към онлайн публикациите, осигуряват 
анонимност, която освобождава от каквито и да било 
задръжки. Тези предпоставки са стимул за проява на езика 
на омразата в най-уродливите му форми. Това много умело 
се използва от политиците, а също така и за отстояване на 
различни икономически и финансови интереси. Много 
бързо и лесно, използвайки всички предимства на онлайн 
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комуникацията – мигновено разпространение, голям обхват, 
анонимност – всеки може да изгради образа на обществен 
враг в лицето на своя конкурент. Доказано действащият 
похват е езикът на омразата и насаждането на страх. 
Политиците най-често използват този подход, за да отклоня-
ват общественото внимание от същинските проблеми в 
обществото и за да канализират и направляват обществе-
ните нагласи, настроения и енергия. В ерата на комуни-
кациите, в инфокодифицираното общество, тези процеси са 
с по-голям интензитет от когато и да било и са лесно 
направлявани. 

 
 

Двеминутката на омразата 
 

 
Джорж Оруел в работния си кабинет 

 
Човешката цивилизация е претърпяла много промени в 

хода на своята еволюция. На емоционално ниво обаче ние 
не сме много по-различни от предците си. Психолозите 
твърдят, че двете ключови емоции за човека са любов и 
страх. Страхът разрушава вътрешния ни комфорт и ни 
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превръща в „лесна плячка” за онези, които искат да обсебят 
съзнанието ни. Руският учен Иван Павлов твърди, че 
„силата е на страната на тези, които внушават на хората 
страх”. И до ден днешен хората, които имат власт, са 
изправени пред дилемата на Макиавели1 – дали е по-добре 
да бъде обичани, или е по-добре да възбуждат страх. Днес 
нашите страхове са умело манипулирани чрез средствата за 
масова информация. А когато средствата са и профе-
сионално координирани, крайният ефект е успешно 
програмиране на общественото мнение. Един от най-
интересните за мен парадокси в съвременното общество е 
фактът, че в информационната ера, когато имаме най-
улеснен достъп до огромни масиви от информация, ние се 
оказваме най-наплашеното и масово манипулируемо 
общество. Може би, защото между нас и реалния свят стоят 
медиите. 

За мен, антиутопията на Джордж Оруел „1984” е 
пророческа творба. „Най-ужасното в Двеминутката на 
омразата бе не това, че си задължен да играеш роля, а 
напротив, че е невъзможно да £ се съпротивляваш. След 
първите трийсет секунди не бяха необходими никакви 
преструвки. Като електрически ток през цялата група 
преминаваше отвратителен екстаз на страх и мъст, желание 
да убиваш, измъчваш, да разбиваш лица с ковашки чук, 
което пряко волята му, превръщаше всекиго в гримасничещ, 
крещящ безумец. Но обхваналата ги омраза беше 
абстрактно, неконкретно чувство, което можеше да бъде 
прехвърлено от един обект на друг като пламъка на 
горелка”. [74] Вече посочих четирите основни предпоставки 
за фабрикуване на образа на врага. Независимо в кой от тези 

                                                
1 Николо Макиавели (1469-1527) – италиански философ, държавник и 
историк от времето на Ренесанса, роден във Флоренция. Основопо-
ложник на политическата етика.  
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контексти се сътворява общественият враг механизмът на 
изграждане, неговото функциониране и ефект е един и същ. 
Посочваш врага. Надграждаш и затвърждаваш образа му 
през медиите, чрез езика на омразата. Посяваш страх в 
общественото съзнание и умело го управляваш. Това е 
подход доказал своята сила през вековете. Този подход, без 
проблем, се проектира върху всяка група във всяко 
общество. 

Във века на информационното общество и 
неограничената власт на средствата за комуникация никой 
от нас не може да съхрани съзнанието си чисто и 
незамърсено от пресата на манипулиращите ни послания. 
Послания, които са насочени предимно към емоциите ни. И 
ако свободата на словото е илюзия, то свободата на мисълта 
е въпрос на личен избор. Преди време именно в социалните 
мрежи прочетох следното: „Група учени, под ръководството 
на Уолтър Кватриочи, са провели доста подробно проучване 
на поведението и реакцията на потребителите на 
социалните мрежи при разпространението на лъжлива 
информация. Оказва се, че количествените показатели за 
взаимодействието на потребителите с такъв тип съобщения 
(т.е. брой „харесвания”, коментари, препращане) не зависят 
от достоверността на информацията или от източниците £. 
С други думи, повечето хора се отнасят еднакво към 
съобщенията и на утвърдени, и на никому неизвестни 
издания, независимо от типа на предлаганото съдържание. 
Екипът на Кватриочи констатирал също, че хора, които са 
участвали в дискусии по повод на явно лъжливи съобщения, 
много по-често взаимодействат отново с лъжлива 
информация. Един от основните изводи, до които стига 
екипът на Кватриочи в резултат от проучването е, че много 
хора днес се опасяват, че традиционните авторитетни 
информационни източници са подложени на влияние от 
страна на властите или други фактори, поради което търсят 
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алтернативни източници на информация, надявайки се те да 
бъдат независими. Това обаче в много случаи им предоставя 
лъжлива информация.  

Днес на практика социалните мрежи се оказват едно от 
най-мощните оръжия за направление на поведението на 
големи групи от хора. Те са изключително удобен канал за 
внушения и разпространения на слухове, за мултипли-
циране на всякакви послания. Така потребителят, комуни-
киращ в социалната мрежа, без да осъзнава дори, оказва 
влияние и променя посоката на потока от информация. 
Феноменът дезинформация в социалните мрежи и неговото 
развитие и влияние вече се изследва в сериозни научни 
институти. Един от основните проблеми е, че много лесно в 
тази ситуация на комуникация може да се превърнем от 
субект в обект. Независимо от целта на нашата комуникация 
– компрометиране на некоректна търговска марка или 
компания, възмущение от дадена личност, принадлежаща 
към конкретна националност или етнос, или политически 
противник – подходът обикновено е един и същ – насаждане 
на страх. След създаването на образа на заплахата, на врага, 
съпътстващите го митове неусетно нарастват в мрежата 
лавинообразно. Средствата за комуникация направляват и 
владеят света. А тези, които ги запълват със съдържание, 
управляват неговите обитатели. Едно единствено нещо 
остава константна величина за човешките същества – от 
първият ни съзнателен миг, страхът е сред водещите мотиви 
за нашето поведение, затова той е най-сигурният и 
безотказен похват за манипулиране на съзнанието ни и 
моделиране на нашето поведение. Историята на човечество-
то е история за врага. Ако нямаме реален враг, той бива 
създаден, измислен, изработен, за да бъдем по-лесно 
направлявани и управлявани. Създаването и утвърждаването 
на „врага” е движеща сила. От възникването на 
първобитните обществени структури до днес, образът на 
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врага е стимул и средство за направляване и употреба на 
масите. Идеята за врага е гарантирано задействащ 
алгоритъм за нашето съзнание. Чрез средствата за 
комуникация властелините на общественото мнение работят 
с този алгоритъм в постоянно, ежедневно. 

И за финал едно лирично отклонение, което е 
доказателство, че прилагането на похвата „фабрикуване на 
враг”, до такова степен се е впил в съзнанието ни, че 
понякога се стига до абсурда наличието на враг да осмисля 
съществуването ни.  

В книгата „Да сътвориш врага и други писания по 
случайни поводи”, Умберто Еко разказва следното: „Преди 
няколко години в Ню Йорк попаднах на таксиметров 
шофьор, чието име беше трудно произносимо, и той ми 
обясни, че е пакистанец. Попита ме откъде съм и аз му 
казах, че съм от Италия. Попита ме колко на брой са 
италианците и беше изненадан, че са толкова малко и 
английският не е нашият език. Накрая ме попита кои са 
нашите врагове. По моя „молба” поясни търпеливо, че иска 
да знае с кои народи водим от векове войни заради 
териториални претенции или етнически вражди, заради 
продължаващи нарушения на границите и така нататък. 
Казах му, че не воюваме с никого. Тогава той търпеливо ми 
обясни, че иска да разбере кои са нашите исторически 
противници, онези, които ни избиват и които ние избиваме. 
Повторих му, че нямаме такива врагове, че последната 
война сме я водили преди повече от половин век и сме я 
започнали с един враг, а сме я завършили с друг. Той не 
остана доволен. Как е възможно да съществува народ, който 
да няма врагове? Слязох от таксито и му оставих два долара 
бакшиш, за да го компенсирам заради нашия безличен 
пацифизъм. После ми хрумна какво трябваше да му 
отговоря. А именно, че не е вярно, че италианците нямат 
врагове. Те нямат външни врагове, или поне не успяват 
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никога да постигнат съгласие, за да установят кои са техните 
външни врагове, защото са постоянно във война помежду 
си. Пиза срещу Лука, гвелфите срещу гибелините, северня-
ците срещу южняците, фашистите срещу партизаните, 
мафията срещу държавата, правителството срещу съдебната 
власт – жалко е, че по онова време все още не бяха паднали 
двете правителства на Проди, в противен случай можех да 
обясня на таксиметровия шофьор по-добре какво означава 
да загубиш война, заради приятелски огън…[75] 
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Глава III 
СИМЕТРИЯ НА СТЕРЕОТИПА 

 

 
Сблъсък 
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Когнитивни и социални функции на стереотипа 
 

 
Лабиринтът, който изграждат стереотипите 

 
Основополагащата позиция в тази глава залага на 

цитираното вече твърдение от Умберто Еко, че „хората 
измерват ценностната си система спрямо образа на врага”. 
Това априори изисква задължителното съществуване на 
враг. Както установихме в глава „Дисперсия на омразата”, 
веднъж създаден, образът на врага има свои вътрешни 
закони за самопроизводство, на последващо и агресивно 
развитие. Основна цел на създателите на образа на врага е 
да възпитават еднакви и адекватни на първоначалния 
замисъл стереотипни реакции и отношения. И така… 
достигнахме до един от най съществените компоненти в 
нашето съзнание – стереотипите. Техният отличителен 
белег е много голямата устойчивост. „Езикът е пътеводител 
в социалната действителност. Речта въздейства не само на 
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съзнанието, но и на подсъзнанието на човека. Нейната 
способност да прониква дълбоко в психиката на реципиента 
може да бъде наречена феноменална. И това, което е 
особено важно – тя влияе на поведението на човека дори без 
той да осъзнава действието на възприетата информация”. 
[76] 

Терминът стереотип произлиза от гръцките думи 
στερεός (стерео) – устойчив, издръжлив, твърд, непоко-
лебим, стабилен, постоянен, траен; като глагол – 
втвърдявам, вкоренявам, уплътнявам и τύπος (типос) 
впечатление. Като словосъчетание – твърдо впечатление за 
една или повече идеи, теории. 

Терминът „стереотип” навлиза по-широко в 
разговорната реч след разпространяването на търговията с 
печатни произведения. Счита се, че е въведен през 1798 г. за 
описване на печатна форма, която дублира всяка 
типография. Стереотипът е дубликатна печатна плоча, която 
се използва за отпечатване вместо оригинала. Извън печата, 
първото споменаване на думата „стереотип” е през 1850 г. в 
смисъл на изображение, увековечаване без промяна. В 
съвременния психологически смисъл, терминът е използван 
за първи път през 1922 г. от Уолтър Липман в книгата му 
„Общественото мнение”.  

В съвременния тълковен речник на българския език за 
стереотип в преносен смисъл е пояснено: „система от 
навици, която мотивира еднаквото поведение при еднакви 
обстоятелства; в психологически – трайна, укрепнала 
система от нервни връзки и условни рефлекси, които се 
активизират и проявяват при определен последователен ред 
при човешката личност”. [77] 

Като синоним на стереотип се посочва думата 
предразсъдък. Предразсъдъкът е отрицателно разбиране или 
отношение към група хора, които са различни от нас, било 
по цвета на кожата, религията или езика. Това разбиране 
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служи като оправдание, че тази група от хора не заслужава 
уважение како останалите хора. Според социалните 
психолози стереотипите, предразсъдъците и дискримина-
цията се осмислят като свързани, но различни понятия. 
Стереотипите са считани за най-познавателен компонент. В 
този тристранен оглед на междугрупови нагласи, 
стереотипите отразяват очаквания и вярвания за характе-
ристиките на членове на групи от хора, възприемани като 
различни от собствената. „Стереотипите и дискриминацията 
засягат представите, свързани с емоционални реакции и в не 
редки случаи провокират действия. Въпреки че са свързани, 
трите понятия – стереотип, предразсъдък и дискриминация 
– могат да съществуват независимо един от друг”. [78] 
Много често стереотипите водят до расови предразсъдъци. 
Хората емоционално реагират на името на дадена група и 
приписват характерни отличителни чети на тази група, 
етнос или раса, както и на всеки неин представител.  

Войчех Кайтох уточнява: „Всъщност не езикът създава 
предразсъдъците, а човешкият опит, който е отразен в езика. 
Езиковите стереотипи някак вторично предават и утвържда-
ват този опит, а като цяло те служат за това, в случай на 
неочаквана ситуация, да спестят на хората необходимостта и 
усилието да се прави авариен анализ на ситуацията. 
Например, като срещне циганин, полякът инстинктивно ще 
внимава този човек да не вземе да се цигани – на полски 
глаголът означава „ограбвам”, „премятам”… Освен това 
някои предразсъдъци могат да изчезнат само при условие, 
че нашият начин на възприемане на света претърпи 
сериозна промяна. Човекът е „символно животно”. Това 
означава, че дейността в символичната сфера може, дори 
трябва, да предхожда неговата реална дейност. Затова му е 
по-лесно да отдава почит на някого, когото непрестанно 
назовава Негово Височество, да се сприятели с някого, към 
когото се обръща по име или най-малкото го признава за 
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равен на себе си. Преди всичко по-лесно му е да събори и да 
нарани някого, който е определян обидно. Затова престъпни-
ците делят всички на „хора” и „типове”, а щом тези, 
вторите, не са хора, то… Войникът воюва с анонимен 
„неприятел” или с „жълтурковци”, с „червените” или с 
„бандити” и т.н. [79] Възможните неблагоприятни после-
дици от стереотипите са: 

 Обосновка на неоснователни предразсъдъци 
или невежество; 

 Нежелание да преосмислят нечии нагласи и 
поведение към стереотипни групи; 

 Пречка за представители на някои етноси при 
професионална и личностна реализация. [80] 

Изследванията на съдържанието и същността на 
стереотипите отчита, че има много по-голямо значение 
какво хората мислят за другите, а не причините и 
механизмите, участващи във формирането на стереотипите. 
Даниел Катц и Кенет Брайли задълбочено изследват 
„загнездването” на стереотипите в общественото съзнание и 
последиците от това. В свое проучване, проведено през 1933 
г., те установяват, че етническите стереотипи са еднакво 
негативни. [81] Ранни изследвания сочат, че стереотипите са 
били използвани само от твърди, потиснати и авторитарни 
хора. Тази идея е опровергана от съвременните изследвания, 
които показват, че е правилно стереотипите да се разглеждат 
предимно като колективни вярвания на отделни социални 
групи. Това означава, че хората, които принадлежат към 
една и съща социална група, имат еднакъв набор от 
стереотипи. Според последните изследвания, пълното 
разбиране на стереотипите изисква да се гледа на тях от 
позицията на две допълващи се гледни точки: като 
споделени в рамките на определена култура/субкултура и 
като форми в съзнанието на отделно лице. [82] 

Според социолозите стереотипите имат познавателни 
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функции на междуличностно ниво и социални функции на 
ниво смесени групи. Тук обаче, трябва да се отбележи, че на 
всеки представител на дадена група може да се гледа и като 
на самостоятелно изявяващ се индивид. Крейг Маггарти, 
Ръсел Спиърс и Винсент Йезербит през 2002 г. достигат до 
извода, че когнитивните функции на стереотипите се 
разбират най-добре по отношение на социалните им 
функции, както и обратното. [83] Стереотипите са форма на 
категоризация, която помага да се опрости и систематизира 
дадена информация. По този начин е по-лесно информа-
цията да бъде идентифицирана и до известна степен, 
прогнозирана. Някои учени дори смятат, че стереотипите 
функционират във времето като запаметяващи устройства, 
които позволяват на хората да действат по-ефективно. За 
най-удачна формулировка може да се приеме следното: 
стереотипите са предубедени възприятия на хората 
относно техните социални контексти. До известна степен 
това влияе на опознавателните функции на индивида и на 
разбирането му за обществената среда, при това по-често в 
негативен аспект. Стереотипите се използват, за да бъдат 
обяснени социални събития, за да се оправдаят мотивите и 
решенията за дадено обществено-политически събития, а 
напоследък много често и за да се формират обществени 
нагласи и да се пренасочи общественото внимание и 
енергия. 
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Под лупата на стереотипа 
 

 
Събарянето на паметника на Садам Хюсеин 2003 г. Багдад 

 
Според Ноам Чомски: „Възможността за избор, 

моралните преценки и други уникални за човека 
способности – способността да говори, да вярва в опре-
делени неща, да притежава знания – са свързани с неговата 
свободна воля”. [84] Тук е редно да се добави уточнението, 
при добро желание. Но както вече беше цитиран Робърт 
Чалдини, в нашето пренаситено с информация ежедневие, 
мнозинството от хората с удоволствие приемат предоста-
вените им готови решения. „Използваме нашите стереотипи, 
за да определим набързо нещата, които можем… всъщност 
автоматизираното стереотипно поведение преобладава в 
повечето човешки дейности, защото в много от случаите то 
е ефикасна форма на поведение”. Много преди Чалдини да 
посочи, причините за автоматизираното стереотипно 
поведение, Уолтър Липман заключава: „действията на 
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човека се основават не на директно и безспорно познание, а 
на представи, които сам си е създал или са му били 
предоставени”. [85]  

Следващите два примера, които са приведени, 
илюстрират много ясно правдивостта на представените 
изводи. Единият пример е от САЩ, другият от Русия. 

През 1988 г. конкуренти в предизборната кампания за 
президент на САЩ са Джордж Буш (баща) и бившият 
губернатор на Масачузетс Майкъл Дукакис. През лятото на 
1988 г. Буш е далеч след Дукакис. Мнозина наблюдатели са 
убедени, че преднината на Дукакис е непреодолима. Само за 
няколко месеца обаче тя се стопява и в деня на изборите 
Буш печели с лекота. Редица политически анализатори 
отдават този обрат на ролята, която изиграва Уили Хортън. 
Списание „Тайм” дори го определя като „най-ценният играч 
на Джордж Буш”. Кой е Уили Хортън? Не е от съветниците 
на Буш, нито е финансов магнат, дарил средства за 
предизборната му кампания. Всъщност, двамата никога не 
са се срещали. Уили Хортън е осъден рецидивист, 
предсрочно пуснат на свобода от затвор в Масачузетс, в 
рамките на програма за отпуск. Докато е в отпуск, Хортън 
избягва в Мериленд. Там изнасилва жена пред очите на 
приятеля £, когото ранява и връзва за стол. Когато Уили 
Хортън получава отпуск от затвора, Майкъл Дукакис е 
губернатор на Масачузетс. Твърдейки, че Дукакис е мек към 
престъпниците, Буш и екипът му правят серия 
телевизионни реклами, показващи кадър с намусеното лице 
на Уили Хортън и престъпници, които влизат и излизат от 
затвор през въртяща се врата. Тези реклами засягат много 
тънка струна в сърцето на повечето американци, които 
изпитват основателни страхове от уличната престъпност и 
подозрения, че углавното правораздаване толерира 
престъпниците в ущърб на жертвите. При това повечето 
зрители не пропускат факта, че Уили Хортън е чернокож, а 
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жертвите му са бели. [86] 
Тук се натъкваме на още един проблем. Дукакис и 

екипът му не реагират адекватно на тези реклами. 
Единственото, което правят, е да залеят сънародниците си 
със скучна статистика, свързана с много данни, в подкрепа 
на програмите за отпуск. Дукакис дори не се сеща да 
използва факта, че в ролята си на бивш ръководител на ЦРУ, 
Буш е един от хората, подкрепили програмата за отпуск. А 
сега да се замислим, на фона на емоциите и страховете, 
които са породили в избирателите споменатите по-горе 
кадри, дали те ще се впечатлят от каквато и да е статистика. 
В представата на мнозинството зрители Дукакис автома-
тично се превръща в човек, който пуска опасни чернокожи 
престъпници на свобода. Никакви цифри и факти не могат 
да заличат тази представа. 

Да погледнем и към Русия. През Втората Световна 
война, скоро след нахлуването на войските на Германия в 
СССР, съветски военни експерти установяват голям брой 
жертви сред срочнослужещите войници, които първи поемат 
удара на германския Вермахт. Анализът на причините, 
обусловили крайно неефективната дейност на съветските 
военни, разкрива и един неподозиращ до този момент 
фактор – дълбоката убеденост на съветския боец, че 
немските войници са заблудени от хитлеристката 
пропаганда деца на пролетариата. Поколението, което първо 
посреща ударите на добре обучената и манипулирана в 
имперски дух и милитаризъм немска армия, е израснало в 
годините на тоталната сталинистка пропаганда, чиято 
главна доминанта е работата за световната революция, а 
основен стереотип „пролетарии от всички страни, обединя-
вайте се”. В един момент се оказва, че изгражданите с 
десетилетия представи и нагласи са се превърнали в 
бариера, която не позволява да се воюва ефективно и да се 
печелят битки. По подобие на създадения в САЩ през 



 110 

Първата Световна война Комитет за публична информация, 
в СССР е формиран аналогичен комитет – Информбюро, 
начело на който застава писателят Иля Еренбург. Комитетът 
събира около себе си писатели, журналисти, художници, 
сценаристи, режисьори, психолози, социолози, дипломати и 
други специалисти. Започва издаването на вестници, книги, 
брошури, позиви, специални радиопрограми, нагледни 
агитации и др. Киностудия от различни райони са 
концентрирани в Далечния север, където започва серийно 
производство на филми. Тяхната главна задача е 
милитаризация на мисленето на съветските хора и 
убеждаването им в историческата мисия, която трябва да 
изпълнят – да разгромят фашизма. С цел демитологизиране 
на немската военна мощ, Еренбург въвежда в обръщение, 
презрителното за немския войник название „фриц”. [87] 

Просто смяна на стереотипите. „Заблудените от хитле-
ристката пропаганда деца на пролетариата” се превръщат 
във фрицове. Това „свойство” на стереотипа да се 
трансформира в носител на различни групови, етнически и 
расови характеристики, както и използваните за целта 
похвати, ще бъде представено по-обстойно малко по-късно. 

Едно от обясненията, защо стереотипите са споделени 
е, че те са резултат от обща среда, която стимулира хората 
да реагират по еднакъв начин. Проблемът с обяснението 
„обща среда” като цяло е, че тя не обяснява как споделените 
стереотипи могат да се появят без преки стимули.  
Изследвания от 1930 г. насам показват, че хората са много 
сходни помежду си в начина, по който описват различни 
расови и национални групи, дори когато нямат личен опит с 
групите, които описват. [88]  

През 90-те години на миналия век, във връзка с 
професионалните ми ангажименти като журналист, аз пряко 
наблюдавах тези процеси. По-късно работата ми като 
кореспондент в Белград, по време на Косовската криза в 
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Югославия, затвърди тезата ми, че във всяко общество 
живеят „дремещи стереотипи”.1 Във всяка държава, на 
всички континенти, обществото се състои от представители 
на различни етноси и вероизповедания. В това отношение, 
няма хомогенни общества. Изключение правят само 
съхранили се в някои части на света малки коренни местни 
общности като бушмените, аборигените и ескимосите. 
Състоянието на тези дремещи стереотипи и тяхното 
активиране е изцяло подвластно на геополитическата 
конюнктура в съответния регион на света и напоследък все 
по-често от финансовите интереси на мощни корпорации, 
финансиращи държавни структури. 

Чип Гагнон в книгата си „Етнически национализъм и 
интернационален конфликт. Случаят Сърбия” прави анализ 
за цените и ползите с обяснение на факта, че за да се 
задържат на власт, управляващите елити могат да 
стимулират насилие и конфликти по линия на етническото 
разделение. Според него, когато в едно недемократично 
общество управляващите елити се сблъскат със 
съпернически елити, които оспорват и застрашават властта 
им, те са склонни да предприемат политически стъпки, 
чиято цена по-късно се плаща от цялото общество. В 
политическия дискурс те ще представят себе си като 
единствените истински защитници на етническите интереси 
и ще създадат политически контекст, в който етносът ще 
бъде единствената значима политическа идентичност. По 
този начин това, което е започнало като вътрешна борба за 
власт, ще се превърне в конфликт с другите групи… Поради 
това конфликтът ще бъде провокиран извън границите на 
района, където живее техният основен електорат.” [89] Така 
всъщност се фабрикува ситуация, в която общественото 
мнение достига до убеденост, че една „отбранителна война” 

                                                
1 Това определение е на автора Диана Димитрова. 



 112 

е наложителна.  
Изследвайки проблемите, позиционирани в основата 

на кървавия разпад на бивша Югославия, при разговорите 
ми с хората от различни обществени прослойки в западните 
ни съседи, всеки път оставах с усещането за някакво 
раздвоение. С годините тези впечатления еволюираха в едно 
по-конкретно обяснение – междуетническите конфликти не 
са първопричината, а последствие. Днес уверено мога да 
заявя, че това важи за всички конфликтни точки по света.  

През 2002 г. беше публикувана книгата „Балканската 
трагедия” на Сузан Удуърд. Книгата е написана през 1994 г. 
До 1993 г. Удуърд работи като ръководител на отдела за 
анализи към службата на Ясуши Акаши, специалният 
представител на Генералния секретар на ООН за Югославия 
към UNPROFOR. Тя пристъпва към Югославската война с 
опита от десетилетия изследвания и познание на езика и 
културата. Запозната е много добре и със западната 
политика по въпроса. Книгата е написана преди геноцида в 
Сребреница, преди подписването на Дейтанския мир, с 
който се слага край на войната в Босна и Херцеговина и 
разбира се, много преди Косовската криза. Тезата на Сузан 
Удуърд, с която аз изцяло съм съгласна, е, че в основата на 
стартиралия разпад в Югославия, прераснал във военен 
конфликт, стоят политически, икономически и 
идеологически причини. Отсъствието на решение на тези 
причини води до междуетнически и религиозни конфликти. 
Удуърд прецизно изяснява връзката външни сили – 
вътрешна дезинтеграция. Въшнополитическата обстановка е 
белязана от края на студената война, падането на 
Берлинската стена и възникналите от тези събития 
проблеми за вътрешната интеграция, както и разрастването 
на Европейския съюз. Изкуствено създадената след Втората 
Световна война втора федерация Югославия е на границата 
на ЕС. Две американски администрации – на Буш баща и 
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Клинтън, през първите години на конфликта застъпват 
тезата, че проблемът е изцяло европейски и те „нямат свое 
куче в тази борба”. После „кучето” се появи и се стигна до 
Косовската криза.  

Поглеждайки към зародиша на междуетническото 
изтребление, Удуърд припомня: „Не бива да се забравя, че в 
югославската криза се крият не един, я няколко конфликта, 
които с течение на времето се изострят или заглъхват, 
променят характера си през различните етапи на кризата. Те 
изискват различни действия за потушаването им и за 
предотвратяването на тяхното разрастване до локални войни 
за преразпределение на територии и до нови вълни от 
етническо насилие, които, за съжаление, почти никога не са 
били избегнати”. [90] Моето пряко впечатление е, че никой 
не искаше да бъдат избегнати, особено в Белград. Политици, 
медии, интелектуалци, всички бях впрегнати в хора на 
омразата, будеха задрямалите стереотипи, свързани с образа 
на различния като етнос и вероизповедание. И това се 
набиваше в съзнанието на хората ежедневно, дори ежечасно, 
почни от всички медии. Лидери и уважавани учени – 
историци, политолози, социолози – участваха в това 
начинание. Стереотипният градеж на „врага сред нас”, 
опакован в езика на омразата, напомпваше агресията в 
обществото. Ефектът – почти 10 години самоунищожителни 
войни, хиляди разрушени домове и лични трагедии. Повече 
от 20 години след прекратяването на изтребленията, 
последиците все още са незаличими. Губещи са и мразените 
и мразещите. А и омразата… все още е там, готова при 
първа възможност да се развихри отново. Чувствам се 
длъжна да поясня, че съвсем съзнателно не цитирам нито 
един от вкараните в употреба стереотипи и причината не е 
само етична. Част от посланията, на базата на тези 
стереотипи, целяха и причиняване на емоционална болка и 
омаловажаването на определени етноси и индивиди. 
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Сузан Удуърд е убедена: „Не може да се твърди, че 
само етническите различия, въпреки че са фактор с много 
голямо значение, подтикват обществото към войната. Много 
малко са държавите, в които не съществува потенциална 
опасност от враждебни прояви между различните 
етнически, религиозни, расови и социални групи. Всички 
страни притежават историческо минало, в редица от тях все 
още тлеят неразрешени конфликти и населението страда от 
травмите, причинени от противопоставянето на отделните 
общности... Да се обяснява югославската криза само с 
етническата омраза, означава да се обърне цялата истина с 
главата надолу и да се започне не от началото, а от края на 
историята”.[91] В следващите глави на настоящото 
изследване отново ще се върна към войните в бивша 
Югославия, както и към моите наблюдения и тези на Сюзан 
Удуърд. 

Емблематичната лекция „Медиите под контрол” на 
Ноам Чомски, изнесена на 17 март 1991 г. в Кентфийлд, 
Калифорния, е провокирана от скандалните стереотипи на 
мислене на американеца. „Нека започнем с първата 
съвременна правителствена пропагандна операция. Била е 
по времето на Удроу Уилсьн. Удроу Уилсън е избран за 
президент през 1916 г. с предизборната платформа „Мир без 
победа”. Това става точно по средата на Първата световна 
война. Населението било изключително пацифистки 
настроено и не виждало никакви причини за въвличането на 
САЩ в Европейската война. Правителството на Уилсън 
обаче е било за включване във войната, затова били нужни 
действия. Създава се правителствена пропагандна комисия, 
наречена комисията „Крийл”1, която само за шест месеца 
успява да превърне едно миролюбиво население в 
истерична, призоваваща към война тълпа, копнееща да 

                                                
1 По името на своя създател. 
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разруши всичко германско, да разкъса немците на парчета, 
да се бие докрай и да спаси света… 

Сред тези, които вземат активно и ентусиазирано 
участие, са прогресивните интелектуалци, хора от кръга на 
Джон Дюи. Както може да се съди от собствените им 
писания по онова време, те много се гордеят с факта, че са 
показали как наричаните от тях „по-интелигентни членове 
на обществото”, т. е. те самите, са съумели да вкарат едно 
пасивно население във война, като са го наплашили и са 
предизвикали шовинистичен фанатизъм. Използваните 
средства са невероятни. В много случаи са фабрикувани 
„хунски” жестокости като белгийски бебета с отскубнати 
ръчички и куп други ужасяващи неща, които все още 
можете да прочетете в историческите книги. Всичко това е 
изобретено от британското министерство на пропагандата, 
чиято цел по онова време е, както то самото заявява на 
секретни съвещания, „да контролира мислите на целия 
свят”. Но още по-жизнено важно за тях е да контролират 
мисълта на по-интелигентните членове на американското 
общество, които да разпространят скалъпената пропаганда и 
да тласнат миролюбивата страна към истерията на войната. 
Този механизъм се оказва успешен. И то доста успешен. И 
дава ценен урок: държавната пропаганда, когато е 
подкрепена от образовани хора и когато не е разрешено 
никакво отклонение от нея, може да има огромен ефект. 
Това е урок, научен от Хитлер и от много други, и той се 
следва до ден-днешен”, предупреждава Чомски. [92] 

Всъщност лекция на Чомски е гражданската му 
реакция срещу подкрепата на американското общество за 
първата инвазия на САЩ през август 1990 г. в Ирак – 
„Пустинна буря”. Президент е Джордж Буш баща. Медиите 
се характеризират с изключително милитаристични 
послания. Чомски прави дисекция на манипулирането на 
едно общество, в случая американското, за постигането на 
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обществена подкрепа на всяко решение на управляващите. 
Той акцентира на факта, че с „перестройката в Русия” и 
реформите на Михаил Горбачов, обединяващият за 
американското общество лайт мотив „руснаците идват” вече 
е неизползваем. Необходимо е да бъде създадена нова 
заплаха, нов враг. Няма проблем – това е международният 
тероризъм, наркотрафикантите, пощурелите араби и новият 
Хитлер – Саддам Хюсеин. Всички те заедно са тръгнали да 
завладяват света. „Вие стряскате населението, изпълвате го 
с ужас, наплашвате го до такава степен, че да трепери и да 
се бои да пътува… Идеологическата офанзива първо 
създава някое химерно чудовище, а след това обществено 
мнение, което е призовано да го разгроми”. Годината е 1990. 
Днес, повече от четвърт век по-късно, с изключение на 
игнорирания Хюсеин, врагът все още си е същият. Дори е 
станал по-мощен и неуправляем. Дали този факт може да се 
обясни с теорията на социолога Робърт Кинг Мъртън за 
„самоизпълняващото се пророчество”? Лично аз смятам, че 
това е само единият от компонентите, предпоставил 
произтеклите от това събития с дълготрайни последици. 
Според мен, мултиплицирането на създадения и афиширан 
враг през 1990 г. съзнателно бива поддържано и надгражда-
но. Този „враг” всъщност много добре обслужва тези, които 
са го сътворили и най-вече корпоративните им интереси. В 
следващата глава ще бъдат представени аргументите в 
подкрепа на това твърдение. Колкото до „самоизпълня-
ващото се пророчество”, въведено като термин през 1948 г., 
според Мъртън то се изразява във следното: „Самоизпълня-
ващото се пророчество поначало е грешна постановка на 
ситуация, която провокира такова ново поведение, което 
прави оригинално грешната концепция да стане истинна. 
Привидната валидност на самоизпълняващото се проро-
чество увековечава грешката, защото пророкът използва 
фактическия развой на събитията като доказателство, че е 
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бил прав от самото начало”. С други думи, силната вяра или 
илюзия, декларираща, че нещо е вярно, когато то 
фактически е грешно, може в достатъчна степен да повлияе 
на хората така, че техните реакции и поведение в крайна 
сметка да доведат до изпълнението на поначало невярното 
твърдение.  

 
 

Кодификация 
 

 
Ноам Чомски в кабинета си в Масачузетския университет 

 
Изследователите са единодушни, че стереотипите се 

„абсорбират” във всяка възраст. Психолози смятат, че 
повечето стереотипи се възприемат още от ранно детство 
под влияние на семейната среда, в хода на училищното 
обучение, от връстници, от медиите. Те са и най-устойчиви. 
Въпреки това могат да претърпят промяна.  
Ако стереотипите са определени от социалните ценности на 
човека, те се трансформират единствено при промени в 
социалните ценности. Уолтър Липман смята, че 
стереотипите са устойчиви и не подлежат на развитие в 
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каквато и да е посока, защото това в голяма степен зависи от 
социалните ценности на общността, към която 
принадлежим. 

Социалните психолози представят процеса на 
когнитивна преработка на стереотипите като двоен модел на 
задействане. Според тях автоматичното задействане на 
стереотипи е последвано от контролиран етап на обработка, 
по време на който едно лице може да избере да не се 
съобрази или да не обръща внимание на дадена стереотипна 
информация, която е доведена до съзнанието му. Именно за 
това препоръката на Липман е: „Нещата биха били по ясни, 
ако по-голяма част от информацията стига до нас, заредена с 
идеята как да се възприеме новината”. [93] Тогава е сигурно, 
че стереотипната информация ще бъде доведена до 
възможно най-много умове. 

Две са водещите школи в зареждането с идеята, с 
която трябва да бъде възприета новината – американската и 
руската. Те, разбира се, постоянно се учат една от друга и 
внимателно следят постиженията си. От пропагандно 
кампанийни гледна точка, руснаците са ерудити. Една от 
най-сполучливо отиграните ситуации, която със сигурност е 
била планирана изцяло поне месец по-рано от администра-
цията на руския президент Владимир Путин, е убийството 
на Борис Немцов. Влиятелният опозиционен лидер Немцов 
е разстрелян показно на 27 февруари вечерта през 2015 г. 
Официалната позиция на Кремъл е – провокация! „За честа 
на пагона”, както се казва, убийците веднага трябва да бъдат 
разкрити. Митинг, погребение, забвение. Това е проигравано 
многократно и се е доказало във времето като сполучлив 
подход. Кой си спомня днес за Анна Политковская? 
Журналистката, чиито репортажи и интервюта представят 
авторитарния режим на Путин през призмата на войната в 
Чечения. Авторката на „Русия на Путин” е убита през 2006 
г. от наемни убийци пред дома си, на рождения ден на 
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Путин – 7 октомври. За убийството £ е обвинен чеченецът 
Рустан Махмудов. Но да се върнем към Немцов. Важно е 
как и под каква форма ще бъде ускорено забвението. За 
начало набеждаваш двама кавказки престъпници – Анзор 
Губашев и Заур Дадаев, които, за преобладаваща част от 
обществеността, са „господин Никой”, също както 
Махмудов. Индиректното послание винаги е: „Чеченците са 
провокатори и убийци, подкопават демокрацията в страната, 
това не са политически убийства, а криминални 
престъпления”. След това напомпваш и заинтригуваш и 
родната и международната общественост с ефектен трейлър 
на документален филм, в който поантата е интервю със 
самия президент Владимир Путин. Той споделя съвсем 
открито обстоятелствата около анексирането на полуостров 
Крим и бягството на бившия украински президент Виктор 
Янукович. Дори само трейлърът към този филм, показан два 
дни след погребението на Немцов по руската телевизия, в 
който се съдържат наистина сензационни кадри, много 
силно насочва общественото вниманието в желаната насока. 
Като например кадрите, в които руският президент Путин 
разказва как на среднощно заседание с шефовете на 
службите за сигурност е била планирана спасителната 
операция за бившия украински президент Янукович, който 
след масови протести и тежки улични боеве между 
демонстранти и силите на реда успява да избяга на 22 
февруари 2014 г. от Киев в Донецк. „Заседанието продължи 
до 7 часа сутринта”, спомня си Путин и добавя: „Когато се 
разделихме, казах на колегите, че трябва да започнем да 
работим за връщането на Крим в Русия”. Четири дни по-
късно тежко въоръжена военна част установява контрол над 
местния парламент в Крим, който набързо насрочва дата за 
провеждането на референдум за присъединяването на 
полуострова към Русия. В цял свят медиите гръмват: 
„Путин си призна за Крим”. Нещо, което е обществена 
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тайна, сега просто е официализирано, само че в точното 
време, на точното място. И докато вестта още не е 
обиколила двете полукълба, Путин изчезва. За цяла 
седмица. Налага се да бъде отменено дори отдавна 
планирано посещение в Москва на президента на 
Азербайджан. Всички се питат къде е Путин. Лансират се 
всякакви версии за „липсата” му. Някой да си спомня за 
Немцов? А Немцов е изготвил доклад, базиран на 
документи, уличаващи Путин и администрацията му в 
активно участие в провеждането на военните действия в 
Крим. След убийството му докладът е представен публично 
от екипа му, но в голяма степен този документ на практика 
вече е обезсмислен. 

Редица изследвания са установили, че стереотипите се 
активират автоматично. Патриша Дивайн твърди, че 
стереотипите се активират автоматично при наличието на 
държава или някакъв символичен еквивалент на 
стереотипна група. Непреднамереното активиране на 
стереотипа е еднакво силно за лицата и с високо, и с ниско 
ниво на предразсъдъци. През 1989 г. Дивайн провежда 
изследвания с доброволци, които са насочени основно към 
расовите предразсъдъци. Едната от задачите е да се прочете 
предварително подготвен текст. Думи, свързани с културата 
на чернокожи, са представени индиректно, на подсъзна-
телно ниво. В някои от текстовете тези думи преобладават, в 
други са изключително малко. Във всички текстове се 
описва поведението на човек, чиято раса не е уточнена. 
Резултатите показват, че участниците, в чиито текст 
преобладават расови стереотипи, оценяват лицето в текста 
като враждебно. След редица опити с хора с различни нива 
на предразсъдъци Патриша Дивайн отчита, че наситените 
със стереотипи послания активират отношение дори при 
лицата с ниско ниво на предразсъдъци. [94] Проучвания с 
използване на алтернативни методи отчитат, че активира-
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нето на половите и възрастовите стереотипи също може да 
стане автоматично. 

Емпиричните данни показват, че активирането на 
стереотипите може автоматично да повлияе върху 
социалното поведение. За да бъдат стереотипите ефективно 
и безотказно задействани е необходимо да е 
подготвено/заредено общественото мнение или, както казва 
Липман „изборът, който голяма група от хора трябва да 
направи £ се предоставя от малко на брой държавници”. 
Стереотипите настройват хората да очакват определени 
действия от членовете на определени социалните групи. 
Тези стереотипни, базирани върху очаквания, могат да 
доведат и до самоизпълняващото се пророчество.  

Показателни и поучителни и в положителен и в 
отрицателен аспект са подходите на бащите на класическата 
пропаганда. Сред тях се открояват Едуард Бернайс и Уолтър 
Липман. Пременикът на Фройд, Едуард Бернайс, в 
известнас степен може да бъде определен като зъл гений. 
Както беше отбелязано, през 1916 г., точно по средата на 
Първата световна война, в САЩ е сформиран „Комитет за 
публична информация”. Едуард Бернайс, който е член на 
този комитет, играе много голяма роля в планирането, 
организирането и провеждането на първата съвременна 
правителствена пропаганда, реализирана от комитета. Точно 
този комитет се има в предвид в изведения по-горе цитат от 
Ноам Чомски. Американците са изключително пацифистки 
настроени и не виждат каквато и да е причина страната им 
да участва в европейската война. Това обаче е златна 
кокошка за военнопромишления комплекс и няколко 
финансови институции. И така ... създава се правителствена 
пропагандна комисия. И както вече беше цитиран Ноам 
Чомски „само за шест месеца миролюбивото население се 
превърнало в истерична, призоваваща към война тълпа, 
копнееща да разруши всичко германско, да се бие до край и 
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да спаси света”. И всъщност така е до наши дни. 
Посочената кампания на САЩ, реално от тогава до днес, не 
е спирала нито за миг. Само сменя националността и 
геостратегическата позиция на необходимия враг: Япония, 
Корея, страните от Латинска Америка и Карибския басейн, 
Виетнам, Близкия Изток, Иран, Ирак, Афганистан, 
Намибия. Кампанията за спасителите на света постоянно 
се актуализира и модернизира, на базата на технологичното 
развитието на всички видове средства за информация и 
комуникационните науки. Образователната система и 
филмопроизводството също мощно и методично обработват 
мозъците на американските граждани. Те са спасители на 
света, защото враг винаги има, той лесно се фабрикува и 
всички военни действия съществуват, за да се спасят 
устоите на демокрацията и „нашия начин на живот”, но най-
вече, за да запазят, „спасят” интересите на САЩ. Ако обаче 
се вгледаме внимателно ще разберем, че техният интерес е 
единствено да завладяват ресурси, предимно енергийни, 
които собствените им компании да управляват, използвайки 
местното население като евтина работна ръка за благото на 
американските корпорации. За преобладаващата част от 
жителите на планетата САЩ е страната на неограничените 
възможности, а ако срещнете в която и да е страна 
американец, той с гордост ще ви каже, че е гражданин на 
света. Това е крайният резултата от нестихващата вече цял 
век пропагандна кампания. Войните се продават на 
конвейер. 

„Ние не търсим истината, а ефекта.”, безцеремонно си 
признава Гьобелс. Всъщност той е прилежен ученик, макар 
и от дистанция, на бащата на пропагандата Едуард Бернайс. 
Книгата на Бернайс „Кристализация на общественото 
мнение”, издадена след Първата Световна война е 
настолната книга, ръководството на министъра на 
пропагандата и просвещението на Националсоциалисти-
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ческа Германия, според свидетелства на негови приближени. 
Всъщност, хората на Гьобелс открито признават, че 
внимателно са изследвали и изучавали американския опит 
от Първата Световна война. Тук извън темата, само ще 
вметнем, че по ирония на съдбата Бернайс е евреин. „Как ли 
е трябвало да се чувства, когато през 1934 г. разбира, че 
шефът на нацистката пропаганда Гьобелс използва 
„Кристализация на общественото мнение” като основа за 
унищожителната кампания срещу германските евреи? 
„Бернайс чува за това от Карл фон Вейганд, кореспондент 
на вестник „Хърст”, който посетил Гьобелс в Германия и се 
разходил из библиотеката му. Учените все още спорят за 
степента, до която нацистите използват книгата на Бернайс. 
Гъобелс е използвал техники почит идентични с тези на 
Бернайс – умело експлоатира символите, като вкарва 
евреите в образа на изкупителна жертва; превръща Хитлер в 
олицетворение на справедливостта; манипулира медиите, 
като разтръбява нацистките бойни победи и прикрива 
техните кампании за изтребване на хора. [95] Редно е да 
бъде припомнена отново и другата популярна трактовка на 
Гьобелс: „Хората винаги могат да бъдат накарани да 
изпълнят заповедите на лидерите... Единственото, което 
трябва да направите, е да им кажете, че ги нападат. И днес 
звучи изключително актуално и адекватно, нали? Е, сега 
нека погледнем към Буш – син и, разбира се, към ключовата 
дата 11 септември 2001 г. Няма да коментираме самите 
удари върху кулите на Световния търговски център и как 
точно в този момент двама оператори на Си Ен Ен са на 
хълма срещу тях, снимат с камерите си и предават пряко за 
телевизията. Нашата задача е да се фокусираме върху 
последващата кампания. Само ще вметнем, че още в края на 
60-те години на миналия век Джордж Гърбнър, психолог, 
политолог, медиен педагог, въобще един забележителен 
изследовател на комуникационните науки, е провел с екипа 
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си редица изследвания в сферата на медийното въздействие. 
Той, заедно със сътрудниците си, прави най-изчерпателния 
анализ на телевизионните програми в САЩ. Акцентира 
основно върху праймтайма. Изводът е: „Представата за 
реалността, която дава телевизията, заблуждава амери-
канските зрители”. Коректността изисква да бъде 
отбелязано, че това е валидно за телевизиите във всички 
страни, за някои в особено големи размери, не само в САЩ. 
Но да се върнем към 11 септември. „Колко пъти телеви-
зионните зрители виждат кулите близнаци на Световния 
търговски център да падат? Картината на рухващите 
небостъргачи, потресените очевидци, героичните 
спасителни екипи и скърбящите роднини, остават 
запечатани в съзнанието на повечето американци и оказват 
мощно въздействие върху страха им от терористите и гнева 
към тях, върху техния патриотизъм и желанието им да 
воюват. Както посочва Елиът Арънсън1: „Повечето 
американци са залепени за телевизорите си, защото искат да 
разберат какво става и имат нужда да се уверят, че 
ситуацията е под контрол. Затова мнозина от тях наблюдават 
рухването на кулите близнаци десетки пъти, тъй като 
кабелните телевизионни канали отразяват събитието 
денонощно. През двете седмици, след атаката, броят на 
хората, гледащи Си Ен Ен, скача със 667%. Многократното 
повторение на запомнящи се кадри от подобен вид оформя 
нагласи и мнения. Постоянните кадри от рухването на 
кулите близнаци и повторението на войнствените лозунги 
по кабелните канали: „Война на ужаса”, „Америка отвръща 
на удара” и т.н. събуждат силни емоции у зрителите и 
несъмнено намаляват възможността да се води реален дебат 
за това дали е разумно да се нахлуе в Афганистан. Освен 
това, една година след 11 септември, когато президентът 

                                                
1 Социален психолог, автор на книгата „Човекът – социално животно”. 
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Буш по някакъв начин успява да свърже Саддам Хюсеин с 
терористите на „Ал Кайда”, искането му американският 
Конгрес да даде съгласие за нахлуване в Ирак е одобрено 
почти без никакви възражения”. [96] От другата страна, на 
това одобрение винаги остава пропуснатото предупрежде-
ние на Уолтър Липман:1 „Нацията може да настоява за 
война, но когато се стигне до там, тя трябва да изпълнява 
заповедите на генералите”.  

Активирането на стереотипите отключва поведение, с 
което се оправдават действията, последвали от желаните 
решения на хората с властови ресурси. Към констатацията 
„управляват обществата тези, които владеят страховете на 
хората”, бих добавила „и тези, които чрез посланията си 
активират стереотипите, които автоматично отключват 
търсените социални реакции”. Стереотипът изпълнява 
ролята на генератор за мобилизиране на населението при 
военни действия, за дискредитиране на политически 
противници, за налагането на религиозни идеи при 
разпространението на информация и пр. И това не е 
откритие на американския комитет за публична 
информация, това е практика от дълбока древност. През 
1095 г., например, папа Урбан II разпространява съобщения, 
че войната срещу източния ислямски халифат е свещена и е 
угодна на Бога, затова участието в нея опростява греховете. 
Всъщност, още от библейски времена, коя война не е 
„свещена”?! Днес за ислямистите „джихад” е свещена война 
срещу друговерците. 

                                                
1 Американски писател и журналист (1889-1974). Негово е твърдението: 
„Новините и истината не са едно и също нещо!”. 
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Пренасяне на конструираните представи 

 

 
Медиите проправят пътя на армиите 

 
„Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да 

ги сглобиш в нови форми по твой избор.”, предупреждава 
пророкът на 20 век Джордж Оруел в антиутопията си 
„1984”. Едно от основните послания, което ежедневно се 
набива в съзнанието на обитателите в „света на Оруел”, е 
оксиморонът „войната е мир”. Малко по-нагоре е цитиран 
още един лозунг. Той е сътворен повече от 30 години преди 
Оруел да напише „1984”, през 1916 г. – „мир без победа”. 
Това е слогънът от предизборната кампания на президентът 
Уилсън, вкарал САЩ в Първата Световна война. 

Войчех Кайтох в интерюто си „Политическата 
коректност vs. езика на омразата в полската медийна среда” 
на сайта newmedia21.eu пояснява: „Езикът на омразата и 
политическата коректност са два вида манипулация и двете 
езикови практики разчитат на старателен подбор на 
синоними и продължават стари евристични традиции. 
Разглеждани от лингвистична гледна точка, те са огледални 
отражения едно на друго. При това имат аналогични 
корени”. [97] Основоположникът на лингвистиката като 
самостоятелна наука Вилхем фон Хумболт, определя езика 
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като „орган, формиращ мисълта”. Лео Вайсгербер, който 
почти век след Хумболт работи в сферата на езикознанието 
и полага основите на структурната семантика, въвежда 
понятието „езикова картина на света”. Той твърди, че 
„начинът на мислене се определя от езика; езикът е начин на 
приемане и конструиране на света”. Тезата на Войчех 
Кайтох е, че и политически коректният език и езикът на 
омразата ни предлагат готови конструирани картини за 
света. „Езиковата манипулация разчита на информиране за 
даден факт или явление с помощта на думи, които са така 
подбрани, че реципиентът да може да разбере и 
интерпретира тази информация по начин, какъвто 
манипулаторът би искал, и то само по този начин. Става 
въпрос например за определяне на масовите убийства като 
„окончателно решение на проблема”, на нападението – 
„спасителна мисия” или „освобождение” или пък за 
твърдения от типа „свободата е осъзната необходимост”. 
Тази манипулацията се извършва по скрит, неафиширан 
начин и в различна скала – от личните контакти до 
комуникацията в публичната сфера. Когато се употребява 
последователно и дълго време може да доведе до устойчива 
промяна на значенията на определени думи в публичната им 
употреба, например „демокрация”, „историческа справедли-
вост” – думи, които означават различни неща в Полша 
преди 1989 г. и днес или пък до отстраняване на думи, които 
не са се поддали на модифициране – думата „стачка” в 
пропагандния език на Полската народна република след 
1970 г.” [98]1 

Алла Архангелская в публикацията „Политическата 
коректност vs. езика на омразата в руската и чешката 
медийна среда” също за сайта newmedia21.eu разяснява: 

                                                
1 Проф. Войчех Кайтох е поляк, работи в Института по журналистика, 
медии и обществена комуникация на Ягелонския университет в Краков.  
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„Безусловно езикът в някаква степен отразява колективната 
гледна точка на своите носители. В определени сфери на 
функционирането на езика тази гледна точка е много ясно 
изразена. В тази връзка може да си спомним за етническите 
стереотипи, закрепени в езика, и за тяхната виталност. Но 
етническите стереотипи и политическата некоректност са 
различни неща… Под език на омразата или реторика на 
ненавистта се разбира обобщено обозначение на езиковите 
средства за изразяване на рязко отрицателно отношение към 
„опонентите” – носители на друга система от религиозни, 
национални, културни и по-специфични субкултурни 
ценности. Така езикът на враждата се тълкува като вербална 
агресия, която има други цели, стратегии, тактики и 
средства за изразяване, в сравнение с политическата 
коректност. [99] Войчех Кайтох отбелязва, че „полити-
ческата коректност е манипулация, само че позитивна.  
Нещо като отровата… Затова използваме и езика на 
омразата, и езика на политическата коректност основно, за 
да постигнем равновесие и да се почувстваме в безопасност. 
Следователно, те имат една и съща цел, както една и съща е 
целта на политиката и войната. Неслучайно Клаузевиц 
дефинира войната като „продължение на държавната 
политика, реализирана с други средства”. Те със сигурност 
обаче постигат целта си по различен начин”.[100]1 

Кодовото название на офанзивата на НАТО, 
стартирала на 24 март 1999 г., е „Съюзна сила”. С нея се 
поставя началото на продължилите почти три месеца 
бомбардировки на Сърбия. В американския щаб тя се 
подвизава като операция „Благородна наковалня”. Ще 
изброя само няколко от най-кървавите цивилни цели на това 

                                                
1 Карл фон Клаузевиц е германски генерал-майор, автор е на най-
изучавания и цитиран трактат по военното изкуство в историята – „За 
войната”. 
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благородство: На 27 април загиват 20 граждани в жилищен 
квартал на град Сурдулица. Ранените не ги броим. Преди 
това е ударен и то от ниска височина албанският бежански 
конвой по пътя Джаковица–Призрен. Гледката на 
раздробени хора, сред които има много деца, е 
покъртителна. С няколко ракети „Томахоук” е обстрелян 
международният влак Белград–Солун в Гърделичката 
клисура. Бомбардиран е пътнически автобус на „Ниш 
Експрес” на моста до с. Лужани, както и жилищен квартал в 
град Алексинац. В ранните часове на 7 май е бомбардирано 
посолството на Китай в Сърбия. Едната от ракетите попада 
право в кабинета на военния аташе Жън Баокай. Въпреки 
тежките рани той оцелява. Загиват обаче трима китайски 
журналисти, настанени на долния етаж в сградата.  
Конкретно за този удар ЦРУ официално пое отговорността. 
За останалите, говорителят на НАТО, Джейми Ший, се 
извини за „допуснатите технически грешки”. А за употре-
бата на забранените касетъчните бомби и тези с необогатен 
уран дори не се извини. 

Предполагам, че мнозинството от четящите ще 
споделят позицията: „Война е, нормално е да има жертви”. 
Моят прочит обаче е друг. Когато разполагаш с най-
модерното оръжие и преди да го изстреляш му задаваш 
координатите на целта, нивото на грешките почти е сведено 
до нулата. Не, изброените по-горе „технически грешки” са 
абсолютно съзнателни. Просто „благородно” си изпробваш 
новото оръжие. 

Могат да бъдат изброени още много примери с 
„политически коректен” език, където оценъчните, 
емоционални или семантични украси на езика се съчетават с 
думата война и £ придават различна конотация.  
Наименованията на военните операции също са много 
показателни в това отношение. Те са заредени със 
символика и послание. Не е нужно да изброяваме всичките, 
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сигурно над 200 военни операции от Втората Световна 
война до днес. Достатъчно е да споменем част от най-
популярните. „Операция Барбадоса” получава името си 
лично от Хитлер. Това е операцията за нападението на 
СССР от войските на Вермахта. Наименувана в чест на 
Фридрих I Барбароса, средновековния германски владетел, 
който, според мита, ще спаси Германия в нейния час на 
нужда. 

Но ако през Втората Световна война военните 
операции са имали правдивоподобна символика, то днес 
значителна част от тях звучат почти цинично. Поредицата от 
военни операции в Ирак, започнали още през 90 –те години 
на миналия век, са „Пустинна буря”, „Пустинна лисица”, 
„Пустинен щит”. Така военната агресия е опакована с 
политически коректен език за „чувствителната” между-
народна общественост. В редица случаи една класическа 
военна инвазия се представя чрез медиите като „спасителна 
мисия”, дори като „хуманитарна операция”, а ранените и 
убитите жертви по време на тази мисия или операция като 
„второстепенни щети”. Апогеят, според мен, е достигнат 
след атентатите срещу Световния търговски център през 
2001 г. След градирането на страха в съзнанието на 
американците с „война на ужаса” и „Америка отвръща на 
удара”, президентът Буш заявява, че администрацията му е 
взела решение да обяви война на „Ал Кайда”, за да запази 
мира (б.а т.е да започне военна операция в Афганистан). 
„Войната е мир”, нали така гласеше лозунгът, който всеки 
ден си повтаряха обитателите на „1984”, под контрола на 
Големия Брат. Така е поставено началото на съвременната 
„война срещу тероризма”. Гор Видал в книгата си „Вечна 
война за вечен мир” пише: „Никой не споменава, че 
афганистанците не са враг на американците. Това е като да 
унищожаваме Палермо, за да премахнем мафията”. [101]  

Гор Видал внимателно проучва събитията от 
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11.09.2001 г. Неговото обяснение не съвпада с публичната 
версия представена от администрацията на Буш. В книгата 
„Вечна война за вечен мир” Видал пише, че два месеца 
преди атаките американските военни заплашват с удари 
талибаните. Причината е, че не са съгласни и се противо-
поставят на „Юнион ойл” от Калифорния да прокара 
газопровод през Афганистан. Според Гор Видал, 
президентът Джордж Буш и държавният секретар Дик 
Чейни имат връзка с фирми, които биха се облагоде-
телствали от експлоатацията на този газопровод.  
Документиран факт е, че веднага след разгрома на тали-
баните договорът е подписан.  

Индиректно потвърждение на казаното по-горе може 
да се открие в документалния филма на Майкъл Мур 
„Фаренхайт 9/11”. Там един възрастен мъж разказва, че една 
вечер, прибирайки се към дома си от зала за фитнес, 
разговарял с приятели, с които заедно ходели там, за 11 
септември, войната в Афганистан, Бин Ладен и Джордж 
Буш. По време на разговора един от приятелите му казал, че 
Бин Ладен е идиот, причинил смъртта на много хора. Тогава 
възрастният мъж му отвърнал, че Бин Ладен не е по-голям 
идиот от Буш, който бомбардира света в интерес на 
нефтените компании. Възрастния човек още същата вечер 
бил посетен от представители на ФБР, които го разпитали 
във връзка с проведения преди часове разговор с приятелите 
му. 

Това разбира се са само версии, чиято достоверност не 
е предмет на настоящото изследване. Представям ги с цел да 
илюстрирам как вкарването в действие на стереотипите 
автоматично отключва търсените социални реакции. Колко е 
лесно да всееш страх, да посочиш врага, носител на този 
страх, и мигновено да получиш желаната обществена 
подкрепа. На фона на ежечасно повтарящите се кадри дни 
наред от всички медии на забиващите се самолети в кулите 
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близнаци и последващото им сгромолясване, съвсем 
нормално е масовото поведение да бъде ирационално – 
изцяло подвластно на емоциите. В такава ситуация какъвто 
и да е разумен довод срещу решението за военна операция 
срещу Афганистан би имал обратен ефект и дори би 
предизвикал агресия към изразяващия го. Както заявяват от 
Пентагона: „Информацията – това е нашето оръжие”. 
Според публикувани данни в американската преса, цити-
рани в документалния филм на Джон Пилджър „Войната, 
която не виждаме”, Пентагонът харчи почти един милиард 
долара годишно само за реклама, пропаганда и продажба на 
война.  

Скритото въздействие е основен признак на манипу-
лацията чрез информация. Така в рецепиента се изгражда 
вътрешно убеждение, че е обезпечена индивидуалната му 
потребност от информация. Последвалата промяна в 
поведението си той приема като резултат от доброволен акт, 
а не като предизвикан от външно влияние. Другият, добре 
известен и най-често използван принцип за въздействие 
чрез информационния обмен, е ефектът на повторението. 
Изследователите са единодушни, че с увеличаване на броя 
на повторенията на един и същ информационен сигнал, 
нараства готовността на възприемащия да се вслуша в 
неговото послание. Да не говорим за ситуации като тази 
след атентатите срещу Световния търговски център. Масово 
хората са в състояние на стрес и са „приковани” пред 
медиите в очакване на нова информация. Най-често 
информационната стойност се изгражда на базата на 
стереотипното повторение. Манипулиращият принцип на 
повторението обикновено е съпътстван от количествен и 
качествен компонент. Потребителят на информация от 
масмедиите вярва на дадено съобщение, ако то е 
повторено/потвърдено от много хора. Става дума за така 
нареченото количествено усилване на посланието. И ако 
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това послание се сложи в устата на лидери, експерти и 
представители на различни институции манипулативният 
ефект действа безотказно. Психолозите смятат, че тези 
манипулативни подходи действат предимно на подсъзна-
телно ниво. Юрий Шевкович отбелязва: „Древен и универ-
сално приложим метод за информационно въздействие 
върху масовия човек е внушаването. В тесен информа-
ционен аспект то представлява „вид психическо 
въздействие, словесно или образно, което предизвиква 
некритично отношение, възприемане и усвояване на някаква 
информация. Манипулиращото информационно въздействие 
се извършва така, че мислите, идеите и образите да бъдат 
внедрени и закрепостени в съзнанието на субекта като 
несъмнени и вече доказани. Механизмът му се състои в 
преднамерено създаване на пасивност към информационния 
обект, чрез разконцентриране на вниманието с изобилие на 
информация, чрез ефективното £ поднасяне, посредством 
изкуствено хипертрофиране на престижа на източника и 
игнориране на възможни други източници”. [102] 
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Трансформация и витализация 
 

 
Държавният секретар на САЩ Колин Пауъл 

февруари 2003 пред общото събрание на ООН 
 
Както вече беше отбелязано, стереотипът, в преносен 

смисъл, е система от навици, която мотивира еднаквото 
поведение при еднакви обстоятелства. Когато всички се 
чувстват нападнати, без проблем застават зад предлаганите 
им готови решения и никой не се пита дали те са правилни, 
разумни и рационални и дали това не е провокация, която 
цели точно този ефект. Посочено беше, че хората реагират 
емоционално при чуване на името на дадена група и 
приписват характерни отличителни чети на тази група, 
етнос, раса, както и всеки неин представител. В случая с 11 
септември отличителната черта на тази група е „терористи – 
талибани – мюсюлмани”. Всъщност тогава мащабно е 
витализиран тероризмът като символ на заплаха за човеш-
ката цивилизация. Съживена е „свещената война”.1 

                                                
1 Едва ли някой може да обясни в какво се изразяват святостта на която и 
да е война. 
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Сега обаче тя е с обратен знак, защото неверниците са 
всички, които не изповядват мюсюлманската религия. И за 
християните и за мюсюлманите неверникът е човек, който 
не вярва, (съответно в Христос или пророка Мохамед), 
друговерец, вероломен, изменник, предател, нечестивец. Тук 
е важно да се уточни, че ислямизмът не е теологична 
доктрина, а понятие, което обозначава използването на 
мюсюлманската религията за политически цели. 

Жерар Шалиан и Арно Блен изследват същността на 
тероризма, различните форми на неговата проява и развитие 
от най-дълбока древност до началото на ХХІ век. Техният 
труд „История на тероризма – от античността до Ал Кайда” 
е издаден в България през 2005 г. Правя това уточнение, за 
да отбележа факта, че в периметъра на това изследване не 
попада явлението „ислямска държава”. Жерар Шалиан е 
специалист по политически и стратегически проблеми на 
съвременния свят. Арно Блен е специалист по междуна-
родни отношения и стратегически проучвания. Двамата са 
автори и на „Речник по военна стратегия”. Жерар Шалиан е 
гост-преподавател в Харвард и Бъркли, а Арно Блен в 
продължение на няколко години ръководи центъра 
„Бомарше” във Вашингтон. Представяйки същността на 
тероризма, те правят следното уточнение: „Употребата на 
терор като метод на управление се появява още в зората на 
организираните общества като фактор за разубеждаване или 
наказание.. Първата зародила се в Месопотамия империя, 
държавата Саргон1, е изградена върху терор. Монголите или 
Тамерлан използват терора с цел градовете сами да се 
предават, понякога дори без обсада. С други думи, 
тероризмът, който представлява всяване на страх, е 
историческо явление, безкрайно по-обширно отколкото 

                                                
1 Саргон (ХХІII в.пр.Хр.) – цар на Шумеро-Акадската държава, 
обединил Северна и Южна Месопотамия. 
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предполага съвременната употреба на това понятие. 
(Незаконно използване на насилие за извършване на 
действия с терористичен характер).” [103]  

Проследявайки развитието от античността до днес, 
установяваме, че всъщност всяка форма на активно 
противопоставяне на дадена власт или държавно 
устройство, при която има и употреба на някакъв вид 
оръжие, може да бъде квалифицирана като тероризъм – 
масови въоръжени бунтове съпроводени с жертви, всички 
революции и течения, като анархизъм и нихилизъм и 
проявите на техните последователи. Всички атентатори, 
партизани и движения за независимост. Следователно, 
въпрос на тълкуване и гражданска позиция е виждането за 
дейността на хайдутите и хайдушките чети по време на 
османското владичество на Балканския полуостров. Ако за 
нас българите те са герои и народни закрилници, за 
представителите на османската власт са терористи. Дори 
описанието на думата хайдутин в етимологичния и 
тълковния речник съдържа в себе си тази двойственост. 
Хайду̀тите (на турски: haydùt) са членове на въоръжената 
местна народна съпротива срещу наложилата се османска 
власт в периода от 15 до 19 век. Етимологията на термина е 
унгарска. Означава „пограничните стражеви отряди”. 
Османците, заимствайки го от воювалите срещу тях 
маджари, започват да назовават първоначално с него 
въоръжените „разбойници”, воюващи срещу властта им. В 
Русия с това название означавали личната въоръжена охрана 
на болярите и аристократите. Това показва, че в зависимост 
от влаганата оценка, смисълът на понятието се мени. 
Социалната оценка на хайдутите в историческа ретроспек-
ция също се променя. От времето на Първото търновско 
въстание насетне е прието да се говори за хайдушко 
движение. Именно по това време и империята търпи първия 
си по-сериозен разгром в битката при Лепанто, а в 
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българските земи избухва първото организирано мощно 
народно недоволство срещу османската власт – Първото 
търновско въстание. Организираното съпротивително 
въоръжено движение по българските земи срещу 
централната османска власт е известно в българската 
историография като хайдутство. В разговорния език и до 
днес хайдутин, преминало в диалектното айдук, хайдук, 
мн.ч. обикновено хайдуци (не хайдути), продължава да се 
употребява синонимно (в официалното си властово значение 
от османско време) вместо „крадец”, „разбойник”. 

Ами какво да обясним за пиратството – класическия 
морски тероризъм? Явление, съществуващо и в наши дни, 
не само през средновековието. И ако през средновековието е 
било публична тайна, че пиратите от всички колониални 
страни са подкрепяни неофициално от кралската власт, днес 
можем само да гадаем кой стои зад сомалийските пирати, 
например. Същевременно в тълковния речник пират е 
представен като: „морски разбойник, мародер, корсар, 
злодей, грабител, гангстер, кръвопиец; въздушен пират. 
Летец от противникова армия, който напада мирното 
население; като дейност в съвременните общества – лице 
или организация, които разпространяват незаконно печатни 
издания, аудио и видеоматериали”. 

Всички големи революции са съпроводени с терор. Би 
могло да се приеме, че през 17 и 18 век е романтичният 
период на тероризма, особено периода на анархизма в 
Русия, въпреки големия брой на жертвите. Един от най-
изявените анархисти на ХІХ век, Сергей Степняк, заявява: 
„Терористът е благороден, ужасяващ, неустоимо обаятелен, 
защото съчетава в себе си двата най-високи върха на 
човешко величие: мъченика и героя. От деня, в който се 
закълне от все сърце да освободи народа и родината си, той 
знае, че е обречен на смърт”. [104] 

Според историческия период на изява, терористи са и 
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всички революционери и бунтовници. Но в продължение на 
повече от половин век в източна Европа те биват 
представяни като хора, борещи се за благородна кауза, които 
защитават интересите на народа. В същата категория са и 
партизанските движения. Ако за страните в източния блок 
Че Гевара, един от най-популярните лидери на парти-
занските движения e герой и велик водач, то за останалата 
част от света той е терорист, атентатор. Жерар Шалиан и 
Арно Блен представят детайлно партизанските движения и 
партизанските войни като прояви на тероризма. И 
определението партизанин, същото като при хайдутин, има 
двойнствена конотация. Като „партизани” могат да се 
определят всички участници в партизанска война. Това е 
особен вид война. Този оригинален смисъл сега има 
функцията на второ значение, на практика, думата 
„партизанин” рядко се използва с това значение. В Германия 
така биват наричани бунтовнически бойни групи, 
индивидуални партизани, бойци от съпротивата, подземни 
бойци. В Европа паравоенните единици в повечето случаи 
се определят като партизански. Антиколониалните 
движения след Втората световна война се изявяват 
обикновено точно под формата на партизански. Терминът 
„партизанин” е често срещан, особено по отношение на 
Латинска Америка. Там се разглежда като форма на борба 
на освободителните движения. В Испания историческият 
контекст на думата е свързан с войната за независимост 
(1807-1814) срещу окупацията на Наполеон. През 20 век 
партизанин е член на една малка, хлабаво организираната 
армия, която се бори с по-голяма, по-силна и добре 
въоръжена армия. Партизаните се изправят срещу враговете 
неочаквано и използват тактики като саботаж, нападения и 
засади. Като синоним за партизанин в този контекст се 
използват и думите и „бунтовник” и „атентатор”. „Самият 
Бен Ладен влиза в историята през 1979 г., като партизански 
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боец, работещ заедно с ЦРУ в защита на Афганистан от 
нахлуващите съветски войски”. [105]  

В Eвропа в края на XX и началота на XXI век с 
методите на тероризма за национално освобождение се 
борят баските в Испания и Франция, ирландците във 
Великобритания и албанците в Косово. Организациите са 
популярни с абревиатурите на своите военизирани крила – 
ЕТА за баските, ИРА за ирландците и АОК за косовските 
албанци. Характерното за тези организации е, че с тях се 
водят преговори от официалните власти в съответните 
страни, т.е. те са легитимирани като организации и се 
признава правото им да отстояват своята независимост. В 
крайна сметка, след договаряне на примирие след 2005 г 
дейността им е прекратена. 

До 2001 г. въоръжената съпротива на по-слабия срещу 
по-силния има различни оценъчни нюанси, съобразно 
тактиките и стратегиите за постигане на целите. Има 
периоди, в които такива движения са печелели 
обществената подкрепа. След атентатите срещу световния 
търговски център всякакъв вид съпротивителни действия в 
знак на несъгласие с по-силния се унифицират с едно 
единствено определение – тероризъм. Медиите безусловно 
наложиха този стереотип. Авторите на „История на 
тероризма” предупреждават: „Намирането на дефиниция за 
понятието „тероризъм”, която да е приемлива за 
мнозинството, се сблъсква с едно основно препятствие – 
отрицателната емоционална конотация на този израз. 
Думата „тероризъм” се е превърнала в понятие, което 
съдържа по-скоро чисто дискредитиращ елемент, отколкото 
описание на специфичен тип действия. Хората го използват, 
за да изразят неодобрението си от разнообразни явления, 
които не им се нравят, без да се опитват точно да дефинират 
съставните елементи на терористичното поведение. За да 
дадем определение на тероризма, трябва да го разглеждаме 
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по-скоро като начин на борба. Докато за онзи, който го 
употребява, понятието „тероризъм” означава ужасяващ, 
насилствен акт, то ще бъде полезно повече за пропаганда, 
отколкото за проучването му.” [106] 

Терминът „тероризъм” произлиза от латински – terror – 
страх, а като глагол – треперя. Интересен подход за 
дефинирането на тероризма е възприет от двама холандски 
изследователи от университета в Лейд – Алекс Щмид и 
Алберт Йонгман. Представен e от Жилиан и Блен. Алекс 
Щмид и Алберт Йонгман събрали 109 определения на 
понятието, дадени от университетски учени и държавни 
служители и ги анализирали, за да открият основните им 
съставни елементи. Ето какво показват анализите им в тази 
посока: 

насилието – присъства в 83.5% от определенията; 
политическите цели – в 65%; 
страхът и ужасът – в 51%. 
Само в 21% от определенията се отбелязвала 

произволност и случайно набелязване на мишените, а само 
17.5% включвали принасянето в жертва на цивилни, на 
мирни граждани, на неутрални хора и външни елементи. 
Сами по себе си обаче тези три основни понятия не са 
достатъчни, за да се изработи оперативно определение. В 
тях не присъстват елементи, които биха могли да 
разграничат тероризма от други форми на насилствени 
конфликти, например конвенционалната или партизанската 
война. Очевидно и двата вида война използват насилие за 
постигане на политически цели. Масовите бомбардировки 
над цивилни граждани имат за цел да всеят ужас сред 
набелязаното население. И хвърлянето на атомни бомби над 
Хирошима и Нагазаки, сложило край на Втората световна 
война може да бъде възприето като пример, отговарящ на 
същите определения на тероризма, макар и в много по-
голям мащаб. Става въпрос за актове на насилие срещу 
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японското население, имащи за цел да всеят ужас и страх. 
[107] Тук вече говорим за държавен тероризъм. 
Бомбардирането на Сърбия през 1999 г. се вписва в същия 
вид тероризъм, независимо от названието си „благородна 
наковалня” и опаковането му като хуманитарна операция. 
Целта е формулирана официално – да всее страх в гражда-
ните на страната и те да се организират и да свалят от власт 
държавния глава. Военната операция през 2003 г. под кодово 
название „Пустинен щит” за свалянето на Саддам Хюсеин 
какво е? Не е важно какво и как е извършено, какъв е 
същинският резултат, колко и какви са жертвите, важна е 
стереотипната опаковка, в която е поднесена информацията 
през медиите. 

Войчех Кайтох в цитираното вече наняколко пъти тук 
интервю за сайта newmedia21 отбелязва: „Например дълго 
време в съответствие с официалната позиция на Киев 
полските медии определяха опита за омиротворяване на 
разбунтуваните украински провинции Донецк и Луганск 
като „антитерористична операция”. От пропагандна 
украинска гледна точка наименованието е добре обмислено, 
защото „антитерористичната операция” се прави срещу 
терористи, а терористите никога не са прави, служат си 
изключително с терор, населението не ги подкрепя и няма 
смисъл да се разговаря с тях. Те просто биват убивани. След 
известно време обаче въстаниците (бунтовниците? 
сепаратистите?) от украинския изток вече не бяха наричани 
терористи, защото стана ясно, че имат съвършено друг 
начин на действие. Терористите организират атаки, 
провокират репресии на държавата към нейното население и 
т.н. Т.е. могат да действат само там, където са малцинство, а 
в Донецк и Луганск руснаците не са малцинство…Има 
подобно явление, което бих определил като езикова 
манипулация. Най-ярката £ проява в последно време е 
продиктувана от характерната (и сякаш модерна) полска 
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русофобия – чеченските сепаратисти бяха наричани „бойци 
за свобода”, а руските в Украйна „терористи”. [108] 

Същата е и ситуацията в Ирак и Афганистан. Войските 
на една коалиция са окупирали територията на тези страни, 
но официално се говори за омиротворителна мисия, а 
местното население, което е в гражданска война, прово-
кирана от военните действия на тази коалиция и се бори за 
територията и независимостта си, на практика извършва 
терористични актове. Така окупаторът се превръща в 
антитерористична коалиция и воюва със световния теро-
ризъм за световния мир. Кауза достойна за обединението на 
всички демократични сили. В официален документ на 
Пентагона, публикуван на сайта на „Уикилийкс”, дори 
разследващите журналисти, чиито публикации не 
съответстват на правилната държавна политика, са 
квалифицирани като терористи и руски шпиони. Както 
заяви Джордж Буш в едно от изявленията си след атентатите 
на 11 септември 2001 г. „Или сте с нас, или сте терористи”. 
[109]1 

Вече няма нюанси в думите бунтовници, атентатори, 
сепаратисти, партизани, революционери. Днес, за улеснение 
на масовия потребител, всичко е опростено – тероризъм и 
антитерористична коалиция, бореща се за запазване на 
световния правов ред. Корелацията е максимално 
опростена. Стереотипното поведение и мисловната схема – 
също. Социалното въздействие е гарантирано. Медиите са 
максимално улеснени. Боравят с два основни стереотипа, 
при които са възможно безброй комбинации. Ефектът на 
въздействието винаги е един и същ. Мисловната дейност на 
масовия потребител е максимално разтоварена по 
отношение на бълваната от медиите информация. Реакциите 

                                                
1 Това е и класически пример за модалността „ние и те”, „с нас и против 
тях”. 
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са почти като при кучето на Павлов. Имаш два силно 
въздействащи и конкретни стереотипа – терористи и 
антитерористи. Системата за преценяване по релацията 
добро – зло автоматично е определена. Тя вече е рамкирана 
единствено в семантиката на ролите враг – спасител. 
Гарантирана е ефективна и бързовъздействаща мани-
пулация. 

„Стереотипите, ценностите – онези фактори в човеш-
кото съзнание, които имат силен емоционален отенък, се 
оказват най-активни в процеса на комуникацията. 
Стереотипът дели света на познат и непознат, на добро и 
лошо, на враждебно и невраждебно. Той е пряк инструмент 
на най-силните инстинкти у човека – самосъхранението и 
приобщаването към някаква социална общност.  
Интеграцията и чувството за „заедност” и защитеност в 
една група са в много висока степен гарантирани от 
стереотипа. Това го прави относително постоянна величина 
в битието на отделния индивид и му придава голяма 
мотивираща сила. Затова стереотипът играе активна роля 
при възприемането на съобщения от външния свят.” [110] 
Екип от социолози в Кеймбридж са изследвали през 2002 г. 
познавателните и културните фактори за формиране на 
стереотипите. Те установяват, че в над 40% от случаите, 
споделените стереотипи не са сформирани нито от 
съвпадението на общите стимули, нито от социализацията. 
Изводът е, че стереотипите са споделени, защото членовете 
на групата са мотивирани да се държат по определен начин 
и стереотипите отразяват тези поведения. [111] Важно е да 
се отбележи, че стереотипите са следствие, а не причина за 
междугрупови отношения. Следователно, когато за 
членовете на дадена общност е важно да се идентифицират 
с нея, да демонстрират принадлежността си, тяхното 
поведение изцяло ще се подчинява на отличителните 
характеристики на тази общност или, както го формулира 
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Елизабет Нойман1, „общественото мнение – нашата 
социална кожа”. И тук възниква страхът, че ако ти мислиш, а 
още по страшно, изразяваш мнение различно от всеобщо 
наложеното, ще изпаднеш в изолация, а след 2001 г. дори 
има опасност да бъдеш нарочен за представител на 
противниковия лагер – на терористите. Затова се задейства 
явлението, описано от Нойман като „спирала на 
мълчанието”. Концепцията £ е следната: спиралата на 
мълчанието свързва общественото мнение като форма на 
социален контрол и влиянието на медиите, които огласяват 
мненията на мнозинството – основа за това е опасението от 
социална изолация при евентуално противоречие. 

В „История на тероризма” авторите отбелязват, че 
съвременната употреба на понятието „тероризъм” се 
свързва по-често с определен тип насилствени действия, 
извършвани от индивиди или групировки, отколкото от 
държави. Насилствените действия се извършват предимно в 
мирно време, отколкото във време на конвенционална война. 
Според мен това обяснение не е коректно. То съответства 
само на обстановката в Европа, Северна Америка и 
Австралия и е в пълно противоречие с реалната ситуация 
през последните 15 години в Ирак и Афганистан, през 
последните 4 години в Сирия, част от Африканския и 
Азиатския континенти, а за атентатите, свързани с 
Близкоизточния конфликт, би могло да се каже, че датират 
от времето на библейската притча за Самсон и Далила. 
Според официалните данни от публикуваната инфографика 
на сайта https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism броят на 
терористичните атаки по света в периода 2000 г. – 2014 г. е 
72 135. От тях най-много са в Ирак – 15 864. След това са 
Пакистан с – 9 708 и Афганистан -7 641, т.е 45% от 

                                                
1 Елизабет Ноел–Нойман, социолог, автор на книгата „Спиралата на 
мълчанието”. 
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терористичните атаки за този период са в страните, където 
са дислоцирани умиротворителните войски на антитеро-
ристичната коалиция. Унищожените човешки животи зад 
тези цифри няма да коментирам. Хуманитарните и еколо-
гичните последици – също. Те не са предмет на това из-
следване. [112]  

Социолозите в университета в Мериленд от години 
изследват проблемите, свързани с тероризма. Те периодично 
публикуват част от данните от тези изследвания в раздела 
Global Terrorism Database (GTD). Едни от последните данни, 
качени на сайта, са обобщение на терористичните атаки в 
целия свят за периода 1970-2015 г. Отчетени са над 150 000 
терористични атаки. Специално са обособени следните 
данни за Ирак: за периода от 2006 г. до 2015 г.има данни за 
над 17 500 терористични атаки. В тях са загинали 52 000 
души. За да се съберат данни за атентатите само от 1998 до  
2015 г. в Университета в Мериленд са обработили над 4 
милиона новинарски съобщения и статии, публикувани/ 
съобщени от 25 000 източници на новини. [113] Тези цифри 
достатъчно ясно демонстрират интензитета на медийното 
говорене, свързано с тероризма. През последните 15 години 
това е една от най-обсъжданите теми в публичното 
пространство. А според мен и една от темите, с която се 
извършва най-голямата манипулация с международен 
аспект. 

Ще се върнем отново към изследването „История на 
тероризма”, където се пояснява, че макар първоначално това 
понятие да се е използвало в политически контекст, за да 
изрази насилието и репресиите от страна на държавата 
(царството на Терора, период от Френската революция), от 
практическа гледна точка дефиницията на това понятие, 
дадена от Държавния департамент на САЩ, е по-
оперативна. Според това определение „тероризмът е 
умишлено насилие с политически мотиви, извършвано 
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срещу мирни мишени от маргинални националистически 
групировки или нелегални агенти на определена държава, 
чиято цел обикновено е да повлияе на общественото 
мнение.” [114] С други думи, с термина тероризъм, според 
САЩ, трябва да се обозначава по-скоро насилието, 
извършвано от страна на група бунтовници, отколкото 
насилието от страна на държавата. „Днес в голяма степен 
тероризмът е почти единственото средство за борба на 
слабия срещу силния. Той цели най-вече натиск върху 
психиката и в този смисъл тероризмът е най-насилствената 
форма на психологическа война, която далеч надхвърля 
физическите си резултати. Тероризмът често си служи със 
смешно скромни средства, за да сътвори сила, като се 
надява да постигне отдолу онова, с което държавата 
разполага отгоре. От всичко казано дотук можем да 
заключим, че тероризмът е преди всичко инструмент или 
по-скоро техника, толкова стара, колкото са войните по 
света… Макар тероризмът да е непрекъснато обновяващо се 
явление, преходът между две поколения терористи често 
бележи дълбок разрив. Всичко или почти всичко 
противопоставя терористичната организация на държавния 
апарат. Често същността на това противопоставяне определя 
характера на терористичното движение. Терористичните 
групи най-често описват себе си като „борци за национално 
освобождение”, „борци срещу социалното, икономическото, 
религиозното или империалистическото подтисничество” 
или като комбинация от всичко това. От другата страна на 
бариерата, в един разбираем опит за дискредитиране на 
тероризма, политиците представят като противоречащи си 
понятия „терористи” и „борци за свобода”. Важното, което 
следва да отбележим по този повод в случая е, че 
„тероризмът” и „борбата за свобода” са понятия, които 
описват два различни аспекта от човешкото поведение. 
Първото характеризира начина на борбата, а второто – 
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някаква кауза. Каузите на групировките, възприели 
тероризма като начин на борба, са толкова разнообразни, 
колкото са интересите и стремежите на човечеството.” [115] 

Въз основа на цитираното по-горе може да заключим, 
че терористичният/насилственият акт е и вид комуникация. 
Човекът е „комуникиращо животно”. Актът на насилие 
също съдържа послание. В случая с терористичните атаки 
каузата определя посланието. Същото на практика важи и за 
съответната антитерористична реакция на потърпевшата 
страна. Роланд Крелинстен допълва тази теза с позицията 
си, че насилието може да бъде използвано и съвместно с 
други комуникационни подходи. [116] Реализирането, на 
която и да е кауза, не може да бъде комуникационно 
изразено само с акта на насилие. Дори само заради факта, че 
освен негативните нагласи, които води след себе си, всяко 
насилие само по себе си като акт не може да представи 
всички идеи, стремежи, желания и цели на осъществилите 
този акт. Именно за това се нуждае от съпътстващи 
комуникационни средства. Тази тема ще бъде детайлно 
разгледана в пета глава „Информационните войни”. 

В книгата си „Състояние на война” американският 
журналист Джеймс Райзън описва мощната индустрия, 
която живее от борбата срещу тероризма и няма никакви 
интереси тя да свършва. [117] Безспорно военната 
индустрия е в разцвета си. Никъде, а и никой не би 
публикувал данни за приходите на военно-промишлените 
комплекси от производството и поддържането на войни. 
Никой не би признал официално, че войните са 
задължително изискване за пласирането на произвеждания 
от тях продукт, за изпробване на новите изобретения и 
разчистване на складовете от всичко старо. Това е тема табу. 
Същото важи и за мрежите на финансиране на всяка 
терористична групировка и снабдяването £ с оръжие. За 
антитерористичните коалиции тези процеси са извършвани 
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по държавна поръчка. В подкрепа на изложената позиция 
ще се позова отново на част от данните, публикувани на 
сайта на Университета в Мериленд, представящ база данни 
за глобалния тероризъм. От 1970 до 2014 г. при терорис-
тични атаки са убити повече от 310 000 души в целия свят и 
са ранени още 355 000. Повечето от половината от тези 
смъртни случаи – приблизително 170 000 или 55 на сто – са 
възникнали от 2000 г. насам; около 30 процента са настъ-
пили след 2010 г. Всяка година, включително и 2012, се 
поставя нов рекорд в общия брой на терористичните атаки в 
света. С тези нови атаки се наблюдава промяна, която като 
дългосрочна тенденция демонстрира, че терористичните 
групи търсят нови географски терени и по-смъртоносни 
средства за постигане на желаните от тях резултати. Най-
съществените дългосрочни тенденции в терористични 
инциденти от 1970 г. са географската разпръснатост на 
атаките, както и влиянието им по отношение на 
нараняванията и смъртните случаи. Увеличават се 
инцидентите в Северна Африка, Южна и Югоизточна Азия 
и Близкия изток. Започналият постоянен подем в началото 
на 2000 г. в тези райони е траен, като покачването в някои 
райони на Азия е по-ясно изразено след 2008 г. до днес. 
Субсахарска Африка се бори с исторически драматичното 
увеличение на смъртните случаи, свързани с тероризма, като 
дейността на Боко Харам и други терористични органи-
зации са станали по-смъртоносни през последните няколко 
години.  

Анализът на тези данни сочи, че откакто е създадена и 
действа активно антитерористичната коалиция, водена от 
САЩ, се наблюдава драстично увеличение на тероризма в 
световен мащаб. Или казано по друг начин – борбата с 
тероризма засега увеличава неговата сила и мощ. Всъщност 
целия „демократичен” свят подкрепя антитерористичната 
коалиция, чиито действия увеличават и задълбочават 
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тероризма. Звучи абсурдно. Медиите ежедневно ни 
убеждават, че държавните ръководители на страните членки 
на антитерористичната коалиция полагат всички 
необходими усилия за справянето с този проблем. Тогава 
защо проблемът се задълбочава? Днес светът е разделен на 
терористи и антитерористи. „Власт е да разкъсаш 
човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми 
по твой избор.” Припомням отново предупреждението на 
Оруел, защото звучи по-актуално от всякога. На базата на 
симетричното използване на два основни стереотипа 
тероризъм – антитероризъм в съзнанието на мнозинството 
е създадена нова конструкция за света. Извършва се най-
мащабната трансформация на комуникацията в манипу-
лация. Страхът от тероризма, който може да ни връхлети във 
всеки един момент, е мощно оръжие за психологическо 
въздействие. Замъглява съзнанието ни и ни е трудно да 
преценяваме и да взимаме правилни решения. 

В документалния филм „Войната, която не виждаме” 
на въпроса: „При условие, че няма пряка заплаха за САЩ, 
нито по границите £, нито вътре в страната и имате най-
мощното въоръжение, защо постоянно се всява страх и се 
създава усещането за състояние на война?”, Браян Уитман, 
помощник-секретар по отбраната на САЩ отговаря: „Първо, 
съществуват много конвенционални заплахи. Първата от тях 
– тероризъм. Ние трябва да сме винаги подготвени”. [118] 

„Не бива да прикриваме политическите и социални 
конфликти като религиозни войни или сблъсък на 
цивилизации”, казва Цветан Тодоров в книгата си „Страхът 
от варварите”. „Войната срещу тероризма всъщност не е 
нито съвсем война, нито изцяло срещу тероризма. 
Изтезанията, които тя узаконява, са истинската гангрена на 
демокрацията… Институционалното изтезание е още по-
лошо от индивидуалното, защото подкопава самият 
фундамент на всяка идея за справедливост и правосъдие. 
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Ако самата държава се превърне в инквизитор, как да 
вярваме в реда, който тя претендира да въвежда или 
охранява? Законните изтезания разпростират разрушител-
ното въздействие, което упражняват и което не свършва с 
палача и жертвата, а засяга всички членове на обществото, 
защото те знаят, че мъченията се практикуват в тяхно име, 
но отвръщат очи без да направят нищо, за да ги спрат. Като 
правило, гражданите на либералните демокрации мразят и 
осъждат без колебание насилническите практики в 
държавите, които толерират изтезанията, да не говорим за 
държавите, които ги превръщат в система, каквито са 
тоталитарните режими. Днес ние откриваме, че същите тези 
демокрации, без да са променили цялостната си структура, 
могат да възприемат тоталитарно по своя характер 
поведение.” [119]  

Писането на научен текст по принцип изключва 
използването на художествена литература. Лично аз смятам, 
че има художествени текстове, които в по-малко от половин 
страница могат да изразят написаното на десет страници 
научно обяснение. Именно за това се позовавам на този 
кратък откъс от публикувания през 2007 г. роман на 
пакистанския писател Мохсин Хамид „Неохотният 
фундаменталист”. 

„Тогава ми се струваше – а да ви кажа честно, господи-
не, и днес не е много по-различно – че Америка я е грижа 
единствено как изглежда отвън. Като общество, вие не 
желаехте да разсъждавате над общата болка, която ви 
свързваше с вашите нападатели. Вие потърсихте убежище в 
измислиците за собствената си значимост, повярвахте в 
илюзията за собственото си превъзходство. И изиграхте този 
театър на сцената на света така, че цялата планета да се 
почувства разтърсена от вашите изстъпления, включително 
и моето семейство, което се намираше на хиляди мили 
разстояние и по онова време беше изправено пред прага на 
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война. Една такава Америка трябваше да бъде спряна не 
само в интерес на останалата част от човечеството, но и 
заради самата себе си.” [120] 
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Глава IV 
ПРОГРАМИРАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ 
 

 
Матрица чип в мозъка 

 
Уолтър Липман е избрал за мото на книгата си 

„Общественото мнение” цитат от диалога „Сенките и 
пещерата” от „Държавата” на Платон. Посланието на този 
наратив от древността е – човешките представи, от които 
хората се ръководят, могат да бъдат в дълбоко противоречие 
с действителността. 
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Метафори и символи 
 

 
Плакат за внушаване на необходимостта от участие на 

САЩ в I-вата Световна война 
 
„Най-добрият начин да убедиш хората е като 

въздействаш на техните чувства и емоции, пробуждайки 
инстинктивните им несъзнателни страхове. Не са важни 
фактите. Нека да изплашим хората с ада”, пояснява Стюард 
Юън, експерт по социология и комуникация. [121] 
Въздействащите символи имат голяма роля за асоциацията 
при човешките емоции. Когато манипулационната стратегия 
е успешна, в общественото съзнание възникват 
господстващи символи, които имат важното свойство да 
събуждат едновременно силни социални емоции и масови 
действия. 

Символът (знакът) е образ с преносно значение, 
обединяващ различни планове при възпроизвеждането на 
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реалността от своя създател, въз основа на някакво сходство 
между тях. Понякога един и същи образ може да бъде 
носител на различно символично значение и да се отнася 
към различни страни на битието, в зависимост от 
творческото виждане на своя създател. Символът се 
отличава с богато емоционално съдържание. [122] 
Метафора (пренасяне). С този термин се обозначава 
пренасянето на чертите на един предмет върху друг, въз 
основа на някаква прилика, която свързва прякото и 
преносното значение на думите. В някои произведения на 
драматурзи, свързани с теченето „Театър на абсурда”1, с цел 
да се шокират зрителите се показва „сценичното 
осъществяване на метафората”. В пиесата на Йожен 
Йонеско „Амедей” в центъра на сцената е представен труп 
на убит по-рано човек. Трупът расте пред очите на 
публиката и към края запълва почти цялата сцена. Тази 
сценична метафора има облика на символ. Внушението е, че 
грехът от извършеното престъпление непрекъснато 
расте.[123] 

Връщаме се отново при Правителствената комисия за 
пропаганда създадена през Първата Световна война. Целта 
£ е да промени обществените нагласи в САЩ за участие във 
войната. Единият от похватите е изработване на ефектни, 
силно въздействащи цветни плакати, в които всеки детайл е 
послание. Рисунка на статуята на Свободата в дрипи, 
паднала в пристанището на Ню Йорк и кръжащи над нея 
немски самолети. Друг плакат – рисунка на земното кълбо 
сграбчено от кървавите ръце на горила с германска каска. 
Има ли това нещо общо с фактите. Не, разбира се. Фактите 
са без значение. Важни са асоциациите и внушението! 
                                                
1 Направление в драматургията, създадено през 50-те и 60-те на ХХ век, 
наречено така от литературния критик Мартин Еслин. Най-известни 
негови представители са драматурзите Йожен Йонеско, Самюъл Бекет, 
Жан Кокто и Харолд Пинтър. 
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Невербалната комуникация – визуална и звукова, като 
ефективно въздействие, елемент от сугестията и 
внушението, е позната още от древността, но не е била така 
масово прилагана. Наполеон е един от родоначалниците на 
масовото налагане на определени внушения, особено 
свързани с неговия имидж на велик и непобедим. За тази 
цел той използва освен пресата и театъра и изобразителното 
изкуство. Публикуват се и специални бюлетини за 
популяризиране и възхвала на неговите победи. Едно от 
най-популярните произведения на изобразителното 
изкуство от този период е картината на Жан-Луи Давид1 
„Наполеон преминава Алпите”. Рисувана е 1805 г. Наполеон 
капитализира популярността си и чрез характерното за този 
период производство на медальони. Медальонът е използван 
като инструмент за насърчаване на желания образ както 
преди, така и след като става император. Особено ефектен е 
първият набор медальони, свързан с поредицата „Пет 
битки”. Произведен е в чест на неговите победи по време на 
първите му завоевания в Италия.  

Основната цел на пропагандата е да промени начина, 
по който хората възприемат себе си и заобикалящия ги свят. 
Тази промяна води до промяна на личните виждания за 
потребностите и перспективите на индивида, т.е променяш 
отношението си към социалната си среда, публичните 
организации и институции. Както беше отбелязано, 
представата за самия себе си е деликатна конструкция и като 
такава е много по-чувствителна. Особено, когато в 
контекста на комуникационния процес се напипва струната 
на социални стереотипи и предубеждения. А когато в това 
отношение се прилага и принципът на повторяемостта, 
ефектът е особено въздействащ. Крайният резултат е 

                                                
1 Френски художник (1748-1825), представител на неокласицизма, 
водещ майстор на исторически картини.  
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промяна на вижданията ни за социалният ни свят и нашето 
място и роля в него. Промяната на поведение е мотивирана 
трансформация на представите ни за нашето социално 
обкръжение. Всяка комуникация е вид целенасочено 
действие. Основната цел на пропагандата като форма на 
комуникация е приетата информация от потребителя да 
изгражда нови представи за социалната му среда. Едно 
съобщение никога не съществува само за себе си. Когато 
съобщението от система от символи и знаци се превърне в 
послание, което придобива конкретен смисъл в нашето 
съзнание, то е постигнало целта си.  

В първа глава е представено съзнанието като същност 
и функции. Затова само ще припомня част от обяснението за 
съзнание в речника по психология: „Психологическата 
структура на съзнанието е изградена от четири основни 
компонента: система от знания за околния свят (със- 
знание), придобиване чрез познавателните психически 
процеси – усещане и възприятие, мислене и реч, памет и 
въображение; осъзнаване от човека на себе си като субект на 
дейността и поведението и ясно различаване на субекта от 
обекта в процеса на формиране самосъзнанието”. 

Глаголът „програмирам” има следното значение 
според Тълковния речник на Кеймбридж: „Серия от 
инструкции, които нареждат на компютъра как да работи; 
инструктирам уред или система да работи в съответния 
режим; изграждане на система от последователни действия. 
Според речника на чуждите думи на българския език, 
„програмиране” е: „съвкупност от методи за създаване на 
алгоритъм на работа на електронноизчислителната 
машина”. [124] 

Алгоритъмът на взаимодействие на посочените по-
горе компоненти на манипулация възбужда в съзнанието ни 
„съответния работен режим”, който ще доведе до желаната 
„система от последователни действия”. Този алгоритъм се 
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задава в съзнанието ни от съответните медийни послания и 
направлява нашите реакции. Всяка организация, която иска 
да изгражда властови структури, държи в готовност 
определен брой символи и борави с тях и тълкуването им 
съобразно целите си. А както вече се убедихме, символите и 
значенията изграждат мисловните схеми в човешкото 
съзнание. Човек действа въз основа на „значенията”, които 
нещата имат за него.  

Страхът е един от основните мотиви за нашето 
поведение. Пояснението за „страх” в речника по психология 
е: „Чувство за безпокойство, поради предстояща реална или 
мнима (въображаема) опасност; отрицателна насока на 
конкретна предметна емоция, която изразява човешко 
психическо състояние на тревожност”. [91] Страхът 
възпрепятства взимането на правилни решения. Едно от 
най-важните изисквания за успешна манипулация е да се 
познават страховете на аудиторията. Всяка идеология, която 
консолидирана голяма група около себе си, е базирана освен 
на идеи и цели и върху определени страхове. Няма религия 
и политическа идеология, която да не съдържа тези 
компоненти. Съответните символни обозначения, табута, 
тотеми, изграждат системата на вярата. Първото, което се 
изисква от членовете на всяка религиозна общност, е вярвай 
и изпълнявай, защото инак ще бъдеш наказан „свише”. 
Борис Поршнев пише: „Психологическата същина на вярата 
винаги си е оставало приемането на някакви думи без ни 
най-малко противодействие. Съответно тези думи не трябва 
и не могат да бъдат проверявани, нито с опит, нито по 
логически път и това е изразено в самото им съдържание: те 
са неясни и като крайна тенденция, задължително тежнеят 
към чудо или към абсурд”. [126] 

Виктор Кротов определя страха като „коктейл от 
инстинкт и въображение”. [127] Страхът има свойството 
лесно да овладява публичното пространство. Голяма група 
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или общество подложени на въздействието на страха стават 
много лесно манипулируеми и направляеми, защото 
преценките им се основават изцяло на емоциите. В 
реакциите си те стават предвидимо ирационални. „Това 
състояние на разума може да придобие самостоятелен живот 
и да бъде неизкоренимо в колективно несъзнаваното така, че 
периодично да предизвиква състояние на масова 
потиснатост, паника и тревожност. Те могат да преминат в 
агресивност и стремеж към свръхвъоръженост”. [128]1 
„Доминиращата емоция, която направлява поведението на 
индивидите в ситуация на „застрашена сигурност”, е 
страхът, но има и други емоции, които имат значение, като 
огорчението, омразата и яростта. Страхът може да се появи, 
когато другият или различният умишлено (въз основа на 
личен опит или на опита на другите, на медиите и/или 
пропагандните данни) или привидно случайно (при 
предубежденията) се възприема като потенциална заплаха за 
живота, интегритета, личния или социалния интерес. [129] 
„Плакатът със статуята на Свободата, която пада в 
пристанището на Ню Йорк, на фона на кръжащите над нея 
самолети, не се различава като символ и внушение от 
кадрите на забиващите се самолети и избухващите в 
пламъци кули на Световния търговски център. Символ в 
пламъци, който се набива в съзнанието на хората. Така 
после лесно правите асоциации между този образ, Саддам 
Хюсеин и Ирак. Когато използвате символи, отделяйки ги от 
истинското им значение, те започват да живеят свой 
собствен живот. Фактите вече са без значение”, посочва 
Стюард Юън. [130]  

Социалният психолог Елиът Аренсън привежда един 
много показателен пример. „На 30 август 1936 г. по време на 
Гражданската война в Испания един-единствен самолет 

                                                
1 Виж интервюто с Браян Уитман на края на глава трета. 
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бомбардира Мадрид. Имаше няколко ранени, но никой не 
беше убит. Светът беше дълбоко потресен от мисълта, че 
гъсто населен град е нападнат от въздуха. В уводните си 
статии вестниците по света изразиха общия ужас и 
възмущение на населението. Само девет години по-късно 
американски самолети хвърлиха атомни бомби над 
Хирошима и Нагасаки. Повече от 200 хиляди души загинаха 
и хиляди понесоха тежки увреждания. Според резултатите 
от допитване до общественото мнение, проведено скоро 
след това, само 4,5 % от населението на САЩ смятаха, че не 
е трябвало да използваме тези оръжия; а изумителната 
цифра от 22,7 % смятаха, че е трябвало да използваме много 
повече от тях, преди Япония да има възможност да 
капитулира. Очевидно през тези девет години се беше 
случило нещо, което бе повлияло върху общественото 
мнение”. [131] Тук, макар и извън темата на изследването, е 
важно да се отбележи, че през 2002 г. в своя публикация Гор 
Видал се позовава на документи от дипломатическия архив 
на САЩ свързани с Втората Световна война. Видал цитира: 
„Самият император1 пише на 18 юли 1945 г. писмо до 
Труман, „търсещо мир”(според думите на самия Труман). 
На 3 август 1945 г. дневникът на едно официално лице 
отбелязва, че Трумън и Бърнс са обсъждали телеграма от 
императора, който моли за мир”. Трумън, вдъхновен, според 
някои от външния министър Бърнс, искал да сплаши 
Съветския съюз с нашето супер оръжие. Затова организирал 
двата големи взрива, противно на съвета на военните 
главнокомандващи. Гор Видел цитира заявеното по-късно от 
Айзенхауер2: „Изпитвах известно гнетящо чувство и затова 
изразих (пред военния министър Хенри Стимсън) 

                                                
1 Императорът на Япония Хирохито. 
2 Дуайт Айзенхауер е главнокомандващ съюзническите войски по време 
на Втората световна война. 



 161

сериозните си опасения… Смятах, че страната ни трябва да 
се въздържи от подобен шок за световното мнение, като 
използването на оръжие, чиято употреба според мен вече не 
беше от жизнено важно значение за американците”. [132] 
Позовавам се на тези факти, защото ядрената война 
държеше под постоянно напрежение и страх и двата лагера 
по време на студената война. А превъоръжаването с ядрени 
оръжия поддържаше баланса между изтока и запада. После 
пък преминахме на споразумения за разоръжаване, но не от 
хуманни подбуди или от възвишени цели, а просто, за да 
бъде обновено въоръжението. Е, Холивуд произведе и не 
малко филми за героите спасители на света от ядрена 
катастрофа. 
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Инженеринг на съгласието 

 

 
Култовата книга на Едуард Бернайс 

„Кристализиране на общественото мнение” 
 
„Силно ме впечатли въздействието, което оказват 

думите и образите върху хората”, споделя бащата на 
съвременната пропагандата Едуард Бернайс в книгата 
„Думите, които спечелиха войната; историята на комисията 
по обществена информация, 1917-1919”. Книгата е 
публикувана през 1939 г. Авторите Джеймс Мок и Седрик 
Ларсън представят успешната дейност на комисията, 
преобърнала за по-малко от шест месеца обществените 
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нагласи в САЩ. [133] Бернайс, който е член на комисията, 
използва на практика идеите на чичо си Зигмунд Фройд за 
безсъзнателните, ирационални човешки импулси. „Нашите 
умове се шаблонират, нашите вкусове се формират, нашите 
идеи ни се внушават от хора, за които никога дори не сме 
чували…”, констатира Бернайс в книгата си „Пропаганда”. 
[134] Класическата рецепта на Бернайс е да променя 
реалността, като създава нова. Към умението си да борави 
със символите и метафорите Бернайс добавя и ефектния 
похват да „сложи в устата” на уважавани авторитети 
аргументите в подкрепа на възгледите, които излага. По-
точно казано, прави внушенията, които иска, чрез 
подставени лица. Лари Тай в книгата си „Бащата на 
манипулацията” пояснява: „Тактиките на Бернайс се 
различават, но философията му във всички случаи остава 
една и съща – вместо да продава продукт или услуга, за 
каквато е нает, продава нов начин на поведение. Дейността 
му в началото няма признание, но с времето спечелва 
огромни успехи за неговите клиенти и променя 
същностните качества на американския живот”. [135] Към 
установеното от Лари Тай може да се добави, че и тактиките 
и философията на Бернайс вече повече от век се прилагат 
успешно в цял свят. Бернайс е толкова плодовит и 
изчерпателен в тази си дейност и описанията £, че и до днес 
във всички сфери на манипулирането на общественото 
съзнание използването на неговите похвати гарантира 
успех. „Възможно е бизнесът винаги да се е ръководел като 
война. смята Бернайс. [136] Ако бъде перифразирано това 
предположение на Бернайс, директно се стига до извода, че 
войната се ръководи като бизнес, защото, както вече се 
потвърди, това е най-печелившият бизнес. Съзнателно или 
не, Бернайс дава най-мощното и неунищожимо оръжие на 
всички почитатели на този бизнес – манипулиране на 
общественото мнение. През 1955 г. самият Бернайс 
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систематизира тактиките и стратегиите на тази така 
необходима дейност за промяна на мисленето и поведението 
на хората в публикацията си „Инженеринг на съгласието”. 
Дали Бернайс си е давал сметка, че има огромно значение 
кой и с каква цел програмира умовете на масовия потре-
бител, както и че ефектът от тази „инженерна дейност” 
често се измерва в човешки животи, може само да се 
предполага. Факт е обаче, че в края на живота си, той се 
извинява за две от най-успешните си кампании.  

От древни времена се търсят средства, които да 
владеят, направляват и управляват обществените настрое-
ния. Търси се начин, по който да се контролира и използва 
тази енергия. Формулата на Бернайс, както отбелязва Лари 
Тай, е проста „Бернайс създава събития, събитията създават 
новини, а новините създават нужда от това, което той 
продава” [137] Формулата е перфектна! Почти веднага след 
злополучната дата 11.09.2001 г. Саддам Хюсеин е набеден за 
заговорник с Ал Кайда. Доказателства за това няма. За по-
сигурно се лансира и хипотезата, че Хюсеин разработва 
ядрени оръжия. Поредицата от проверки на международната 
агенция за атомна енергия обаче категорично отхвърлят тази 
версия. И тогава на помощ идва формулата на Бернайс. 
Първо действие: Създаваш събитие – през февруари 2003 г., 
на заседание на ООН. Държавният секретар на САЩ Колин 
Пауъл е блестящ изпълнител. На фона на документални 
снимки, той изброява: „Ирак казва, че има 8500 л. антракс, 
но специалната комисия е изчислила 25000 л. Намеренията 
на Саддам Хюсеин никога не са се променяли. Той 
разработва ракети за самозащита и проект за използване на 
химически и биологични оръжия и ако го позволим – и на 
ядрени бойни глави”. Една година по-късно официално 
беше съобщено, че нито един от изнесените факти не е 
достоверен, а показаните снимки са фалшификат. Но през 
февруари 2003 г. първо действие от формулата на Бернайс 



 165

автоматично бива задействано. Второ действие: Всички 
медии в САЩ и Великобритания гръмват в един глас: 
„Представяйки безспорни доказателства, Колин Пауъл 
разобличи димящото дуло.” „Ние очакваме всеки 
американец да подкрепи, а ако не, да замълчи!”. Самият 
Хенри Кисинджър от екрана на CNN заявява за спектакъла 
на Пауъл „той ни наводни с данни”.1 Тук трябва да 
припомним и цитираното от Елизабет Нойман, че „при 
заплаха медиите се консолидират и усилват съобщението”. 
В случая усилват и повтарят лъжите. И вече действие Трето 
е в ход: новината продава предлагания от теб продукт. В 
случая – поредната военната инвазия в Ирак „Пустинен 
щит”. Този щит задейства подготвената преди това доктрина 
от военните администрации на Буш и Блеър „Шок и ужас”. 
Така още в началото на XXI век, започва най-фаталната 
война след Втората Световна война. Това е войната с най-
много цивилни жертви. По данни на ООН почти 90 
процента от жертвите са цивилни. 4,5 милиона души са 
принудени да напуснат домовете си. Военните действия 
започват призори на 20.03.2003 г. Телевизионните канали 
предварително са изработили клиповете за така наречените 
„шапки” на новините за „Пустинен щит”. Клиповете са 
кратки и силно въздействащи като звук, образ и послание. 
Те всъщност са класически рекламен клип, но… рекламират 
война! Превъртат се на екрана стотици пъти, 24 часа в 
денонощието, в началото и края на всеки военен репортаж 
от бойните действия. Всъщност, 24 часовите новини са най-

                                                
1 Тук има още един момент на кодирането на посланието, по рецепта на 
Бернайс – да „сложи в устата” на уважавани авторитети аргументите в 
подкрепа на възгледите, които излага, т.е. да легитимира посланието. В 
случая авторитетът не е Пауъл. Авторитетът е ООН. Не американският 
конгрес гласува решението за война. Не, изказването има за цел 
конкретна резолюция на ООН за легитимиране на военната офанзива на 
САЩ и Великобритания. 
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лесната система за манипулация. 
Само една година по-късно, не само че войната все 

още е в ход, но и новината за изфабрикуваните данни от 
Колин Пауъл също е официализирана. През 2004 г. във 
водеща статия „Ню Йорк Таймс” се извинява на читателите 
за написаните лъжи. Дейвид Роуз от „Обзървър” пише, че се 
чувства погнусен, ядосан и засрамен, за това което е писал 
преди година. Главният редактор на новини на ВВС 
пояснява, че лъжите са изречени от легитимни лидери и 
медиите затова са ги излъчили. Дан Радър от CBS, един от 
най уважаваните журналисти в САЩ, споделя: „Ако ние 
журналистите, включително и аз, от самото начало бяхме 
започнали да задаваме важните въпроси, каквото трябва да 
правим и бяхме писали собствени репортажи, вместо да 
работим като стенографи, войната нямаше да я има”. 

През 2009 г. 179 семейства на британски войници 
загинали по време на инвазията в Ирак публично изразяват 
претенции да бъде оповестена истината за войната в Ирак. 
Британското правителство определя президента на 
Фондацията на полицията, сър Джон Чилкот, да разследва 
участието на Великобритания във войната в Ирак. На 
06.07.2016 г. резултатите от седем годишното разследване са 
представени официално. Обемът на доклада е пет път по-
голям от „Война и мир” на Толстой, пишат британските 
медии. Самият Чилкот е убеден, че неговият доклад ще 
осигури на Великобритания възможността никога повече да 
не отива на война без дебат и неподготвена. В документа се 
посочва, че Саддам Хюсеин не е представлявал неотложна 
заплаха за британските интереси, че мирните опции не са 
били изчерпани, че Обединеното кралство и Съединените 
щати с действията си са подкопали авторитета на „Съвета за 
сигурност” на ООН, че процесът на определяне на правното 
основание за каквито и да било военни действия „далеч не е 
задоволителен” и че воденето на война през март 2003 г. е 
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било излишно. Според източници, използвани за доклада, 
британците са искали да се махнат от Ирак още от момента, 
когато станало ясно, че Саддам няма оръжия за масово 
поразяване, както е твърдял по-рано Вашингтон. По тази 
причина все по-трудно ставало да се обясни на британската 
общественост защо трябва да продължава тази война. В 
интервю за ВВС представителят на Великобритания в ООН 
през 2003 г., сър Джеръми Грийнсток казва, че според него 
Блеър е мислел, че има възможност Саддам да отстъпи 
преди да се използва военна сила, като Джордж Буш също 
се е съгласил на тази позиция, „но други хора зад гърба на 
Джордж Буш не се съгласиха с него и смятаха, че е загуба на 
време”.1 В доклада на сър Джон Чилкот се посочва, че не е 
имало подготвени „адекватни” планове за устройството на 
Ирак след войната. 

В интервю за CNN на 25 октомври 2015 г. Тони Блеър 
заявява, че нахлуването на коалицията начело със САЩ и 
Великобритания в Ирак през 2003 г., е може би основната 
причина за създаването на терористичната групировка 
Ислямска държава. Бившият началник на военното 
разузнаване на САЩ, Майкъл Флин, в интервю за списание 
Der Spiegel, също призна, че ако през 2003 г. американците 
не бяха започнали войната в Ирак, днес Ислямска държава 
нямаше да съществува. „Много съжалявам за това” , казва 
Майкъл Флин. „Войната в Ирак бе огромна грешка. 
Независимо от това, колко жесток беше Саддам Хюсеин, 
решението да го ликвидираме не беше правилно. Същото се 
отнася за Кадафи в Либия, която днес е една провалена 
държава”. „Най-важният урок на историята е, че военната 
инвазия в Ирак беше ужасно лошо решение от 
стратегическа гледна точка. И присъдата на историята няма 
да е лека”, смята Флин. В същото интервю той пояснява, че 

                                                
1 Чия воля може да изпълнява президентът на САЩ?! 
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САЩ са направили грешка като са задържали главатаря на 
Ислямска държава, Абу Бакр ал Багдади, а след това през 
2004 г. са го освободили. „Доста глупаво от наша страна. Не 
знаехме с кого си имаме работа. Сега Ислямска държава има 
свои клетки във всяка европейска държава. Най-вероятно 
същото се отнася и за САЩ”. Според Флин въздушните 
удари не са достатъчни, за да се победи ИДИЛ. 
От съществено значение е провеждането на сухопътна опе-
рация, както и конструктивното сътрудничество с Русия”. 

Две години преди официалното представяне на 
резултатите от разследването на комисията Чилкот, Ноам 
Чомски описва реалната ситуация в статията си „Краят на 
Света?” в месечното списание „In These Times”: „В земите 
край Тигър и Ефрат в последните години се случват 
неизразими ужаси. Агресията на Джордж Буш и Тони Блеър 
през 2003 г., която мнозина иракчани сравниха с 
нашествията на монголите през ХІІІ век, беше още един 
смъртоносен удар. Той унищожи голяма част от оцелялото 
население след наложените санкции от Бил Клинтън и ООН 
върху Ирак, определени като геноцид от известните 
дипломати Денис Холидей и Ханс фон Спонек, които ги 
препоръчаха, а след това се оттеглиха в знак на протест. 
Унищожителните доклади на Холидей и Фон Спонек бяха 
посрещнати по обичайния начин, по който се приемат 
всички нежелани факти. Една от ужасяващите последици от 
нашествието на САЩ и Великобритания беше посочена във 
„визуалното ръководство за кризите в Ирак и Сирия” на 
„Ню Йорк Таймс” – радикалната промяна на Багдад от 
смесени квартали през 2003 г. до днешните религиозни 
анклави, попаднали в капана на горчивата омраза. 
Конфликтите, породени от нашествието, се разпространиха 
извън страната и сега разкъсват на парчета целия регион. 
Голяма част от областта между Тигър и Ефрат е в ръцете на 
ИДИЛ и на неговата самопровъзгласила се „Ислямска 
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държава”, мрачна карикатура на крайна форма на радикален 
ислям, чийто дом е в Саудитска Арабия”. [138] 

Представените детайли не обхващат всички аспекти и 
последици от военната инвазия в Ирак. Част от тях ще бъдат 
разгледани в следващата глава. Те най-вече илюстрират 
принципа на проведените общо около 280 военни операции 
след края на Втората Световна война през 1945 г., откакто в 
света се е установил „траен мир”.1 Според списъка на 
федерацията на американските учени, публикуван в книгата 
на Гор Видал „Вечна война за вечен мир” през 2002 г. ,193 
от тези военни операции са водени от САЩ. Или както 
пише Видал „създали сме си клуб за враг на месеца”, всеки 
месец сме изправени пред нов ужасяващ враг, когото трябва 
да ударим преди да ни унищожи”. [139] 

Най-мощният съюзник за провеждането на тези 
операции са медиите. В един от коментарите си за „Ню 
Йорк Хералд Трибюн”, Уолтър Липман пише: „Как 
контролираш общественото мнение – чрез медиите. Трябва 
да се намери точната дума или картина, която да плени 
въображението на хората, както обединих нацията за 
влизане във войната. Идеалното средство да се използват 
такива символи е киното. Холивуд може за миг много ясно 
да покаже кои са добрите момчета, чиито идеи са достойни 
за подражание и кои са лошите, които предизвикват гняв. 
Социалната манипулация упражнява социален контрол. 
Дърпането на конците е необходимо не само за лично 
напредване, но и за социално спасение”. [140] Едуард 
Бърнайс препоръчва: „Всяка PR стратегия трябва да се 
насочва към четирите М: мисловната сила, мощта на човека, 
механиката и материалната подкрепа”. [141] 

                                                
1 Не мога да цитирам официален достоверен източник за тази 
информация, цифрата е представена в публикации в интернет, но не е 
подписана от никого, нито се цитира източника на информация. 
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В „Инженеринг на съгласието”, той интерпретира 
декларираната свободата на словото и на пресата в 
Конституцията на САЩ, като включваща и правото на 
убеждаване. „Това развитие е неизбежен резултат на 
разширяването на носителя на свободна реч и 
убеждаване…Всички тези медии представляват отворените 
врати на общественото съзнание. Всеки един от нас през 
тези медии може да повлияе върху нагласите и действията 
на нашите съграждани. Правомощията на тези медии са 
ефективен апарат за предаване на идеи. Всеки жител 
постоянно е изложена на въздействието на нашата широка 
мрежа от комуникации, които достигат до всяко кътче на 
страната, без значение колко е отдалечено или изолирано. 
Думи-чукове постоянно се натрапват на очите и ушите на 
Америка. Съединените щати се превърнаха в малка стая, в 
която единичният шепот се увеличава хиляди пъти. 
Знанието за това, как да използвате тази огромна 
усилвателна система става въпрос от първостепенно 
значение за тези, които се интересуват от социално 
конструктивно действие. 

Има две основни подразделения на тази комуника-
ционна система, която поддържа социалното сближаване. 
На първото ниво са търговските медии.1 Почти 1 800 ежед-
невници в САЩ имат общ тираж от около 44 милиона. Има 
приблизително 10 000 седмични вестници и почти 6 000 
списания. Приблизително 2 000 радиостанции на различни 
видове излъчвани честоти, приемани от над 60 милиона 
регистрирани приемници” и т.н. Бернайс добавя към всичко 
изброено и прохождащата телевизия и киното и рекламните 
билбордове, листовки и директна рекламна поща, кръгли 
маси, форуми и въобще всичко, което под някаква форма е 

                                                
1 Годината на публикуване на текста е 1955, телевизията и интернет все 
още не са обсебили света. 
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свързано с масова комуникация. Всички вкупом служат за 
социален инженеринг. „Само чрез усвояване на техниките 
на комуникация може лидерството да бъде упражнено 
ползотворно в огромен комплекс за лидерите на 
демокрацията в САЩ, които да бъдат говорителите на много 
различни гледни точки. Те могат да ръководят дейността в 
индустрията, в държавното управление. Така тези, които са 
се специализирали в използването на комуникационните 
канали, са в състояние да постигнат целенасочено и научно 
това, което ние нарекохме „инженеринг на съгласие”. С 
натискането на бутона кризи и решения, с които се сблъсква 
обществото, лидерът често пъти не може да чака хората да 
се стигнат до общо разбиране. 

„В някои случаи, демократичните лидери трябва да 
изиграят своята роля в ръководенето на публиките, чрез 
инженеринг на съгласието за постигането на социално 
конструктивни цели и ценности. Тази роля естествено 
налага върху тях задължението за използване на 
образователните процеси, както и други налични техники, 
за да доведат до най-пълно разбиране на идеите им… Целта 
по всяко време трябва да бъде направляването на 
обществеността, чието съгласие се стремят да получат. Този, 
който формира съгласие в обществото трябва да знае какво 
знаят хората; какви са техните нагласи спрямо ситуацията, 
за която инженерът на съгласието е загрижен; какви са 
импулсите, които определят тези нагласи; какви са идеите, 
които хората са готови да усвоят; какво сме готови да 
направим, за да им дадем ефективен стимулант; как групата 
лидери, споделящи дадено мнение ефективно да влияе 
върху процесите на мисълта; кои са техните последователи; 
от кого и на кого трябва да се внушат дадени идеи; доколко 
власт, фактически доказателства, прецизност, причина, 
традиция и емоция играят роля в приемането на тези идеи; 
да се има предвид, че обществените нагласи, предполо-
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жения, идеи или предразсъдъци са резултат от определени 
влияния; инженерът на съгласие трябва да се опита да 
разбере какви са те във всяка работна ситуация, за да бъде 
успешна кампанията; мотивите за въздействие спрямо 
общественото съзнание трябва да са активни, както на 
съзнателно, така и на подсъзнателно ниво; след 
установяване на темите и мотивите за тяхното реализиране 
трябва да се прецени как да се реализира кампанията; 
комуникацията е ключът към инженеринга на съгласието; 
думи, звуци и картини постигат много, когато са 
инструменти на солидно обмислен план и внимателно 
организирани методи; ако плановете са добре формулирана 
и средствата за предаване на идеите, бъдат правилно 
използвани, използваните думи ще станат неразделна част 
от самите хора… Когато обществото е убедено в правотата 
на една идея, тя ще продължава да действа. Хората стават 
предани на дадена идея, ако е задвижена от самите тях, 
независимо дали е идеологическа, политическа, или 
социална. За да се изпълнят вижданията на лидерите на 
мнения, тези резултати не могат просто да се случат, те 
трябва да бъдат направлявани. В една демокрация те може 
да се осъществят главно чрез инженеринга на съгласието.” 
[142] 

Не може да се отрече стриктната изчерпателност на 
Бернайс. Със сигурност тя се дължи и на богатия му опит и 
наблюдаването на множество успешни кампании, чиито 
двигател е бил във всички сфери на обществено-
политическия живот. За целите на настоящото изследване 
трябва да бъде отчетен и фактът, че когато целта е да 
привлечеш вниманието към търговски продукт, е 
необходимо много по-голямо усилие, отколкото за да получи 
подкрепа за военни действия. Дано да греша в преценката 
си, защото тя не се базира на проведени изследвания и 
отчетени резултати, а е плод на лични наблюдения. 



 173

В психологията с понятието „убеждение” се означават 
две неща. От една страна това е начин на въздействие върху 
човешката психика, а от друга с него се изразяват 
резултатите от това въздействие като устойчива система от 
идеи и възгледи, които обуславят готовността на личността 
към определена активност. „Убеждението е противоположно 
на принудата. „В известен смисъл, то също е принуда, 
такава, на която вече нищо не може да противостои. 
Убеждението също смъква прикритията, зад които човекът 
би могъл да се укрие от силата на чуждата дума. Но то 
прави покорството му доброволно и съзнателно: „Твоите 
доводи ме покориха”. Обаче убеждението, както и 
принудата, също може да се раздели на два вида: убеждение 
с донаучни аргументи, включително с позоваване на земни и 
неземни авторитети и убеждение със средствата на науката 
– логика и факти, които се поддават на проверка.” [143] 
Авторът, който е цитиран тук, социологът Борис Поршнев, 
преди да представи тези съпътстващи човешката история 
принципи на убеждаването, представя още един принцип, 
валиден, както се казва, откакто свят светува – вожда. В 
Русия беше активно действащ над 70 години. С кратко 
прекъсване днес отново, до известна степен, е възстановен. 
Борис Поршнев го осмисля така: „През цялата хилядолетна 
човешка история авторитетът на управника, лидера, вожда, 
на най-стария, на органите на властта, на управляващите 
групи и класи представлява блокиране на несъгласието, 
блокиране на непослушанието, блокиране на непокорството. 
Този авторитет се поддържа и с насилие и с вяра. От една 
страна властта олицетворява даденото „ние”, от друга тя му 
противостои като недосегаема и е толкова по-безспорна, 
колкото по-дълго е била несменяема. Авторитетът се крепи 
не само на силата на оръжието, но и на ореола на святост, на 
нещо свещено. Всичко, което се отнася до него, е 
разположено в координатната система на вярата, на 
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доверието, на изключителното недоверие.” [144] Целият 
бивш източноевропейски блок познава тази система. Тя 
безпроблемно и днес функционира в много страни на 
всички континенти. Няма авторитарен овластен управник, 
който да не я прилага. Тя е валидна с пълна сила и за Русия 
на Путин. Всъщност, ако трябва да бъдем откровени, 
неговата администрация много успешно прилага един 
комбиниран модел на управление. 

По-твърдият, определен от изследователите като 
тоталитарен режим, създаден в Европа, днес вече се е 
разселил на другите континенти. Един от най-прецизните 
изследователи на тоталитаризма като обществено 
управление, според мен е Хана Аренд. В книгата си 
„Тоталитаризмът” тя пише: „Тоталитарните движения 
разбиват едновременно структурата на личността и 
структурата на обществото. И така, първата черта на 
тоталитаризма, проявяваща се в стадия на възникването на 
тоталитарното движение и реализираща се напълно в стадия 
на тоталитарната власт е деструктивност и анти-
системност… Идеологията, като начален тласък, е основен 
инструмент за радикална промяна на обществото на базата 
на проект за бъдещето (обещание за излизане от кризата, за 
социален реванш и социална справедливост, за модер-
низация). Характерът £ на месианско учение я трансфор-
мира в секуларизирана религия и има за последствие 
сакрализирането на политиката, която поглъща всички 
сфери на обществения живот и на частното съществуване”. 
За Хана Аренд идеологиите са логически дедукции – те се 
стремят да обяснят света посредством логиката, произ-
тичаща от една идея. Това води до загърбване на опита, 
предполагайки, че той не може да ни научи на нищо. 
„Идеологическо мислене заличава всички връзки с действи-
телността. Идеалният поданик на тоталитарното управление 
не е убеденият нацист, нито убеденият комунист, а човекът, 
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загубил способността си да различава факта от 
измислицата, истината от лъжата (т.е. критериите на 
мисълта)… Идеологията е в еднаква степен средство за 
мобилизация „навън” и „навътре” – тя е призвана да 
моделира този „нов”, способен на саможертва човек, 
саможертва в името на вида, саможертва на частното в 
името на цялото, сплотяване на обществото, превръщане на 
хората в Един Човек… Тоталитарната пропаганда осигурява 
циркулацията на идеологията в обществото и организира 
живота в неговата цялост според повелите на тази 
идеология. В стадия на домогването до властта 
пропагандата на тоталитарното движение цели да оглави 
недоволството и аспирациите на хората и да „организира 
целия народ като свои симпатизанти”. В стадия на самата 
тоталитарна власт пропагандата се трансформира в 
индоктриниране – тя развива механизми за изолиране на 
масите от реалния свят”. [145] 

Според мен, днес, когато двата противостоящи си 
модела по време на студената война вече ги няма, тяхното 
място е запълнено от един модел, който до известна степен е 
симбиоза между двата стари модела – олигархичен. В 
оригиналното си значение в Древна Гърция олигархията е 
била разбирана като управление на малцина и се е 
отличавала от управлението на един човек (монархия) и 
управлението на мнозинството (демокрация). Олигарсите 
управлявали, водени единствено от собствените си интереси 
и притежавали власт и привилегии, недостъпни за 
останалите. Тогава тези привилегии и власт на олигархията 
се базирали главно на притежаването на богатство (т.нар. 
„плутокрация”). [146] Всъщност нищо ново. Точно както 
човекът не се е променил в своята емоционална същност, 
така и обществата, които се създават и управляват от 
човеците, не са се променили в базисен аспект. 

Безспорно в Русия много добре са запознати с 
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постиженията на Бернайс. Може би защото по-дълго време 
съм била облъчвана с тяхната пропаганда, но лично за мен 
съвременната руската школа е някак по-изтънчена, в 
художествено отношение е по-издържана и смятам, че 
примерът, който е приведен тук, е доказателство за това. 
Пример, в който много успешно са втъкани много от 
похватите, за който се говори в тази глава. Една силно 
въздействаща художествена метафора превърнала се в 
символ. През 2013 г. в Русия е изработен филмът 
„Вангелия”. Вангелия е същинското име на известната 
българска пророчица Ванга. Родена през 1911 г. в Струмица, 
днешна Македония, тогава все още в пределите на 
Османската империя. На 12 годишна възраст заедно със 
семейството си идва да живее в родното село на баща си 
Нови пазар. Малко след настаняването им там, докато 
работи на полето, Ванга бива засмукана от много силен 
вятър. Намират я след часове. В следствие на травмите от 
инцидента загубва зрението си, а малко по-късно започват 
да се проявяват пророческите £ способности. Лично за мен 
Ванга е много интересен феномен. За моето поколение, а и 
няколко поколения преди мен и след мен, тя е много 
почитана и търсена. За много българи тя и до днес е 
българската светица и легенда. Руските „велможи” от 
всички поколения също са я търсели и са се допитвали до 
нея. Представлявала е интерес и за Държавна сигурност, 
разбира се. През март 2014 г., в разгара на Украинско-
Руския конфликт, БНТ започва излъчването на 12 серийния 
филм „Вангелия”. Българските зрители, включително и аз, 
очаквахме, че филмът ще е посветен на феномена Ванга. 
Още преди да започне излъчването у мен се беше настанила 
горчивината, дори обидата, че руснаците някак са 
„приватизирали” нашата пророчица. Оказа се, че във филма, 
през житейската история на Ванга в продължение на 12 
серии се разказва основно една руска история, която върви 
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паралелно във времето, в което живее Ванга и стига до наши 
дни. Основното послание във всяка една серия, при това 
сложено в устата на Ванга е, че България е неразривно 
свързана с Русия: „Обичам Русия! За нас, българите, тя е 
съдба”. Същевременно от художествена гледна, това е един 
изключително стойностен филм. Факт е, че руската филмова 
школа е на високо ниво. Но от пропагандно-кампанийна 
гледна точка филмът е много добре отработен. 

 
 

Магьосникът от Оз 
 

 
Мизансценът изготвен от Шеер за митингите 

на Хитлер на Цепелиново поле, Нюрнберг 
 
„Времето, в което живеем, е толкова опасно и така 

деформирано в общественото възприятие, че пропагандата 
вече не е, както я нарече Едуард Бернайс, „невидимо 
правителство”. Тя е реално правителство. Тя управлява 
директно, без страх от противоречия и нейната основна цел 
е завоюването ни: на чувството ни за света, на нашата 
способност да отделяме истината от лъжата”. [147] Тази 
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констатация на австралийския журналист Джон Пилджер 
всъщност е едно предупреждение към човечеството и 
призив за критично мислене спрямо медийното въздействие, 
на което доброволно се подлагаме. 

Симбиозата между доброто боравене с езика, 
символите и метафорите и умението авторитетно и 
убедително да комуникираш чрез тях, във всички общества 
са се третирали като особен вид власт. Дори бегъл поглед 
върху развитието на човешката цивилизация ще извади на 
повърхността значението на умението да убеждаваш, да 
постигаш съгласие, като средство за управление и постигане 
на конкретни цели. „Като понятие, така наречените „четири 
военни хитрости”, са били познати още в Древна Гърция. В 
Древния Рим Цицерон следва учението на Аристотел1 за 
убеждаването. Самият Цицерон провъзгласява собствените 
си идеи за качествата, които трябва да притежава един 
оратор, в учението си Officia oratoris. Той посочва следните 
качества: чар (с който да спечели доверие към своята 
личност), съобщение (отправяне на послание с такива 
аргументи, които да доведат слушателя до някакво 
прозрение) и движение или мобилизация (публиката да се 
изпълни с емоции)… На първо място обаче, е необходим 
добър контрол над ситуацията и създаване на благоприятна 
среда за транслиране на посланието посредством процес, 
който се нарича поставяне на пропагандна сцена. [148] 

Този подход за промяна и направление на 
обществените настроения и поведение е използван от най-
древни времена. Тогава е имал определен периметър на 
действие, поради ограничените технологични възможности 
на общуване. Днес подобна бариера не съществува. И това е 

                                                
1 Един от най-големите философи от античността (384-322 г.пр.Хр), 
ученик на Платон и учител на Александър Македонски. Наричат го 
„Баща на науката”. 
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огромното оръжие за направление и управление на 
човечеството. Финансови, политически и държавни 
структури изграждат конгломерати от медии, монопо-
лизират медийното пространство и създават реални и 
виртуални пропагандни сцени. Контролът над това „Кой, 
кога, какво и как” да казва е контролът над обществата. Това 
е силна, реална власт.  

Испанският философ, социолог и есеист Хосе Ортега 
и Гасет в съчинението си „Бунтът на масите” обяснява 
нуждата от манипулация като потребност на хората от 
духовна диктатура. „По-нисшите слоеве живеят в духовна 
нищета. Присъщи за тях са подражанието и инстинктът за 
подчинение. Така нареченото „обществено мнение” е 
насилие, благодарение на което в човешкото общество 
възниква господство. Когато масите претендират за 
ръководство на обществото, но нямат за това необходимите 
познания и способности, те трябва да бъдат манипулирани. 
Масовият човек не мисли. Той се влияе”. [149] Тази теза се 
подкрепя и от автора на „Общественото мнение”, Уолтър 
Липман. „Следователно, винаги когато трябва да се 
задейства общата воля на народа, възниква и 
необходимостта да се обяснява”. [150] Ключът е в 
обяснението и конкретните послания, тези готови решения, 
които се натъпкват в съзнанието на масите. Добре известни 
са тезите и постулатите на бащата на социалната психология 
Густав Льо Бон за психологията на тълпите, затова няма ги 
повтарям. Само ще цитирам увода към книгата, написан от 
самия автор. „Сборът от общи черти на характера, наложени 
от средата и наследствеността на всички индивиди от даден 
народ, съставлява душата на този народ. Тези характерни 
черти са много трайни, тъй като са потомствени, когато 
обаче, под различни влияния, определен брой хора се 
окажат събрани заедно в даден момент, наблюдението 
доказва, че към наследствените им характери се добавя цяла 
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поредица от нови характери, понякога доста различни от 
тези на рода. Техният сбор образува една колективна душа - 
могъща, но нетрайна. Тълпите винаги са играли важна роля 
в историята, и все пак, никога толкова важна, колкото днес. 
Неосъзнатото им действие, подчинено на съзнателната 
дейност на отделните хора, е една от характеристиките на 
настоящата епоха. [151]  

Ноам Чомски, в популярната си лекция „Медиите под 
контрол”, изнесена през 1991 г., пояснява: „Уолтър Липман е 
доайен на американските журналисти, главен критик по 
въпросите на външната и вътрешната политика. Той твърди, 
че наречената от него „революция в изкуството на 
демокрацията” може да бъде използвана за „фабрикуване на 
съгласие” т. е. чрез новите техники на пропагандата да се 
накара обществото да приеме неща, с които не е съгласно. 
Според него това е една добра идея, при това необходима. 
Необходима, защото, както казва той, „общите интереси 
напълно убягват от общественото внимание” и могат да 
бъдат разбрани и управлявани единствено от „специална 
класа” от отговорни хора, които са достатъчно умни, за да 
схванат нещата… Теорията на либералната демокрация и 
марксизмът-ленинизмът се доближават в някои от своите 
общи идеологически положения. Аз мисля, че това е едно от 
обясненията защо с годините някои хора с такава лекота 
преминават от едната позиция на другата, без да усетят, че 
нещо се е променило. За тях е въпрос на преценка у кого е 
силата. Може би се надяват, че ще има народна революция и 
тя ще им даде държавната власт в ръцете или пък, че няма 
да има революция и тогава те просто ще работят за хората, 
които притежават реалната власт – бизнесмените. Но ще 
вършат едно и също нещо: ще водят масите към един свят, 
който са прекалено ограничени да видят сами”. [152] 

Всяка манипулационна техника прилагана от дълбока 
древност се мултиплицира с развитието и разрастването на 
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потенциала на средствата за комуникация. Човешките 
същества се свеждат до управляеми личности, типове, чрез 
вгнездяването на една идея в друга. В момента, в който 
преминем от едно на друго ниво на съзнание, вече не сме в 
състояние да определим правдивостта на вгнездената идея. 
„Друга техника е нагаждане към темпото на поведение. 
Програмистът имитира жестове, темпове на дишане и 
речеви стил. Обикновено това се прави при съпричастност 
към друго човешко същество. Тази мощна технология не е 
останала в кабинетите на психотерапевтите, настанила се е в 
стаите за разпит, настанила се е на масите за преговорите и 
дори е плъзнала на улицата. Експлоатацията „очи в очи” е 
най-пряката форма на влияние, тъй като става в реално 
време. Тя образува основата на повечето не толкова 
директни форми на убеждаване… Когато влизаме в 
религиозен храм, независимо дали е катедрала или джамия 
– височината, сводовете, музиката – от орган или хор – 
акустиката, всичко въздейства на нашите възприятия и 
усещания. Външният свят сякаш изчезва, пренасяме се в 
друг свят. В известна степен загубваме чувство за 
ориентация и това ни прави уязвими. Сенчестата група от 
арки и колони в една катедрала, която се намира под най-
високата редица прозорци, се нарича „трифориум”. 
Архитектурната му задача е да предизвиква у хората боязън. 
Това е оптически трик, изпълнен чрез леко скрити врати в 
недостъпни балкони, които често водят до никъде. 
Трифориумът привлича погледа, но не дава никакви 
отговори. Неговата задача е да ни напомни за тайните 
църковни клики и мистериозните знания, които те 
притежават. Тази архитектура и фините £ манипулативни 
детайли имат за цел да ни убеждават в силата на 
религиозната институция”. [153] Това важи за мнозинството 
сгради, в които се помещават представителите на 
законодателната, съдебната и най-вече на изпълнителната 
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власт във всички страни. Достатъчен е бегъл поглед на 
сградата на Министерския съвет и на президентството в 
София. Този тип сгради са еднотипни с почти всички 
подобни сграда в бившите социалистически страни, с 
изключение на Русия и Румъния. Когато застанеш пред 
входа им се чувстваш някак умален и смазан от величието 
на сградата. Това се е практикувало от древността. Да 
погледнем символиката на „Акропола” като архитектурен 
храм на Боговете, който се крепи върху мощни колони. Ами 
Белият дом, който изцяло имитира мраморния храм на 
Капитолийския хълм в Рим – т.е съзнателно търсената 
символична връзка с Римската империя. 

В средновековието манипулативната сила на архитек-
турата била толкова ценена, че строителите образували 
затворени общества, които ревниво пазели своите тайни. 
Малцина знаели как се строи сводеста арка или кое я кара 
да устои на гравитацията. Свързването на архитектурата с 
мистичното оказва много голямо въздействие. „Омагьосва” 
да вярваме, че сме беззащитни пред манипулативното му 
въздействие. Сякаш ни извинява в собственото ни съзнание 
за подчинението, което ни внушава. Няколко абзаца по-
нагоре са цитирани четирите основни външни елементи на 
манипулацията. Като четвърти бе посочен „пропагандна 
сцена”. Именно архитектурното оформление е ключова 
пропагандна сецна. Фетишизирането на пространството е 
основен елемент от внимателното планиране на средата. 
Изкуствено направеният декор ви пренася от собствената ви 
територия в един въображаем свят, където някой или нещо 
друго раздава заповедите. Когато пред този декор се окажете 
част от голямо множество, струпано там, чувството за 
принадлежност към този внушителен организъм ви 
екзалтира. Енергията на тълпата. Това са използвали 
хилядолетия наред опитните водачи и оратори. 

Колкото по-потисната е една култура, толкова повече 
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страст се натрупва в нея. В редките случаи, когато имаме 
възможност да дадем израз на тази енергия, попадаме в 
непозната емоционална територия. Често проливаме сълзи 
от радост или тъга, но под тях се крие гняв, задето не ни е 
било позволено да изразяваме тези емоции. А това още 
повече засилва яростта ни. Хитлер разказва за учителя си по 
история в гимназията в Линц – д-р Леополд Пьоч: 
„Неговото влияние изигра решаваща роля в живота ми... Той 
използваше националния фанатизъм, скрит у всеки от нас, 
за да ни възпита и научи... В часовете му ни обземаше такъв 
ентусиазъм, че понякога избухвахме в плач.” Човекът, който 
успее да назове това усещане в точния момент, може да 
насочи голямата емоционална енергия на тълпата във всяка 
желана от него посока. Политически и религиозни лидери 
са осъзнавали тези динамики и са организирали грандиозни 
митинги, за да сплотят своите последователи и да ги 
подтикнат към действие. „Адолф Хитлер и неговият 
министър на пропагандата Йозеф Гьобелс са майстори на 
политическите зрелища. Подобно на древните римляни те 
използвали масовите събирания на хора, за да празнуват 
своите далечни победи или да оправдаят свои загуби. 
Логиката е проста – когато печелят – знак на божието 
провидение, когато губят – пораженията свидетелстват за 
световния заговор на евреите срещу тях. Ефектните 
нюрнбергски митинги на Хитлер имали за цел да убедят 
последователите му в правотата на този ирационален 
силогизъм.” [154] 

Първата работа на всеки, който планира зрелище, е да 
осигури внушителна среда. Хитлер провеждал годишните 
си митинги на Цепелиново поле, което само по себе си 
свидетелствало за „върховната” германска авиационна 
технология. По аналогия, Сръбската социалистическа 
партия на Слободан Милошевич прави един изключително 
внушителен митинг през 1982 г. в местността Газиместан, 
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днешно Косово, на Видовден – денят, в който се отбелязва 
съответната годишнина от решаващата битка на Косово 
поле през ХІІІ век срещу османските орди. Тогава започва и 
големият възход на Милошевич. 

Към 1934 година, когато Хитлер решил да впрегне 
своите поддръжници за завладяването на света, той 
вербувал изключителния архитект Алберт Шпеер да му 
построи така необходимия вдъхновяващ мизансцен. „За да 
постигне емоционален, религиозен и политически ефект, 
Шпеер реквизирал 130 противовъздушни фара и ги 
разположил на разстояние 40 стъпки един от друг около 
едно огромно поле. Както по-късно се шегувал: „Гьоринг 
отначало вдигна врява, понеже тези 130 фара представ-
ляваха по-голяма част от стратегическия му резерв…. 
Огромните снопове светлина се издигали на повече от 20 
000 стъпки, преди да изчезнат в небесата. По думите на 
Шпеер „Усещането беше сякаш си в огромна зала, а 
светлините приличаха на дебелите колони на някакви 
безбрежно високи външни стени… катедрала на 
светлината”. Намеренията на Шпеер били да срази 
разсъдливостта с помпозност и да маскира големите 
реторики с емоции. Театралните му трикове подействали 
така успешно, че самият архитект попаднал под магията им. 
В своята автобиография той пише как се възхищавал от 
речите на Хитлер, но години по-късно, когато ги прочел, не 
му станало ясно какво е намерил в тях: „Изумих се как тези 
тиради са могли да ме вълнуват така дълбоко. Кое в тях бе 
упражнявало подобно въздействие върху мен…” Това не е 
никаква мистерия. Шпеер е станал жертва на собствените си 
усилия, както и на начина, по който реториката на Хитлер се 
е възползвала от емоционалното въздействие на сътворения 
от двамата спектакъл. Макар и подкрепяна от мизансцен и 
специални ефекти, техниката е сравнително проста. 
Необходими са само три действия: първо – обедини тълпата; 
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второ – нагнети в тях страст; трето - говори като Бог или 
като Природата”. [155] 

Всеки от тези три етапа може да се постигне по 
различни начини и да действа в множество посоки 
едновременно. Религиозни елементи, история, потисни-
чество, намеци за заговор, нумерология, метафори и 
расизъм – всички тези неща се вписват в триковата 
манипулативна пиеса. Но колкото и различни идеи да се 
вменяват на тълпата, тя първо трябва да бъде обединена. На 
едно спортно събитие тази предпоставка обикновено се 
постига от самото събитие. Свикнали сме да викаме за своя 
отбор, дори играчите му да са докарани от целия свят. На 
идеологически събирания обаче трябва да се поработи за 
обединяването на тълпата. Ето защо почти всяка ключова 
реч започва с описание на общото между всички 
присъстващи. 

„Нюрнбергските митинги са започвали с обединяващи 
ритуали, още преди Хитлер да се качи на сцената. Мъже, 
представляващи различни местни и съревноваващи се 
групи, влизали отделно със знамена и започвали да 
маршируват заедно с възхитителна прецизност, образувайки 
огромни въртящи се свастики. Бляскави сребърни орли по 
знамената обединявали всички в море от проблясващи 
светлинки”. [156] Не е трудно да се направи аналогия с 
телевизионните клипове преди началото и края на всеки 
военен репортаж по телевизията, който отразява 
съответната съвременна инвазия. Всъщност, седейки у дома 
пред екрана, в такива сублимни обществени ситуации 
всички зрители са на нещо като импровизиран митинг. 
Разбира се, отсъства въздействието на живата, осезаемата 
съпричастност с останалите от множеството, но ако 
режисьорите си разбират от работата, ще компенсират това 
отсъствие. Съвременните „вождове” са актуализирали 
класическите манипулационни подходи на Хитлер, 



 186

възползвайки се максимално от целия боен арсенал на 
средствата за масова комуникация. Като се започне от 
митингите на политическите предизборните форумите на 
политическите партии от всички континенти и се премине 
през съвременните цветни и безцветни революции, когато са 
режисирани.1 Случват се и спонтанни масови протести, 
които рядко се пропуска да бъдат „яхнати” и употребени за 
задкулисни сцени. 

Следващият пример се случва, както се казва, днес, 
тук и сега. Докато пиша този текст, той е в процес на 
развитие. Би могъл символично да се определи като 
„инагурацията на Ердоган”. Кратка хронология: в нощта на 
15 срещу 16 юли: Минути преди полунощ турски военни 
обявяват, че армията взема властта в името на 
демократичния ред. 

 00:14 ч. Държавната телевизия, която е 
превзета от военните, обявява, че страната вече е под 
контрола на „мирен съвет”, който да се погрижи за народа. 

 00:32 ч. Ердоган говори пред Си Ен Ен Тюрк, 
че това е опит за преврат от една много малка част от 
военните. Той завява, че не вярва, че превратът ще е 
успешен и призова хората да излязат по улиците. 

 00:44 ч. Медиите цитират официално 
съобщение от Ердоган, че демократично избраните 
президент и правителство на Турция все още управляват. 

 01:12 ч. Хора блокират пътя на танк, запътил 
се към офиса на премиера в Анкара. 

 04:10 ч. Турският президент Ердоган се появи 
сред множество от свои привърженици, които го посрещат 
на истанбулското летище „Ататюрк”. 

 04:45 ч. Военните откриват огън срещу 
протестиращи около сградата на парламента и Генералния 

                                                
1 В цветовото обозначение също има символика. 
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щаб на Турция в Анкара. 
 05:11 ч. Над 130 души са задържани във 

връзка с опита за преврат, съобщава премиерът Бинали 
Йълдъръм. По думите му генерал, който е сред 
организаторите на преврата, е бил убит. 

 06:48 ч. 50 войници, подкрепящи преврата, са 
се предали на един от мостовете над Босфора в Истанбул. 

 14:20 ч. Ердоган е изпратил телефонно 
съобщение до абонатите на турските телекомуникационни 
оператори, в което моли гражданите да се „надигнат” в 
името на демокрацията и мира. 

Не разбирам от подготвянето и реализирането на 
преврати за сваляне на правителства. Като журналист съм 
отразявала два – януарските събития в България през 1997 г. 
и свалянето на Милошевич през октомври 2000 г. От тази си 
позиция ще си позволя да кажа, че тази хронология не ми 
звучи убедително като истински опит и то за военен 
преврата от втората по-големина и мощ армия на страна 
членка на НАТО. Тук има и друг, много важен момент – 
външният враг обединява нацията, но той все пак трябва 
най-малкото за пред външната публика да е добре 
изфабрикуван. Справка, Колин Пауъл февруари 2007 в 
централата на ООН. С него не се решават проблеми с 
вътрешната опозиция и след отстраняването му се връщаме 
в позиция, близка до изходната. Вътрешният враг ти 
разкрива опцията да действаш с голям размах, да действаш 
силово и безнаказано, да поемеш контрола във всяко 
направление на обществено-политическия живот, дава 
огромна власт вътре в страната и потенциал за саморазправа 
с всеки дръзнал дори да си помисли нещо различно от това, 
което е определено от теб за правилно. Ердоган е с още една 
крачка напред, с изключително удачния избор на вътрешен 
враг. Този вътрешен враг от много години е на хиляди 
километри от страната. Вътре в страната няма преки 
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свидетели на действията за повдигнатите срещу него 
обвинения. Всеки, който се опита да издаде звук в негова 
защита, безпроблемно ще бъде екзекутиран публично. 
Същевременно този опит за преврат много добре 
легитимира и вътре в страната и за пред външната публика 
последващите действия на Ердоган и установяването на 
авторитарно управление в Турция. Да съобразиш 
кампаниите си с нуждите на обществото. Това означава да 
признаеш грешката си и след това да поемеш контрол над 
ситуацията, като попаднеш в медиите в търсенето на 
възмездие. При Ердоган всичко това логично е съпътствано 
от съответните внушителни спектакли, най-грандиозният, от 
които до момента е състоялият се на 07.08.2016 митинг в 
Истанбул. Точно 21 дни след опита за преврат. Ще цитирам 
дословно публикацията на българския ежедневник „СЕГА” 
от 08.08.2016 г. Позовавам се на нея, защото пунктуално са 
представени всички значими детайли на манипулационните 
техники. 

„Снощи в Цариград се състоя историческо събитие – 
под бурните аплодисменти на милиони демокрацията беше 
убита… в името на демокрацията. Митингът в подкрепа на 
правителството на Ердоган беше режисиран до най-малката 
подробност в духа на най-добрите традиции на 
националсоциалистическата пропаганда от 30-те години на 
предния век. Това беше връх в продължилите над 20 дни 
ежедневни демонстрации в негова подкрепа из цяла Турция. 
От двете страни на огромната сцена, непосредствено до 
огромните екрани, се вееха платна с лика на основателя на 
съвременната турска република Мустафа Кемал Ататюрк, 
турското знаме и лика на настоящия президент Реджеп 
Тайип Ердоган. 

Сред публиката са издигнати лозунги „Ердоган, ти си 
дар от Аллах” и „Нареди ни да умрем и ще го направим”. 
Според информационните агенции присъстващите са били 
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най-малко милион, а според организаторите, около 5 млн. 
души, без да се броят всички онези, които са гледали на 
големи екрани митинга в основните градове на всички 81 
провинции на Турция – съвременен вариант на радиопре-
давателите, които са използвани от нацистите. Между 
изказванията на говорителите звучи турска музика, а всеки 
от говорителите не пропуска да спомене и сакралната фраза 
„Tek millet, tek devlet, tek önder”, поразително напомняща и 
дословно повтаряща нацисткото „Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer” – „Eдин народ, една държава, един водач”. 

Вдигнатата ръка за нацистки поздрав е заменена от 
знака с четирите пръста – това е знакът на политическата 
ислямистка групировка „Братя мюсюлмани” в Египет 
(заради факта, че се бяха барикадирали в джамията на 
Раби’а ал-Адауия, а името Раби’а идва от арабската дума за 
„четири”) и е на практика модерният поздрав на 
ислямистите в Турция. През цялото време на Парадния 
площад „Йеникапъ” турският президент поздравява само и 
единствено със свит палец, ясно отличавайки четирите 
пръста.  

Говорителите до един, особено шефът на щаба ген. 
Хулуси Акар, но и министър-председателят Бинали 
Йълдъръм, и президентът Ердоган, започват спокойно, за да 
достигнат бързо трелите на Хитлер и да възбудят 
очакващата тълпа. Всеки от тях говори за „предателите”, 
които са се опитали да катурнат турската държава. Ердоган 
пита милионната тълпа дали иска смъртно наказание и 
милионите отговарят ясно и категорично „ДА!”. Тълпата е 
жадна за кръв. След опита за преврат над 60 000 души са 
уволнени, сред които учители, журналисти, магистрати и 
държавни служители. На хиляди учени и заподозрени е 
отнето правото да напускат страната, а над 18 000 души са 
арестувани. Вчера Турция окончателно, официално и с 
одобрението на милиони, на живо, пред целия свят, се 
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превърна с ислямска кавър-версия на нацистката държава.” 
В едно интервю социалният психолог Филип 

Зимбардо казва: „В екстремна ситуация различията между 
хората намаляват. Индивидите са различни. Хората са 
уникални. Но щом попаднат в екстремна ситуация, тези 
разлики играят незначителна роля… Системата, която 
заобикаля един човек, има по-голям дял в неговите 
решения, отколкото признаците на личността, които той е 
придобил в процеса на своята социализация и на 
възпитанието си. Малцината са тези, които бият тревога, 
които се застъпват ангажирано за една кауза и поемат 
моралния и физически риск да застанат зад нея”. [157] 
Всъщност тезата на Зимбардо допълва тази на колегата му 
Стенли Милграм, който провежда редица изследвания за 
принципите на човешкото подчинение в над 20 страни. 
Крайният извод винаги е един и същ – при подчинение на 
авторитета хората могат да стигнат дори до измъчване на 
други невинни лица. 

Митингът се предава пряко на 7 езика – турски, 
английски, френски, испански, немски, руски и арабски. 
Дали е само хуманно отношение към чуждестранните 
кореспонденти отразяващи митинга? Не – по този начин се 
гарантира, че в цял свят ще бъде видян и разбран правилно. 

От деня на „опита за преврат”, с всеки изминал ден 
този мизансцен на демонстрационни митинги става все по-
едноцветен, звучен и осезаем. Неговото развитие не достига 
своята кулминация на 07 август, не, той продължава да се 
разраства и внедрява все по-дълбоко в ежедневието на 
Турция. Прозрачна за страничния наблюдател, целта е „един 
народ – един вожд”. „Един народ-една партия” вече е 
отживелица. На 24 октомври Ердоган поиска да бъде 
променена конституцията на страната и тя да стане 
президентска република. Цялата власт да бъде концентри-
рана в неговите ръце. Преди това обаче необходимата 
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„публична сцена” беше подготвена много старателно. 
Стартът е даден още с подготовката на митинга в 

Истанбул. Кореспондентът на БНР съобщава в деня на 
митинга: „Ердоган лично покани лидерите на основната 
опозиционна Републиканска народна партия (НРП) Кемал 
Кълъчдароглу и на Партията на националистическото 
действие Девлет Бахчели, да присъстват на митинга и да 
произнесат речи. Кълъчдароглу отначало отхвърли пока-
ната, критикувайки президента в неглижиране на критиките 
и препоръките на НРП по отношение на указа за 
извънредното положение и законовите промени. Но 
премиерът Бинали Йълдъръм отиде лично при 
Кълъчдароглу, за да му предаде посланието от Ердоган, че 
ще бъдат взети под внимание препоръките. След това 
опозиционният лидер обяви, че ще присъства на митинга, на 
който ще се стекат и хиляди симпатизанти на Републиканска 
народна партия. Ердоган публично благодари на опозицион-
ните лидери за жеста. На митинга ще присъстват всички 
членове на правителството, както и много депутати. Девлет 
Бахчели предупреди своите хора да носят само 
националните флагове: „Никакви партийни символи, 
митингът е общонародна проява в името на родината, в 
защита на демокрацията и в памет на геройски загиналите в 
метежа”. Опозицията е обезличена и заличена. Всичко се 
слива в едно, в един монумент – Ердоган на фона на 
червения национален флаг с полумесец. В края на 80-те 
години на миналия век Слободан Милошевич имаше 
идентичен подход спрямо опозиционните партии. В 
резултат, с изключение на една от тях – Демократична 
партия на Сърбия, всички останали повече или по-малко 
колаборираха с Милошевич. През 2 000 г. обаче точно пред-
седателят на Демократичната партия на Сърбия Воислав 
Кощуница победи Милошевич на президентските избори и 
това доведе до свалянето му от власт. 
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Поведението на екзалтираната тълпа по време на 
поредицата митинги в Турция е описано преди повече от век 
от Густав Льо Бон: „Щом определен брой живи същества се 
съберат на едно място, независимо дали става дума за стадо 
животни или за човешка тълпа, те инстинктивно се поставят 
под властта на някакъв ръководител, т.е. водач. Водачът на 
човешките тълпи играе значителна роля. Неговата воля е 
ядрото, около което възгледите се оформят и уеднаквяват”. 
[158] Нищо ново от Френската революция насам. 

„Знамето е истинско знаме, когато е напоено с кръв. 
Има ли кой да умре за нея, голата земя става Родина”. С тези 
думи е започнал първия учебен ден за 18 милиона деца в 
Турция, в първата учебна година след „преврата”. Във всяка 
класна стая са инсталирани телевизионни екрани. 
„С влизането в класните стаи децата трябва да изгледат два 
видеоматериала, разпространени от министерството на 
образованието. Кървави картини са показвани на малки 
деца. Те гледат видеа изпълнени с насилие. Учителите 
трябва да казват не президентът Ердоган, а върховният 
главнокомандващ Ердоган. Мозъците на децата се пълнят с 
разкази за мъчениците от 15 юли. Учителите са им казали, 
че Организацията на Фетхуллах Гюлен, ПКК и ЦРУ са 
организирали заедно опита за преврат. Кърваво видео е 
показано на деца в началните класове. А призивът на фона 
на тези кадрите е: „Не се бой. Докато не угасне и 
последното огнище , което на родната земя тлее, няма да 
падне аленото знаме. То над родината гордо ще се вее. 
Знамето звезда на моя народ винаги ще пръска светлина. На 
мен и само на моя народ принадлежи тази скъпа светиня.” 
Учителите трябва да говорят за опита за преврат цяла 
седмица, да снимат това, което правят и да го изпращат в 
министерството на образованието.” Това споделя председа-
телката на един от синдикатите в Турция в документалния 
филм на Генка Шикерова „Турция след преврата”. И още от 
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разказа от първо лице от хората, осмелили се да говорят 
пред журналистката. Повечето от тях са със скрита 
самоличност, защото се страхуват за себе си семействата си. 
„Учителите в държавните училища не могат да откажат да 
излъчат кадрите предоставени от министерството на 
образованието. „Не може да имате опозиционно мнение, не 
може да критикувате, за това се арестува и те го правят”. 
Една от многото отстранени от работа учителки казва, че са 
и казали, че е опасно да остане в училището. Всъщност, 
истинската причина е, че в края на предишната година е 
участвала в митинг, на учителите в Диарбекир, на който те 
казали: „Спрете бомбите! Искаме мир!”. Те имат имената 
ни, каза учителката… Големият брат гледа. Генка Шикерова 
представя следната статистика: В седмицата след опита за 
преврат 60 000 учители са отстранени, а над 1000 училища 
са затворени. Очаква се да бъдат отворени, но като 
религиозни. По данни на синдикатите броят на 
религиозните училища нараства с 40% през последните 7 
години, а на учениците в тях с 800%. С декрет са закрити 
всички военни училища в страната. Затварят се медии. 
Арестуват се журналисти. 80 000 чиновници са отстранени, 
35 хиляди души са арестувани. Масови репресии в цялата 
страна, съпътствани с призиви: „ Наблюдавайте редиците 
сред вас, ние трябва да откриваме предателите, хората, 
който принадлежат на Гюлен”. Симетрия на стереотипа, но 
в малко по олекотен вариант – правоверни и гюленисти. 
Друго няма, нюанси няма. Или си предан на Ердоган или на 
Гюлен. Хана Арент надгражда тази ситуация така: 
„Разликата между истината и неистината вече не е толкова 
важна, ако животът на човека зависи от това, че трябва да 
действа така, че да вярва в лъжата; тогава от обществения 
живот напълно изчезва фактическата истина, на която може 
да се разчита, а с това и най-важният стабилизиращ фактор 
в постоянната промяна на човешкото поведение.” [159] 
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Правотата на това заключение се съдържа и в изследванията 
на психолога Леон Фестингер за когнитивния дисонанс. 
Когнитивният дисонанс е състояние характерно със сблъсък 
в съзнанието на индивида между неговите знания, 
убеждение, нагласи и новопостъпила от околната среда 
информация, която им противоречи. Фестингер установява, 
че когато физическата реалност става несигурна хората все 
повече разчитат на социалната реалност. Единствено 
поведението на групата им дава информация за 
поведението, което се очаква от тях. Изследванията на 
американски психолог Ейбрахам Маслоу също надграждат 
картината, представяща поведението на мнозинството от 
хората в контекста на събитията в Турция. Маслоу изследва 
мотивите за поведението на хората. Той ги обяснява с 
техните потребности. Изобразява ги като пирамида. 
Популярна е като пирамидата на Ейбрахам Маслоу за 
йерархичното подреждане на човешките потребности. 
Първо ниво – физиологични нужди (въздух, вода, храна, 
сън); второ ниво – сигурност; трето ниво – социално 
одобрение, обич; четвърто ниво – социален статус, 
признание; пето ниво – себеактуализация. Маслоу вярва, че 
за преминаването на по-горните нива е потребно да са 
задоволени по-долните нива. 

При представянето на филма Генка Шикерова заявява: 
„Турция може да бъде описана с една дума – страх. Много 
червени знамена, масово забрадени жени. Разказите на 
жертвите са истории за страх, насилие, религия и 
пропаганда. Страх, несигурност, война на улицата и у дома. 
Мащабните репресии са легитимирани от въведеното 
извънредно положение. В нощта на преврата и седмици 
наред след това от минаретата звучи рядко използвана 
молитва. Тя е зов, който в османския период се използва за 
сигнал, че държавата и религията са в опасност и призовава 
хората да излязат на улиците, за да ги защитят. Религията е 
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държавна политика.” 
Председателят на учителския синдикат Исмаил Демир 

коментира: „Политически действия, чиято цел е създаване 
на врагове. Вместо да учим децата на любов и как да 
общуват помежду си, ние правим точно обратното – учим ги 
да мразят. Учим ги, че определени членове на обществото са 
наши врагове, че имаме врагове в страната и в чужбина. 
Материалите се концертират върху организацията на Гюлен, 
като обяснение на мистериозния опит за преврат, който 
децата не могат да разберат. Те се превръщат в милитаристи, 
фашисти и сексисти. След няколко години вие няма да 
можете да разговаряте с тези деца за изкуство и етноси. Той 
иска да превърне младото поколение в радикални ислямисти 
и милитаристи”. [160] 

Още през 1996 г. авторът на „Сблъсъкът на цивилиза-
циите”, Самюел Хънтингтън, предвижда какво предстои да 
се случи в Турция: „Формира се нов подход към религията, 
който вече не проповядва приспособяване към светските 
ценности, а апелира за възстановяване на сакралната основа 
на организация на обществото дори чрез промяна на 
обществото – ако това се наложи. Тази тенденция, изразена 
по най-различни начини, проповядва отклоняване от пътя на 
един вече провалил се модернизъм и приписва неговия 
провал и задънената улица, до която е довел на 
отдръпването от Бог. Темата вече не е осъвременяването, а 
„повторното евангелизиране на Европа”, целта вече е не да 
се модернизира ислямът”, а „да се ислямизира 
модерността”. [161] 

Документалният филм на Генка Шикерова „Турция 
след преврата” е като преразказ по учебник за 
установяването на авторитарен режим чрез държавен терор. 
Този филм е гледан през последните 50 години в не една 
страна на всеки континент. Генерал Пино Чет в Чили, 
Робърт Мугабе в Зимбабве, Червените кхмери в Камбоджа. 
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Не споменавам сталинския режим в Русия, защото той е 
съпроводен с едно от най-масовите изтребления в 
историята. Новото при Ердоган е внушителният медиен 
спектакъл. Безкраен филм на овластяването на великия 
вожд, окъпан в народната любов. По-малко от два месеца 
след началото на спектакъла „турският парламент реши 15 
юли – датата, на която беше извършен опитът за преврат – 
да бъде обявен за официален празник. Това ще бъде „ден за 
отдаване на почит на загиналите при опита за преврат”. В 
знак на почит към загиналите, намиращият се близо до 
Анкара град Казан, ще бъде преименуван на Кахраманказан. 
Думата „кахраман” на турски означава „герой”. 
Поддържането на спектакъла е гарантирано. Младото 
поколение е впримчено в мозъкомелачката. Ердоган планира 
дълго управление на предани поданици. Турция вече живее 
в „1984”. Всъщност, развитието на събитията в Турция, е 
класически пример не само за хватката на авторитарния 
режим, те са и демонстрация на практическото приложение 
на основните прояви на човешкото поведение, изследвани 
от социалните психолози. „Експериментите в областта на 
социалната психология разшириха познанията ни за това 
как се използва пропагандата, за да сее омраза, как 
правителствата често се опитват да обединят народа си, като 
създават външен враг и на личностно ниво, как хората се 
опитват да дехуманизират „врага” си, за да оправдаят 
болката, която му причиняват”. [162]  

Дъглас Рушков в книгата си „Теория и практика на 
манипулацията” пише: „Колкото по-малко подробности се 
дават, толкова по-универсална става целта. По лесно е под 
един символ да сплотиш и да насъскаш масата от хора. 
Макар по време на такива събрания да се разправят 
различни неща, с приближаването на кулминацията 
ораторът винаги насочва речите си към по-тотемни и по-
универсални неща. По този начин той се превръща в 
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гръмоотвод на справедливото възмущение на цялата тълпа. 
В направения през 1935 година документален филм на Лени 
Рийфенщал за нюрнбергските митинги, Хитлер минава през 
огромен шпалир и очевидно скърби за смъртта на някакви 
войници в ковчези. Камерата се насочва право към лицето 
му. Той е вперил тъжен, но решителен поглед напред. След 
това Рийфенщал проследява погледа му – не към венеца или 
погребалния огън, а към огромната каменна свастика отгоре. 
Атаката срещу един символ е много по-силна от атаката 
срещу човешки същества. Първата е универсална. В 
момента, в който тълпата се пренесе от личната към общата 
ярост, ораторът може да се захване с третата и най-трудна 
задача: да представи себе си като глас Божи ( а може и баща 
на нацията). През 1936 г. Хитлер използва религиозна фра-
зеология, за да представи себе си в ролята на месия: „Как да 
не почувстваме в този час чудото, което ни е събрало 
заедно! Някога вие чухте гласа на един човек и той попадна 
право в сърцата ви. Събуди ви и вие последвахте този глас… 
Сега всички ме виждате. Аз не виждам всички ви, но ви 
усещам и вие ме усещате. … За мен е прекрасно да бъда 
ваш фюрер”. [163] Ердоган е блестящ ученик. Разбира се 
международната конфигурация и събитията на източните 
граници на Турция са много по-различни от тези, които 
заобикалят Германия през 30-те години на миналия век. Но 
Ердоган е научил и още един урок. Няколко седмици след 15 
юли той започва трогателно да говори публично за 
границите в сърцето си, където живеят неговите братя, 
визирайки турските общности, останали в държавите, които 
са били под османско владичество. Както пояснява Хосе 
Ортега и Гасет, „идеята за „природна граница” включва като 
най-естествено не само границата, но и възможността за 
експанзия и неограничено сливане между народите”. [167] 
Всъщност това е директно предупреждение към всеки, 
който би си помислил, би посмял, да се намеси във 
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вътрешните дела на Ердоган. Той заявява, че има готовност 
да провокира междуетнически конфликт извън границите на 
Турция ако му се наложи да консолидира гражданската 
подкрепа за властта си. 

Обедини тълпата, нагнети страст, говори като Бог, са 
трите основни компонента на поведенческия модел за 
овладяване и насочване на енергията на масите. В 
съвременните общества те задължително биват съпътствани 
от светлинни и звукови ефекти. Озвучаването им е 
изключително важно, защото е най-въздействащият елемент. 
Ще се върна пак към телевизионните клипове, които се 
излъчват в началото и края на всеки репортаж. Тяхното 
озвучаване винаги е ударно, силно. В някои случаи е като 
зов на тръба. По-въздействащо е от всяка дума в съответния 
клип. Хората са умеели да предават емоциите си чрез звук 
много преди да бъдат словесни. Крясък от болка, вик на 
радост. Всъщност, всички млекопитаещи точно чрез звук 
изразяват емоции. Но музиката, музиката е много повече от 
всичко това. Тя е най-съвършеното творение на човека. Най-
универсалното. Пред нея няма езикови бариери. Тя успява 
да предава информация над нивото на думите, като свързва 
милиони хора от различни култури и етноси, говорещи на 
различни езици. Никое друго възприемане на информация 
не събужда толкова силна буря от електрически сигнали в 
мозъка на човек, както музиката. Така арсеналът с трикове 
на модерната манипулация атакува нашето съзнание на 
всички нива. 

Антропологът Боб Дойч твърди, че колкото повече ни 
отдалечава съвременният свят от митологията, толкова по-
силно копнеем за медии, идеи и образи, които възстановяват 
връзката ни с нея. Работата му с фокус-групи е насочена към 
разкриването на връзката на хората с метафорите и 
архетиповете. „Умът е организъм, който обича да си създава 
модели и пет пари не дава, че истински модели няма. Ние 
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сами си вадим заключенията от всяка история, която ни се 
разкаже”. [168] След като открие емоционалното ядро в 
митологията на своите субекти, Дойч започва с 
построяването на „голямата история” – преобладаващото 
мнение на групата по отношение на изследваната тема. Това 
всъщност е основата, по която хората изграждат усещането 
си за света. Тъй като се изцяло стъпват на емоциите и са 
лишени от рационалност, подобни митове са изключително 
податливи на външна намеса. „Който може да излъчва, да 
убеждава и да увлича, при това с вяра в определен морал, 
той печели аморфната маса”. [169]  

Ранните християнски мисии от 15–16 век обикновено 
са изпълнявали ролята на авангард за европейските войски, 
които по-късно завладяват Южна Америка. „Мисионерът 
едновременно покръствал местното население и разузнавал. 
Наблюдавали ритуалите, за да разберат специфичните 
поверия за всеки Бог и обръщали вярата на хората, 
заменяйки местните божества с най-близко съответстващите 
им католически светци. Така било подготвяно завладяването 
със сила на местното население. Такава процедура по 
установяването на културно господство неизменно се 
прилага и днес от специалистите по връзки с 
обществеността. Първо научи основните митове на целевата 
група и спечели доверието £; Второ намери пропуски или 
суеверия в техните вярвания; Трето замени суеверията или 
ги усили с факти, които пренасочват разбиранията и 
предаността им”. [170] 

Всичко това се вписва в схемата, квалифицирана от 
Ноам Чомски като опитомяване на „обърканото стадо”. 
„Това нещо е революцията в изкуството на демокрацията: 
фабрикуването на съгласие. Медиите, училищата и масовата 
култура трябва да бъдат разделени. От една страна, чрез тях 
политическата класа и онези, които вземат решенията, 
трябва да създават някакво приемливо чувство за реалност, 
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от друга страна, те самите трябва да насаждат и 
„правилните” вярвания и ценности… Този възглед е доста 
конвенционален. Теологът Рейнълд Нийбър казва, че 
„рационалността е много строго ограничено умение”. 
Много малко хора го притежават. Повечето просто се водят 
от емоции и импулси... Именно заради обикновения морал 
ние не трябва да им даваме възможност да действат на 
основата на собствените си погрешни преценки. Това е 
лесно в така наречената тоталитарна, а впоследствие и 
милитаристична държава. Просто държите сопата над 
главите на хората и ако някой мръдне извън строя, я 
стоварвате върху главата му. Но с това, че обществото става 
по-свободно и демократично, вие губите тази възможност. 
Ето защо е необходимо да се обръщате към средствата на 
пропагандата. Логиката е ясна. За демокрацията 
пропагандата е това, което е сопата за тоталитарната 
държава. Мъдро и добро, нали, защото общите интереси 
отново се изплъзват на „обърканото стадо”. То не може да ги 
схване”. [171]  

Ноам Чомски е съставил списък на 10-те основни 
начина за манипулиране чрез медиите. На последно място, 
според неговата селекция, е следната причина: да се знае за 
хората повече, отколкото те самите знаят за себе си. През 
последните 50 години напредъкът в областта на науката 
доведе до образуването на все по-разширяваща се пропаст 
между знанията на обикновените хора и информацията, 
която притежава и използва управляващата класа. 
Благодарение на биологията, неврологията и приложната 
психология, „системата” има на разположение най-
съвременните знания за човека, в областта на физиологията 
и психологията. Системата е в състояние да научи за 
обикновения човек повече, отколкото той знае за самия себе 
си. Това означава, че в повечето случаи системата има по-
голяма власт и в много по-голяма степен контролира и 
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управлява хората, отколкото те могат сами да се 
контролират”. 

Акцентирам на тази констатация, защото тя е сред най-
слабо коментираните. Масовият човек, масовият потребител 
на информация, не търси и не се интересува от този вид, 
строго научна информация. А и за осмислянето £ е 
необходимо поне средно ниво на образованост. Тук тази 
група може да бъде сложена под общия знаменател 
„объркано стадо”. Класата, която се вписва в групата 
„специална класа”, е тази, върховна прослойка на 
обществото, която първа е информирана за откритията в 
научните лаборатории и съответно ги внедрява, експлоатира 
и печели от тях. Това е връзката наука-бизнес, според 
опаковката на документите на Европейския съюз. Не е 
тайна, че принципно, мнозинството „открития” първо се 
изпробват и внедряват от военните и от големите 
корпорации. Самите корпорации финансират дейността на 
учените, оборудването, изследванията в лабораториите и т.н. 
Едната от основните разлики между социалистическия и 
капиталистическия блок по време на студената война беше, 
че при първия всички нови разработки се внедряваха изцяло 
и основно за военната промишленост. Сталин стигнал 
дотам, че по време на Втората Световна война прибирал 
учени в затворите и те е трябвало да извършват там 
научната си дейност. При вторите, на база научните 
открития, се инвестира и в производство за бита на масовия 
потребител. Бизнесът и конкуренцията са двигател на това и 
съответно стандартът на живот е на много по-високо ниво. 
Днес до голяма степен има прозрачност в този процес. На 
сайтовете на университетите и академиите се публикуват 
внушителни обеми от информация. Научни статии, 
литература, книги. Благодарение на интернет, достъпът до 
тази информация е безкрайно улеснен. Финансовият ресурс, 
необходим за този достъп, е с почти символично изражение. 
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Тук обаче има едно голямо „но”. Потребяването на тази 
информация е натоварващ мисловен процес и отнема време. 
На обществените медии, поне на европейско ниво, им е 
вменено като ангажимент и образоването на аудиторията. За 
преобладаващата медийната аудитория обаче това е една 
леко скучновата и в известна степен натоварваща ги 
информация. Например за България, на национално ниво, 
според данни от социологическите проучвания1, потреби-
телите на този вид информация са под 1%. Масовият 
потребител на информация предпочита да получава готови, 
„смлени” и селектирани новини и може би няма нищо 
против да бъде манипулиран всяка вечер след края на 
работния ден. 

Има и една не малка част от хората, които не се 
интересуват от новини. Едните живеят в света на 
безкрайните сериали, а другите – на безкрайните риалити 
формати. Те също са много умело и целенасочено 
манипулирани. Редица изследвания в САЩ, Бразилия, 
Индия отчитат въздействието на най-популярните сериали 
върху поведението на зрителите. На места, според 
публикуваните данни, се отчита между 40 – 43% промяна в 
поведението. Социалният психолог Елиът Аренсън в 
книгата си „Човекът – социално животно” представа два 
много подходящи примера за позитивното влияние на 
сериалите и документалните филми. Защото факт е – 
влиянието и манипулацията могат да бъдат не са само с 
негативен знак. Макар и рядко, те могат да се използват и за 
позитивни, хуманни каузи. „Глобалното село не започна с 
интернет. В САЩ, където почти всяко домакинство има 
поне един телевизор, цялото население може да бъде 
изложено на подобна диета от информация, в момента, в 
който тя е готова. През 1977 по телевизия Ей Би Си се 

                                                
1 Методологията на изследване е пипълметрия. 
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излъчва първият мини сериал. Повече от 130 милиона 
зрители гледат поне един епизод от блокбастъра „Корени”. 
Продукцията представя историята на няколко поколения от 
афроамериканско семейство в САЩ. Сериалът е посрещнат 
с бурно одобрение, защото популяризира историята на 
чернокожите хора и им дава възможност да се гордеят с 
културното си наследство. Шест години по-късно Ей Би Си 
излъчва „На другия ден” филм, който нагледно показва 
последствията от ядрено нападение срещу САЩ. През 
ноември 1983 г. повече от 40 милиона американски 
домакинства включват телевизорите си – публиката 
надминава най-смелите прогнози. Седмици преди да бъде 
излъчен филмът многобройни статии за него са поместени в 
националните новинарски списания. Филмови звезди, 
физици и политически лидери, включително президентът, 
споделят мнението си за програмата и потенциалното £ 
въздействие. „На другия ден” действително оказва 
въздействие, дори върху онези, които не са го гледали, но 
чуват реакциите на хората, които са го гледали. След 
излъчването на филма тези, които са го гледали, както и 
онези, които не са, вече мислят повече за ядрената война, 
вярват, че е по-вероятна. Чувстват, че шансът да се оцелее в 
такава война е минимален. Нещо повече, и двете групи 
заявяват, че ще работят за предотвратяването на ядрената 
война, като подкрепят идеята за замразяването на опитите с 
ядрени оръжия и участват в други акции срещу ядрената 
война. „Нищо и никакви два часа телевизия могат да окажат 
както положителен, така и отрицателен ефект.”, обяснява 
Аренсън. [172] Тук само ще добавя, Елиът Аренсън 
пропуска да отбележи, че когато се излъчва филмът вече са 
в ход преговорите за подписване на договори за ядрено 
разоръжаване между страните от двата лагера по време на 
Студената война. Всъщност този филм осигурява 
обществена подкрепа за водената в тази насока официална 
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политика от САЩ. 
Разбира се, документалните филми могат да имат 

много по-траен, убеждаващ и манипулативен ефект от 
каквато и да е художествена продукция. Част от тях съвсем 
умишлено биват създавани с тази цел. Ефектът на 
убеждаване може да бъде много по-силно въздействащ 
отколкото при „скалъпена” манипулация, защото дава 
възможност реални факти да се вкарват в полуистини и така 
да се постига перфектната манипулация. Борис Поршнев, 
както вече отбелязах, обяснява, че убеждението е два вида. 
Единият се базира на донаучни аргументи, включително 
позоваване на земни и неземни авторитети, а вторият си 
служи със средствата на науката – с логика и факти, които 
подлежат на проверка. „Затова наблюдението и логиката 
образуват двете единствено възможни средства за действие, 
т.е. научното доказателство на истината… Актът на 
убеждаването се основава на това, че убеждаваният няма 
как да противостои на някаква мисъл (макар и възникнала в 
неговата собствена глава), тъй като не може да приложи 
филтъра на недоверието (да бъде нащрек пред „чуждото”) 
към самия себе си. [173] Мнозина експерти смятат, че 
вкарването на реални факти в полуистина е една от най-
ефективните и дълготрайни манипулации. 

Стигнахме до така наречените реалити формати. 
През последните 20 години те наводниха телевизионните 
програми. Често съм се питала дали зрителите си даваме 
сметка, че телевизионните програми се правят не за да 
улеснят труда на работещите в медиите, а за да програмират 
нас, потребителите на техния продукт. В книгата си „Скрити 
манипулации” Марко Пицути твърди, че новинарските 
бюлетини, телевизионните и кинематографични продукти, 
биват изработени за широката публика, с единствената цел 
да я разсеят, като отвлекат вниманието £, да я 
дезинформират и по този начин да я направят безсилна 
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срещу властта на управляващите. В подкрепа на тази 
позицията привежда следното: „Съществуването на този 
проект за психическа манипулация било осъдено смело от 
известния телевизионен режисьор Серджо Колабона, създал 
и режисирал изключително популярни телевизионни 
програми за RAI и Mediaset, сред които „Сделка или не”, 
„Наследството”, „Фермата”, „Всички луди за телевизия”, 
„Черешката на тортата”, „Влакът на желанията” и 
италианската версия на „Биг Брадър”. По време на 
ексклузивно интервю пред Napoli TV, Колабона разкрива 
истинската цел на средствата за масова информация, 
декларирайки: „…Внимавайте по отношение на всичко, 
което ние, телевизионните режисьори, ви казваме, защото то 
почти никога не е вярно. Искаме да ви накараме да вярвате, 
че истината е такава, каквато я представяме в нашите 
програми, но не е точно така. Зад кулисите се прави 
телевизия, която праща всички нас към културна 
деградация… Всички ние приемаме да сме вътре в една 
система, на която нямаме смелост да се опълчим, защото 
така ни е удобно. Все пак, да си го кажем открито, плащат 
ни, за да ви накараме да не мислите. Да ви накараме да 
повярвате например, че причината за депресията е, че 
„Франко се е скарал с Франческо” и да мислите за неща, 
които няма да ви позволят да се фокусирате върху 
конкретни социални проблеми”. [174] 

Принципите на човешкото поведение са доказали 
своята устойчивост през хилядолетията. Аз напълно 
подкрепям тезата на Карл Попър1, че технологичният 
прогрес е движещата сила на човечеството и води след себе 
си социалните промени, защото променят начина ни на 
                                                
1 Известен британски философ (1902-1994), знаменит представител на 
либерализма на ХХ век, автор на книгата „Отвореното общество и 
неговите врагове”. Основната му цел е да разграничи псевдоистината от 
истината. 
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мислене. През есента на 2016 г., румънският сенатор 
Варужан Восганян, който има номинация за еврокомисар и 
за Нобелова награда за литература, при представянето в 
София на книгата си „Играта на сто листа и други разкази”, 
заяви: „Не вярвам в социалните революции, никога една 
социална революция не е довела до демокрация. Винаги 
след социалните революции е идвала диктатура. Хората не 
са се научили как да променят нещата от ден за ден, без да 
използват сила. Социалните революции постоянно са 
съпътствани от злоупотреби. Истинските революции са 
технологичните. Истинският победител на комунизма е 
интернет. Човешкото съзнание обаче не се променя толкова 
бързо, колкото пишещата машина се превръща в компютър. 
„Само светът остарява, хората са си все същите”, казва един 
от героите му. И може би затова постоянно четем едни и 
същи социални приказки, в които само имената на типажите 
са променени. 

В „Магьосникът от Оз”1 се разказва за момиче на име 
Дороти Гейл. То живее с леля си и вуйчо си във ферма в 
Канзас. Фермата е връхлетяна от разрушително торнадо, 
което отнася Дороти, къщата им и кучето £ Тото във 
вълшебната страна на Оз. Дороти е посъветвана от Добрата 
вълшебница от север да тръгне по пътя на жълтите павета, 
за да стигне в Смарагдовия град при вълшебника от Оз. Той 
ще знае как Дороти да се върне обратно в Канзас. По време 
на пътешествието си тя запознава с Плашилото, Тенекиения 
човек и Страхливия лъв, които тръгват с нея към 
Смарагдовия град, с надеждата да получат това, което им 
липсва (ум, сърце и смелост). 

Когато стигат в града и намират Магьосника, той 

                                                
1 Детски роман, написан от американския писател Лиман Франк Баум, 
издаден за първи път през 1900 година. През 1939 г. бива превърнат в 
мюзикъл. 
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отказва да изпълни, това, което им обещава. Кучето Тото, 
воден от инстинктите си, разкрива, че пред тях не стои 
страшен магьосник, а най-обикновен възрастен човек. Той, 
за да ги убеди, че не е лош човек им разказва своята 
история. „Някога аз бях любимецът на европейските 
столици. Четях бъдещето, познавах миналото с моя 
вълшебен кристал. Гледах на ръка, на карти, на кафе, живеех 
си добре. Но после хората престанаха да вярват в тези 
работи и аз западнах. Започнах да ходя с циркове по 
панаирите, летях с балон, за да си изкарвам прехраната. 
Веднъж, тъкмо се бях издигнал, когато се изви страшна 
буря, истински циклон. Не знаех как да управлявам балона и 
той ме доведе тук, в тази чудна страна. Местните хора ме 
взеха за велик магьосник, защото се спуснах от облаците. 
Разбира се, аз ги оставих да мислят така. За мен беше много 
по-изгодно да ме мислят за маг. Страхуваха от мен и бяха 
готови да изпълнят всяко мое желание…. Всички ми се 
подчиняваха. Но, по-късно съвестта започна да ме измъчва. 
Заповядах им да построят този град и го нарекох „Смарагд”. 
И, за да изглежда всичко още по-хубаво, сложих зелени 
очила на хората, за да виждат всичко зелено, като 
смарагдите. Хората толкова дълго носят зелени очила, че 
вече вярват, че градът е от смарагди. Той е красив и в нeго 
има всичко, което прави човека щастлив, но аз не бях 
щастлив….Тази страшна глава и този страшен глас са 
изкуствени. Всичко правя с помощта на електричеството, но 
не казвайте на моите хора, защото ще ги огорчите. Аз съм 
добър човек, но лош магьосник.” 

В посланието към приказката авторът Лимън Франк 
Баум пише: „Това е една модерна вълшебна приказка, в 
която изненадите и веселието изобилстват, а тъгите и 
кошмарите са изоставени”. 
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Глава V 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ 

 

 
През мерника на медиите 

 
Американският писател и футурист Алвин Тофлър още 

през 1980 г. предрича установяването на информационната 
ера през XXI век, в книгата си „Третата вълна”. 
Пророчеството се сбъдна. Ако днес се обърнем към 
ценностната пирамида на Маслоу, ще осъзнаем, че 
потребността от информация е в основата на пирамидата. 
Без нея съществуването ни е „застрашено”. 
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Жонглиране с информацията 
 

 
Средствата за комуникация 

 
В известна степен животът на съвременния човек се 

регулира от информационния поток, който го съпътства праз 
цялата активна част от денонощието. Дори за най-
елементарни неща, като адрес в града, в който живее или 
рецепти за приготвяне на храна и вече е в интернет и търси 
помощ и съдействие от „добрия чичко Гугъл”. Днес или 
знаем, имаме представа за нещо, или много бързо си 
доставяме информацията, която ни интересува, защото сме 
наясно откъде и как да я осигурим. Същевременно 
динамичността на преноса на данни се увеличава с всеки 
изминал ден. 
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През септември 1998 г. основателите на корпорацията 
Google Лари Пейдж и Сергей Брин избират името за 
регистрацията на компанията си, свързвайки го с думата 
„гугол”. Спират се на нея, защото означава числото десет на 
стотна степен. Така подчертават целта си „да организират 
безкрайно количество информация в интернет”. [122] Още 
със стартирането на дейността на Google в интернет всеки, 
който се е възползвал от услугите £, установява, че тази 
търсачка необичайно лесно открива резултати с 
изключително уместно съдържание. Това съдържание те 
води, насочва и препраща към друго съдържание. Този 
процес увлича. Опциите са неограничени. Все по-често при 
даването на заявка за конкретно съдържание, ти си 
връхлетян от други, сред които преобладаващата част са 
реклами, не всички, разбира се. Политиката на Google за 
печалба от реклама е свързана не само с финансовата 
оферта на рекламодателя, но и от честотата, с която хората 
кликват върху нея. Това осигурява запазването на 
„уместността” на рекламата по отношение на търсените 
теми. „Печалбите на Google са непосредствено обвързани 
със скоростта, с която хората поемат информация. Колкото 
по-бързо сърфираме по повърхността на интернет – т.е. 
върху колкото повече линкове кликваме и колкото повече 
страници разглеждаме, толкова повече възможности да 
събира информация за нас и да ни захранва с информация 
печели Google. Освен това системата за рекламиране е 
проектирана така, че да разбира кои съобщения най-
вероятно ще грабнат вниманието ни, а след това да сложи 
точно тях в полезрението ни”. [127] 

Неминуемо възниква въпросът за потребителската 
селекция на информацията и за това дали и как всеки 
потребител отсява истинската, коректната, точната 
информация, при информационната атака, на която е 
подложен. Съвременните общества биват атакувани 
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денонощно от поток от данни чрез медиите, социалните 
мрежи, компютрите, книгите, документите, телефоните, 
филмите, рекламата. Учените, работещи в сферата на 
психологията, са доказали, че постоянно увеличаващата се 
интензивност и информационна натовареност предраз-
полага до голяма степен мнозинството от хората автома-
тично да приемат предложената им информация.  

В ерата на информационното общество всеки от нас 
масирано е подложен на влиянието на медийната среда, в 
която сме потопени. Тази среда моделира неусетно 
съзнанието ни. А ако посланията, който излъчва, са 
разработени и кодирани от експерти с добри психоло-
гически и социални познания, масовата манипулация и 
промяна на нагласите е безпроблемна. Неслучайно 
финансови, политически и държавни структури изграждат 
конгломерати от медии и монополизират медийната среда. 
Контролът над медиите способства за контрола над 
обществата.1 Това е силната и реална власт. Нейното 
основно оръжие са медиите, а главната мишена – умовете на 
хората. Всъщност, откакто хората общуват, комуникират 
помежду си, техните послания са насочени към умовете и 
сърцата на други хората. Днес в голяма степен това 
общуване е опосредствано чрез средствата за комуникация. 
Като част от обществената система, те имат три основни 
функции: социални, политически, икономически. През ХХ 
век средствата за комуникация претърпяват главоломно 
развитие, особено в технологичен аспект. Успоредно с това 
интензивно нарастват и изследванията в сферата на 
комуникацията. Същността на медиите и въздействието им 
в обществата е много добре синтезирана от Патриция 
Ауфдерхайде. 

1. Всички медии са конструкции. Със своето действие 

                                                
1 Виж „инженеринг на съгласието”. 
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медиите не отразяват като огледало действителността – те 
представят произведения, които имат конкретни задачи. 

2. Медиите конструират реалността. Произведенията 
им изработват нашите представи за реалното. Нашите 
представи за реалното са изградени на база личните ни 
наблюдения. Голяма част от тези наблюдения се градят и 
чрез видяното по медиите. 

3. Аудиториите се договарят за смисъла на 
съобщаваното. Едно и също съобщение получава различен 
смисъл, в зависимост от опита и познанията на потребителя. 
Смисълът е изграждан в рамките на обменяните културни 
контексти. 

4. Медиите имат търговско значение. Икономическата 
основа на медийното производство влияе върху медийното 
съдържание. Масовите посредници се обръщат към 
демографски групи или по-точно казано – те работят с 
демографски пазари.  

5. Медиите са носители на идеологическо и ценностно 
съдържание. Грамотният човек знае, че медиите оформят 
ценностите не само чрез експлицитни съдържания, а и чрез 
цялостния контекст, в който тези съдържания се представят.  

6. Медиите имат социални и политически импликации. 
Поради обстоятелството, че медиите конструират 
действителността, че действат при икономически условия, 
които оформят техните съобщения и че предават 
непрестанно ценности, медиите имат важен социален и 
политически ефект.  

7. Формата и съдържанието в медиите са тясно 
свързани. Всеки посредник – вид медия – има своите 
характеристики. При тях, обаче, съществува устойчиво 
единство между използваната форма и неговото 
съдържание.  

8. Всеки посредник притежава собствена уникална 
естетическа форма. Познанието как да ползваш една медия е 
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знание, че тя, освен че е носител на информация, е носител 
и на изкуство. В заключение можем да се запитаме, до колко 
видяното, прочетеното, чутото, споделеното е било вярно, 
интересно и полезно? [177] 

Конюнктурата, представена от Патрисия Ауфдерхайде, 
се отнася само до медиите преди ерата на интернет. Това са, 
както вече беше отбелязано, еднопосочните медии. 
Интернет е многопосочна медия. В нея, чрез нея, ние и 
получаваме информация, и даваме информация или 
надграждаме информация. В интернет ние сме 
едновременно и обект и субект на информацията. В книгата 
„Под повърхността” авторът Николас Кар изследва едни от 
най-важните проблеми на нашето време – как влияе на 
мисленето ни изобилието, с което ни залива интернет? Имат 
ли „интелектуална етика” различните информационни 
технологии? Не ни ли преизгражда интернет по своите 
схеми? Кар отбелязва, че „възможността да разменяш 
информация онлайн, да качваш, както и да сваляш данни, 
превръща интернет в оживен делови и търговски център. 
Той е колкото търговско, толкова и лично средство за обмен 
на информация”. [117] На практика, интернет ни осигурява 
всичко, което човек може да комуникира, да представи, чрез 
слово, звук и образ. Кар се позовава на социологически 
изследвания, проведени в САЩ. Данните отчитат, че хората 
отделят все повече време на интернет, независимо от факта, 
че по-бързите връзки чрез интернет позволяват за по-кратко 
време да се свърши повече работа. Кар се позовава и на 
„международно изследване, проведено през 2008 г., с 27 500 
души на възраст между 18 и 55 години. Установено е, че 
хората прекарват 30% от свободното си време онлайн. 
Оказва се, че китайците сърфират най-интензивно, 
отделяйки 44% от неработното си време за интернет. Тези 
числа не включват времето, което хората прекарват в 
употреба на мобилните си телефони и джобните си 
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компютри, за да разменят текстови съобщения, чиито брой 
също постоянно расте. В световен мащаб всяка година 
между мобилните телефони се разменят повече от два 
трилиона текстови съобщения, което далеч надминава броя 
на гласовите обаждания. Николас Кар обаче цитира още 
едни данни, които в известна степен са малко изненадващи. 
„Повечето изследвания на медии сочат, че с увеличаването 
на употребата на интернет, гледането на телевизия или се 
задържа на същото ниво или нараства… С други думи, 
нарасналото време, в което сме онлайн, увеличава общото 
време, в което сме пред един или друг екран. Според 
голямо, проучване проведено през 2009 г. от Центъра за 
медиен дизайн при университета „Бол Стейт”, повечето 
американци, независимо от възрастта им, поне осем часа и 
половина дневно са пред телевизора, компютърния монитор 
или екрана на мобилния си телефон. Те често използват две 
или дори трите устройства едновременно. Това, което 
изглежда наистина намалява с нарастване на употребата на 
интернет, е времето за четене на печатни публикации – най-
вече на вестници и списания, но също така и на книги. От 
четирите основни категории медии за лична употреба, 
печатът е най-малко използван и доста изостава след 
телевизията, компютрите и радиото”. [179] Цитираните 
данни всъщност демонстрират факта, че потребяваме 
източници на информация, които не изискват голяма 
концентрация за осмисляне на посланията и мисловният 
процес е олекотен. Николас Кар заключава, че „интернет, 
подобно на персоналния компютър преди него, доказва 
полезността си по толкова много начини, че приветстваме 
всяко разширяване на обхвата му. Рядко се спираме да 
обмислим, още по рядко да поставим под съмнение 
медийната революция, която се вихри навсякъде около нас: 
у дома, в работата, в училището. Преди да се появи 
интернет, историята на медиите е накъсан разказ”. [180]  
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Маршъл Маклуън предупреждава, че „новото средство 
за масова информация никога не е допълнение към старото, 
нито оставя старото на мира. То никога не спира да потиска 
старите медии, докато не им намери нови форми и 
положение в обществото”. [181] Аналитичният ум на 
Маклуън е направил безпогрешна преценка за характера на 
медиите. С появата на интернет всички еднопосочни медии 
се препозиционират към и в онлайн пространството. Когато 
интернет абсорбира някоя медия, той я пресъздава по свой 
образ и подобие. „Физическият £ образ е променен, а 
съдържанието £ се изпълва с хиперлинкове, разчупва го на 
малки и лесни за търсене части и ги обгражда със 
съдържание от всички други погълнати медии. Всички тези 
разлики във формата на съдържанието променят и начина, 
по който използваме, преживяваме и дори разбираме 
въпросното съдържание”. [182] Световната паяжина (World 
Wide Web) даде нов смисъл и потенциал на „глобалното 
село”, термин, с който Маклуън определи света на 
информационната ера. „Медията е послание” е най-
популярната сентенция на Маклуън. Поради допусната 
грешка веднъж при отпечатването £ „The Medium is the 
Message” е написано „The Medium is Massage”, което 
означава „посланието е масаж” или „медията е масажа”. 
Самият Маклуън е бил очарован и е споделил „толкова 
вярно, колкото и първото”. 

Всъщност, грешката е вярна. Медиите „масажират” и 
моделират нашите мозъци. Поднесената информация 
понякога така ни омайва, че направо успива мисловната ни 
дейност. Увеличаващият се технологичен потенциал и 
обхват на медиите и нарастването на манипулирането на 
обществата са взаимообвързани. XX век е векът на 
пропагандата. Нейните постижения са в правопропор-
ционална зависимост от развитието на медиите, 
технологиите, науката за комуникацията и социалната 
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психология. Влиянието на медиите върху обществените 
процеси и промяната на нагласите е доказано още през 50-те 
години на миналия век. Данните от проведените 
социологически изследвания в Колумбийския университет 
от Пол Лазарсфелд доказват, че медиите въздействат върху 
аудиториите си, дори когато имат ограничени ефекти от 
обективната и субективната реалност. Лазарсфелд и 
икономистът Робърт Мъртън достигат до заключението, че 
„тези, които контролират възгледите и убежденията в 
нашето общество, прибягват не толкова до физическо 
насилие, колкото до масово внушение”. [183] Психологът 
Джордж Гърбнър провежда редица изследвания през 60-те 
години и установява, че медиите възпитават аудиторията си, 
насочват я към определени цели и ценности. Професорът по 
социология в Калифорнийския университет Мануел Кастелс 
създава интелектуален кръг около идеята за нарастващата 
комуникативна връзка между хората и човешките общности. 
В книгата си „Мрежовото общество” той изследва 
процесите на глобалната трансформация. Според Кастелс, 
съвременният драматичен исторически прелом ни прави 
свидетели-участници на възникващата обществена само-
организация в лицето на мрежовото общество. Възниква и 
нова историческа форма на държавност: държавата-мрежа. 
[184] Проф. Тодор Петев в книгата си „Теории за масовата 
комуникация” посочва: „Публичната комуникация е 
катализаторът на всяка социална промяна. Нуждата за нов 
вид организация на обществото минава през публичната 
комуникация, осъществява се и се легитимира чрез нея.” 
[185] Изследователската дейност в науката за публицисти-
ката и комуникацията е доминирана от подходите, които 
проучват въпросите за начините за въздействие в рамките на 
комуникационния процес. Професорът по емпирични 
изследвания на комуникацията Ханс Матиас Кеплингер в 
края на 90-те години на миналия век формулира ефекта от 
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тези подходи като „инсцениране на действителността в 
масовото комуникационно общество”. Според него медиите 
предлагат твърде селективна, неточна, тенденциозна, 
изкривена и при това конструирана действителност. Едно от 
обясненията за процесите на селекция и интерпретация е, че 
вероятно от векове има всеобщ консенсус в журналистиката 
за новинарските фактори. Кеплингер пояснява, че дори тази 
новинарска стойност на фактите и събитията само 
ограничено да им е присъща, темите печелят достатъчно 
медийно внимание, защото се използват като средство за 
подкрепа на определени цели. Според професор Кеплингер 
ключовата причина е в незабележимото преместване на 
властта от политиката към медиите. „В началото на 70-те 
години елитите в политиката и в медиите единодушно 
застъпваха мнението, че политиката има повече власт от 
медиите. 40 години по-късно депутатите в Бундестага и 
кореспондентите в германската столица споделят 
единодушно мнението, че медиите оказват по-голямо 
влияние върху политиката, отколкото политиката върху 
медиите”. [186] Към класическата структура на властите -
законодателна, съдебна и изпълнителна – анализаторите в 
сферата на обществените науки вече добавят и още две – 
финансова и медийна. Когато последните две се обединят, 
те мощно въздействат върху трите основополагащи власти и 
моделират тяхното поведение и решения. Експертите в 
полето на връзките с обществеността делово заявяват: 
„Политиката е предимно комуникация, а успешната 
политика е грижливо планирана и професионално 
направлявана комуникация”. В следствие на засилената 
комуникация и медиатизация в информационно 
кодифицираното общество, информационният поток се 
насочва все по-професионално. Днес например изцяло е 
променена и инфраструктурата на Първия център за 
изследване на тези текстове и послания, създаден в САЩ 
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през 1937 г. – „Институт за пропаганден анализ”.  
Изследователите обръщат внимание върху пропагандните 
техники – начинът, по който се споменава дадено име или 
авторитет, използването на бляскави обобщения в речи, 
различни политически, етнически или расови идентифи-
кации. Един от най-популярните изследователи в този 
период е Харолд Ласуел. Неговият труд „Пропаганден 
анализ” се смята за принос към концептуализирането на 
процесите и целите на изследване чрез метода анализ на 
съдържанието. 

Основополагащото в това съдържание, в тези 
послания, както вече беше посочено, е фабрикуването на 
враг. Посочването му като заплаха не само за определена 
група хора, народ, а за цялото човечество. Тази тактика е 
била ефективна във всеки един период от историята на 
човечеството. Днес тя действа по-широкомащабно от 
всякога. Турция на Ердоган през 2016 година е най-удачният 
пример: „Който не е с нас, е против нас.” Чрез нея се 
отстояват геополитическите и икономически интереси на 
цели държави и мощни корпорации. 
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В периода на Студената война (1947 – 1991 г.) 

 

 
Разделената германска столица 

преди изграждането на Берлинската стена 
 
Най-разпространената медия – радиото, е била зорко 

контролирана в Източния, социалистическия блок. В 
началото на октомври 2014 година „Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на българските граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия” издаде документалния сборник „Държавна 
сигурност и „вражеските радиостанции 1951–1990 г.” 
Въведението към сборника много коректно и точно 
представя ситуацията през 50-те години на миналия век. 
„Още преди започването на Втората световна война радиото 
се е утвърдило като най-бързо и най-авторитетно средство 
за масова информация. В годините след края на Втората 
световна война, радиото е своеобразен социален феномен, 
който не се влияе от границите на политическата карта и е в 
състояние да запълни изкуствения информационен вакуум в 
страните от Източения блок. Така започва един своеобразен 
епизод от ерата на Студената война, който е наречен от 
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проф. Филип Панайотов през 1975 г. „двубой в ефира”. 
Комунистическите власти добре съзнават голямото влияние, 
което радиото оказва върху обикновените хора. Ето защо 
още в зората на „народната демокрация” у нас слушането на 
вражески радиостанции е характеризирано като „морално 
престъпление”, заслужаващо строго обществено порицание. 
Грижливите и методични санитарни мерки от страна на 
народната власт, целящи да предпазят чисти умовете на 
хората, така и не постигат желания ефект. Младите хора 
разнообразяват своето всекидневие с „опасната” и 
„упадъчна” западна музика, излъчвана от тези 
радиостанции. Но общото между всички слушатели е 
желанието да получат обективна информация за случващото 
се „по света и у нас”. Това е най-опасното оръжие в 
арсенала на радиопропагандата, което бавно, но сигурно 
подкопава основите на съществуващата система. „Войната в 
ефира” се превръща в един от най-ефективните 
психологически инструменти, допринесли за рухването на 
изкуствените бариери между Изтока и Запада.” 

В зависимост от източника и точността на 
информацията, пропагандата условно е разделена на бяла, 
сива и черна. Към разпространителите на първата (ясно 
дефиниран източник, информацията и съобщенията са 
фактически точни, но могат да бъда използвани с цел 
манипулация и влияние), са причислени големите западни 
държавни медии „Би Би Си”, „Гласът на Америка” и „Дойче 
Веле”. Сумарно разработките на ДС за посочените 
радиостанции не съставляват и половината от десетките 
томове запазени дела за така наречения „флагман” на 
вражеската радиопропаганда – радио „Свободна Европа”. 
Служителите в службите я локализират в сивия пропаганден 
сектор (силно манипулативна пропаганда, с явен и известен 
източник). Представителите на „черната пропаганда” (няма 
отношение към истината и не се интересува от нея), са 
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българските радиостанции „Горянин” и „Христо Ботев”. За 
тях ДС има причини, макар и без преки доказателства, да 
смята, че са финансирани от Комитета „Свободна Европа”. 
За „звукоизолацията” на родния ефир вътрешното 
министерство предлага на българското партийно 
ръководство прилагането на т. нар. „диференциран подход” 
на селективно и пълно радио заглушаване. Посредством 
свои агенти в радиостанциите, службите за сигурност 
постоянно следят и се опитват да дискредитират българите, 
работещи там. Последните са манипулирани и сплашвани от 
ДС, най-често посредством оказването на психологически 
натиск върху тях. 

В доклад на радио „Свободна Европа” (РСЕ) от 1968 г. 
се твърди, че върху всяка честота, на която се излъчва 
програмата на български език, работят по шест или седем 
станции, излъчващи смущения. Във всички доклади се 
отбелязва, че предаванията на български са заглушавани 
най-силно. България също е единствената страна в Източна 
Европа, заглушаваща радио „Ватикана”. 

Радио заглушаването на вражеските радиостанции е 
било осъществявано чрез съвместни действия на всички 
страни от социалистическия лагер. От 1951 до 1989г. работи 
обща система за радио защита. [187] 

Първите обекти, специално предназначени за 
заглушаване, са построени в България през 1953 г. Според 
доклад на РСЕ, в страната са работили между 17 и 22 
станции. В книгата си „Заглушаване” латвийският автор 
Римантас Плейкис цитира данни, според които в България 
са действали два или три предавателни центъра за далечна 
защита и около тридесет местни. На 1 януари 1989 г. се 
прекратява заглушаването на всички програми, с 
изключение на радио „Анкара”. Любопитен факт е, че и 
предаванията за чужбина на Българското радио (тогава 
радио „София”) също са били заглушавани. Това се е 
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случвало в периода на управлението на Аугусто Пиночет в 
Чили (1973-1990 г.). 

Отминалият ХХ век, векът на пропагандата, бе белязан 
от две световни войни и приключи с края на Студената 
война. Те обособяват и двете водещи школи в това 
направление – западната и източната или още по-точно 
американската и руската.  

Много малко са изследователите, които се наемат да 
изследват и съпоставят двете школи. Причината е не само в 
езиковите различия, а в необхватния обем на материята. 
Един от малкото осмелили се да се посветят на изследване в 
тази насока е Тимъти Томас. Томас е служител на Службата 
за чуждестранни военни изследвания, Канзас. Има звание 
полковник от Сухопътните войски на САЩ. Бил е директор 
за военни изследвания в руския институт на американската 
армия в Германия. Член е на две руски организации – 
„Академия за международна информация” и „Академия за 
естествени науки”. Владее руски език и има публикации и в 
руски издания. Въпреки езиковите и практически познания, 
той е свел съдържателната част на изследванията си до най-
мощното оръжие на днешния XXI век – информацията и по-
точно информационните войни. Аргументът на Тимати 
Томас е че „макар и информационните технологии да се 
разработват предимно за мирни цели, техният разрушителен 
потенциал е сравним с потенциала на ядрените технологии. 
Те могат да въздействат тихо, без предупреждение, върху 
правителствени, обществени, бизнес и финансови 
институции, върху военните системи за командване, 
управление и комуникация. Всеки от тези атрибути може да 
бъде повлиян или изваден от строя, без широко 
разпространено физическо разрушаване, съпътстващо 
използването на ядрени и конвенционални оръжия. В ръцете 
на нерационални политици или криминални типове 
информационните технологии и техните възможности могат 
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да бъдат също толкова опасни за държавния суверенитет и 
благосъстоянието на гражданите, както и въоръженото 
нападение, от което се опасявахме през студената 
война”.[188] 

Мнозинството от анализаторите се обединяват около 
позицията, че в широкия смисъл информационната война е 
дан от разновидностите на студената война и включва мерки 
за противоборство между две страни, прилагани най-вече в 
мирно време, по отношение не само и не толкова към 
въоръжените сили, колкото към общественото съзнание, 
държавно-административната система, системата за 
управление на промишлеността, управлението на науката и 
културата и т.н. Именно в този смисъл обикновено се 
разбира информационната сигурност на личността, 
обществото и държавата. 
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Каква е днес картината на медийното поле 

 

 
Те приспиват нашето съзнание 

 
Огромното разнообразие от медии, различни по 

структура и характер и с много „различни” собственици, с 
уж различни интереси, са гаранция за плурализъм на 
мненията и позициите. Това би трябвало да способства и за 
контролиране на центъра на равновесието в политическата 
власт. Защо тогава се мобилизира огромен финансов, 
технически и човешки ресурс за завладяването и 
контролирането на медийни територии? Защо политици от 
най висок ранг, президенти, премиери, държавни секретари 
вкараха в оборот термините „информационни войни”, 
„дезинформационни войни”, „пропагандни воини”? Руският 
икономист Андрей Иларионов, който в периода 2000-2005 г. 
е съветник на президента на Русия Владимир Путин, а днес 
работи в САЩ, в своя реч на форум в Талин през септември 
2014 г. заяви: „Информационната война, за която сега 
говорим, е всъщност истинска война. Не е леко да се 
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съгласи човек с това, но такива са фактите. Това значи, че на 
информационната война са присъщи практически всички 
елементи и характеристики на „класическата” война. Тя се 
характеризира преди всичко с наличието на информационна 
агресия, на информационни сражения, информационни 
фронтове, с използването на (дез)информационно оръжие. 
Налага ни се да си служим с такива понятия като 
информационно нападение и отбрана, информационни 
атаки и информационна съпротива, като информационно 
настъпление и отбрана. Става дума също и за 
информационни противници и съюзници, за информа-
ционни победи и поражения, за информационни войски 
(дивизии, бригади, армии и т.н.), за жертви на 
информационната война, за информационен тероризъм, 
съответно за информационни агенти и диверсанти. Най-
накрая уместни са и такива понятия като информационни 
специални операции и войски със специални задачи, за 
информационни блокади и за информационни театри на 
бойни действия. Много от това, което изброих, съвсем не са 
нови термини. Повечето от тях съм ги взел от литературата 
за информационната война, която в последно време стана 
много богата. В Русия и в други страни има много автори, 
които са посветили голям брой изследвания на 
информационната война и на начините на тяхното 
водене”.[189] 

От всичко изложено от Иларионов става ясно, че 
основната мишена в тази агресия са умовете на хората. 
Всъщност този подход се е прилагал от дълбока древност. 
През VІ век пр.н.е. китайският военен стратег Сун Дзъ1 в 
популярното си съчинение „Изкуството на войната” пише, 
че предпочитана стратегия при воденето на войни е 

                                                
1 Вж. и Сун Дзъ и Удзъ – „Трактати за военното изкуство”, изд. от 
издателство „Шамбала”. 
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манипулирането на врага по начин, който да създаде 
възможност за победа, без воденето на военни действия. 
Според Сун Дзъ, най-добрият начин е да се атакува 
стратегията на противника. „Да атакуваш психиката на 
врага, отколкото неговите укрепени линии”. Мнозинството 
от анализаторите днес биха обяснили това като 
психологическа операция. [190] Терминът „психологическа 
война” е употребен за първи път през 1820 годи от 
английския историк Фулър. Той прогнозира, че след време 
чистата психологическа война ще замени традиционната. 
Терминът „психологическа операция” е използван за първи 
път през Втората Световна война от капитан Захариъс, 
американски морски офицер, при планирането на действия, 
целящи да накарат японците да се предадат. През 1957 
година във военната американска доктрина понятието 
„психологически операции”, почти изцяло измества термина 
„психологическа операция”. Това означава, че действията в 
тази насока са насочени и срещу гражданите. Още по време 
на Студената война в обръщение навлизат понятията 
информационна кампания, информационни операции, спе-
циална пропаганда, информационна война, психологическа 
война, дори психологическа отбрана. 

Защо функциите на медиите се обличат във военни 
термини? Какво прозира зад чисто военния инстру-
ментариум? Според мен, това е ясен индикатор, че силата на 
словото измества силата на оръжията. А може би по-
правилно е да се каже, че умело използваното слово 
оправдава употребата на оръжията? 

Ако проследим хронологически историята на 
пропагандата и манипулирането на различни обществени 
структури или на цели общества, ще установим, че целта е 
задоволяване на властови амбиции; промяна на 
общественото мнение и нагласи; контрол над обществата и 
насочване на реакциите в желаната посока. Разбира се, зад 
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всичко това стои богат арсенал от похвати, който еволюира с 
развитието на технологичния потенциал във всички аспекти. 
Идеята е превъзходство на медийното поле, с цел да 
въздействаш на всички видове реципиенти. И вътрешно на 
своите хора, и външно извън граница съответно на 
правителствата и държавите, спрямо които се оказва натиск. 

 
 

На прага на ХХІ век 
 

 
Бомбардираният мост над Дунав, 
Нови Сад 1999, косовската криза 

 
През март 1999 г. започнах работа като кореспондент 

на българската секция на ВВС в Белград. Пунктът беше 
разкрит поради нарастващото напрежение между властта на 
Слободан Милошевич (Слободан Милошевич е президент 
на Съюзна Република Югославия 1997-2000 г.) и ръко-
водствата на САЩ и ЕС. Причина – Косовската криза. 
Сръбската автономна област Косово, в която преобладава 
етнически албанското население, беше обхваната от силни 
дезинтеграционни процеси още от началото на военните 
конфликти, съпровождащи разпадането на бившата 
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югославска федерация. През 1989 г. управлението на 
Милошевич отнема правата на косовските албанци, дадени 
с Конституцията още през 1946 г. Това поставя началото на 
ритмично ескалиращи конфликти между югославските 
власти и косоварите, които постепенно прерастват във 
въоръжен сблъсък между създадените в последствие пара 
военни формирования на косовските албанци и 
югославските армия и полиция. Ефектът от този сблъсък е 
етническо прочистване на цели райони в областта, 
унищожаване на културните символи на двата етноса, 
масови гробове на жени, деца и възрастни хора. 
Покъртителната гледка при разкритието на такъв голям 
масов гроб в с. Рачак, отвори пътя на военната интервенция 
на силите на НАТО, с цел париране изтреблението на 
мирното цивилно население в областта. Дали бомбите на 
НАТО и ракетите Томахоук приземиха мира, етническото 
разбирателство и спазването на човешките права на 
територията на бивша Югославия, е отделен въпрос.  

За целите на настоящото изследване е важно да бъде 
отбелязано, че със стартирането на въздушната операция на 
НАТО, още в първите часове на бомбардировките на 24 
март са ударени, поразени от бомби и ракети всичките, 
големи предаватели и ретранслатори на сръбските държавни 
медии на територията на цялата страна (през 1999 г. освен 
държавната Радио Телевизия Сърбия (РТС) има още 16 
ефирни телевизии и множество радиостанции. На 
територията на Сърбия се приемат и предаванията на 
сръбската секция на ВВС). За командването на НАТО, 
разбира се, не е изненада, че въпреки тези поражение в 
преносната система, медията продължава да излъчва и то с 
много добър обхват. На 23 април малко след 02.00 ч. 
ракетите на НАТО удариха РТС. (линк към документален 
запис https://www.youtube.com/watch?v=HinOczcujFE) 
Загинаха 17 души – журналисти и технически персонал. 
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Разрушена бе значителна част от сградата на медията. В 
официалното становище на НАТО се каза само, че сръбската 
държавна телевизия е „била част от пропагандната машина 
на Милошевич”. Само 10 дни преди това, на 12 април, 
говорителят на НАТО, Джейми Ший, беше изпратил до 
Международната федерация на журналистите писмо, в 
което ги уверяваше, че пактът няма да атакува югославски 
медии и ще прави всичко, за да няма цивилни жертви, 
включително и журналисти. „Обединените сили обстрелват 
само военни цели и радиотелевизионни кули, само ако те са 
част от военни устройства, както често се случва в 
Югославия”, твърдеше Ший. 

Ето фактите извън статистиката. В студията на 
бомбардираната държавната сръбска телевизия всеки ден 
имаше осигурено място, техника и време за 
кореспондентите на CNN и ВВС, за да монтират 
телевизионните си репортажи от Белград. Колегата Алекс 
Винчи от CNN, в личен разговор сподели, че два дни преди 
бомбардирането на медията е бил предупреден, за да не се 
окаже жертва на атаката. Следователно, това е една добре 
планирана бомбардировка. Винчи добави, че е предупредил 
колегите си за очаквания удар. Не знам дали това е факт, но 
е факт, че точно предния ден на 22 април, ръководството на 
РТС дава разпореждане на този ден да бъдат удвоени 
вечерната и нощната смяна на техническия персонал. Това 
неизбежно увеличава броя на потенциалните жертви. Една 
от интерпретациите на това решение е, че Милошевич е 
искал да си гарантира, с чисто пропагандна цел, че с този 
удар ще се стигне и до жертви от страна на работещите в 
телевизията. Безспорен факт е, че за всички основни играчи 
в Косовската криза, човешкият живот нямаше никаква 
стойност. Жертвите бяха само една добре употребена 
статистика. 

Това, което не видяха нито генерал Уесли Кларк, 
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главнокомандващият силите на НАТО, нито генералният 
секретар на Алианса, Хавиер Солана, нито говорителят, 
Джейми Шии, нито Слободан Милошенич, нито 
кореспондентите на CNN и ВВС, беше ужасяващата сцена 
на погребаните живи колеги от сръбската държавна 
телевизия. 15 часа след удара на сградата под развалините 
от бетонните плочи имаше оцелели, живи хора, който 
тропаха, произвеждаха звуци с някакви предмети, за да 
обозначат къде са и че са живи. Служителите на Гражданска 
защита, видимо разтроени, се суетяха, безнадеждно 
осъзнавайки, че без техника няма как да изместят парчето от 
бетонната плоча, под чиито похлупак са хората. В също това 
време имаше огромен риск при употребата на товаро-
подемната техника да ги доубият. Съзнателно не потърсих в 
последствие информация колко души са се намирали под 
този бетонен отломък. Но дори и в момента, пишейки тези 
редове, в съзнанието ми отекват безнадеждните, монотонни 
потропвания на агонизиращите колеги. Както написа тогава 
вестник „Капитал”: „Атлантическата организация изигра за 
една нощ ролята на обвинител, съдия и екзекутор”. 

Военният кореспондент на ВВС в Ирак в периода 
2000-2006, Райги Омар, споделя във филма „Войната, която 
не виждаме”: ”Мисля, че съм единственият журналист в 
света, който е видял бомбардирането на офисите на „Ал 
Джазира”, както през 2001 в Кабул, така и през 2003 в 
Багдад. Бомбардировките на „Ал Джазира” в Кабул 
безспорно и категорично целяха да затворят устата на тези 
журналисти и по възможност да ги убият. Всяка новинарска 
организация предоставя на западните военни командири 
точните координати и място, където има журналисти. 
Проблемът с бомбардирането на арабския офис на „Ал 
Джазира” в Кабул е, че те са били предупредени да 
напуснат. Това е ясен случай на умишлен удар срещу 
журналистическа институция и нейните служители, с цел да 
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бъдат премахнати.”, убеден е Омар. [191]  
САЩ, в чиято конституция свободата на словото заема 

специално място, са единствената страна в света, която 
бомбардира медии. Няма да коментирам колко и кои 
международни договори са нарушени, нито факта, че тези 
актове не са влезли в съдебните зали на международния 
трибунал. За липсата на публично осъждане от собствени-
ците на медии в САЩ дори не си струва да се споменава. 
Проблемът е, че това не е прецедент, не е случаен акт, а 
точно обратното – съзнателно, добре плани рани и подгот-
вени бомбардировки, които има опасност да се превърнат в 
обичайна практика на действащите от позиция на силата. 
Историята на последното столетие свидетелства за редица 
случаи на преследвани и убивани журналисти. На 
политически и демонстративни убийства, включително с 
цел сплашване на гилдията като цяло. Случая Анна 
Политковская в Русия през 2006 г. е изключително показате-
лен в това отношение. Публичното екзекутиране на 
журналисти от Ислямска държава, популяризирано чрез 
медиите, е директно послание, че единствено представите-
лите на ИДИЛ могат да говорят в публичното пространство 
за всичко, свързано с тях. Демократичният свят, най-общо, 
но не най-точно казано, се възмути и протестира срещу 
атентатите в редакцията на френския сатиричен седмичник 
„Шарли Ебдо”. Още с първите, напълно уместни реакции на 
ужас и възмущение на европейската общност, бях 
провокирана от двойния аршин. Както написа професор 
Ноам Чомски, веднага след атентатите в Париж: „Излиза, че 
тероризмът не е тероризъм, когато много по-тежка 
терористична атака е извършена от тези, които са Праведни 
по силата на своята власт. По същия начин няма атака срещу 
свободата на словото, когато Праведният унищожи 
телевизионен канал, който подкрепя правителство, което е 
атакувано”. И продължава: „Да споменем само един пример, 
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който лесно бе изтрит от „живата памет” – нападението над 
Фалуджа от американските сили през ноември 2004 г., едно 
от най-тежките престъпления на инвазията в Ирак, която 
започна с окупация на многопрофилната болница във 
Фалуджа. Разбира се, военната окупация на болница е 
сериозно военно престъпление само по себе си, независимо 
от начина, по който се извършва, за което невъзмутимо 
съобщи „Ню Йорк Таймс” в статия на първа страница, 
придружена със снимка, изобразяваща престъплението. 
Статията съобщава, че „пациентите и болничните 
служители били изгонени от стаите от въоръжени войници и 
им било заповядано да седнат или легнат неподвижно на 
пода, докато военните им връзвали ръцете зад гърба. 
Престъпленията са предадени като изключително достойни 
и оправдани: „Настъплението прекрати работата на това, за 
което офицерите казаха, че е пропагандно оръжие на 
бунтовниците – многопрофилната болница във Фалуджа със 
своя поток от съобщения за цивилни жертви”. Очевидно, на 
такава пропагандна агенция не може да бъде позволено да 
бълва надълго и широко долните си гнусотии.”, иронично 
заключава Чомски. [192] 

Тези примери илюстрират, че нашата преценка за 
същността на действията на даден човек, организация, 
общност или институция изцяло е подчинена на това как е 
представена от медиите. Както сполучливо отбелязва 
вестник „Култура”: „На тролейбусна спирка в Донецк 
загинаха 8 души (според една от информациите) и 13 
(според друга). Новината отмина, никой няма и да разбере 
колко души са застреляни? Във Фейсбук няма лозунги „Аз 
съм Донецк”. Самоизтребващото противопоставяне на 
човечеството е факт и ще се задълбочава, защото то има 
своите целенасочено направлявани глашатаи. 

През 1990 г. по време на войната в Персийския залив, 
когато 34 държави в коалиция, оглавявана от САЩ, атакуват 
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Ирак, който е окупирал Кувейт, много репортери са 
изпратени с американските войски в Кувейт, като част от 
усилията на Пентагона да превърне бъдещата война срещу 
Ирак в кампания, която Пентагонът нарича „приятелска с 
медиите”. Когато през март 2003 г. САЩ и Великобритания 
нападат Ирак 700 репортери са „вградени” във военните 
формирования, за да отразяват медийно военните действия. 
Новият термин „вграждане” влиза в медийния речник 
именно във връзка с тази военна операция. Медийните 
организации, за които работят вградените репортери, се 
съгласяват с определени условия, наложени от военните 
министри на Великобритания и САЩ. Браян Уитман, 
помощник секретар по отбраната на САЩ уточнява: 
„Вграждането” на тези 700 репортери беше от основно 
значение за този конфликт поради много причини. Една от 
тях е знанието, че тръгваме срещу враг, който в известен 
смисъл беше експерт по дезинформация.” Професор 
Мелвин Гудман, бивш служител на ЦРУ в отдел „Анализи”, 
разяснява решението за „вграждането” на репортерите сред 
войските, навлезли в Ирак, във филма „Войната, която не 
виждаме”: „Служителите на Пентагона пишат новините, 
които се разпространяват чрез медиите. Разузнавателните 
служби манипулират общественото мнение, което е 
нарушение на правилата на всяка разузнавателна органи-
зация. Пенсионирани генерали са канени като експерти в 
телевизионни предавания, но никой не споменава дори, че 
работят за фирми от военнопромишлената индустрия. Бих 
казал, че 80-90% от написаното във вестниците е 
вдъхновено от властта.” Телевизия FOX и телевизия CBS 
често уточняват преди излъчването на съответния репортаж 
за развитието на военните действия: „Имаме редица 
вградени кореспонденти сред нашите войски в целия 
регион. Директно вградени при морските пехотинци, с 
които пътуват са нашите репортери…” Ефектни и 
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въздействащи видео клипове рамкират всеки от 
репортажите на тези „вградени” журналисти, което 
всъщност е класическа реклама, но…на война. „Двайсет и 
четири часовите новини са най-лесната за манипулация 
система. Те са подобни на резонансна кутия”, уточнява пред 
авторът на филма Джон Пилджер1 Райги Омар „Ето защо 
например беше казано, че град Басра е завзет 17 пъти преди 
това действително да се случи. Тази верига от 17 лъжливи 
репортажа, в един момент след превземането, вече няма 
значение”. Самият Райги Омар обаче, в своите репортажи от 
Багдад през 2003 г., описва идването на американците в 
Ирак като освобождение. Омар твърди, че хората излизат да 
посрещат войските, правейки знак на победа. Това, разбира 
се, не се случва в градовете на Ирак. Райги Омар 
разобличава и манипулацията при свалянето на статуята на 
Саддам Хюсеин: „Всички камери на световната преса бяха 
на балконите на хотел „Палестина”. В действителност, тази 
сцена е единственото събитие, което журналистите видяха. 
Сцената беше режисирана за пред телевизиите. Най-
многозначителният момент през онзи ден беше, когато един 
американски войник се качи на кран и сложи знамето на 
САЩ върху лицето на статуята. Това всъщност беше 
емблематичен сигнал за случващото се – САЩ си присвоя 
ваше Ирак. Новините по телевизията са най-режисирания 
филм”, заключава Омар. [193] Всъщност Омар формулира 
един факт, на който ние, обитателите на държавите на изток 
от желязната завеса, сме свидетели дълги години. 
Достатъчно е само да бъдат видени новините за събитията в 
Унгария през 1956 г. и тези в Прага през 1961-1962 г. Да не 
говорим, че в бившите социалистически страни това беше 
ежедневие. Така се поддържаше „вярата на народа в 
светлото бъдеще”. 

                                                
1 Пилджер е бил военен кореспондент във Виетнам. 
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Тук е мястото да спомена един феномен, наблюдаван в 
Сръбската столица. През 1996 година1 се провежда 
кампания за местни избори в Сърбия. Властта на 
Милошевич се отнася брутално към всеки опозиционно 
мислещ и действащ гражданин. Белград е обхванат от 
масови ежедневни протести. Най-необичайният начин на 
протест обаче се случваше всяка вечер, по време на 
централната емисия на Сръбската държавна телевизия. 
Тогава наставаше невъобразим шум в целия град. Хората 
отваряха прозорците, излизаха по терасите и дворовете и 
започваха да надуват свирки, да въртят кречетала, да тропат 
по дъната на тенджери с лъжици. Така предпазваха и себе 
си, и „правоверните” от лъжите и манипулациите на 
пропагандната машина на Милошевич. Няма да се спирам 
на възмущението на същите тези хора, когато три години по-
късно медията беше бомбардирана. През 2000 г., само една 
година след обстрела на НАТО по РТС, същите тези хора 
излязоха масово по улиците, заради опита на Централната 
избирателна комисия да фалшифицира резултатите от 
президентските избори, които Милошевич губеше. Първата 
институция, към която беше насочен техния гняв, беше РТС. 
Атакуваха сградата и принудиха ръководството на 
телевизията и част от журналистите да я напуснат. След 
това бяха окупирани улиците и парламента. Това поведение, 
ясно показва, че хората много добре знаят и осъзнават, че 
медията е ключовото средство за постигане, поддържане и 
укрепване на властта. Неразрешимият проблем е, че за 
основната част от хората е невъзможно да се спасят от 
влиянието на медиите, защото, както вече казах, днес те 
общуват с нас директно през средствата ни за лична 
                                                
1 Това е първата година след подписването на Дейтънския мирен 
договор, с който се слага край на четиригодишната гражданска война в 
Босна и Херцеговина и се преразпределят териториите между бившите 
югорепублики Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина. 



 237

комуникация. Извиращите им послания облъчват емоциите 
ни и неизбежно ни въздействат. 

 
 

Ще бъде ли XXI век, 
векът на Информационните войни 

 

 
Роботите навлизат в редакциите 

 
Ако XX век може да бъде определен като столетието 

на пропагандата, то през 2017 г. можем да приемем, че XXI 
век се очертава като векът на Информационните войни. 

Когато говорим за война, работещите в медиите ги 
разшифроват като пропагандна война, планирана и добре 
организирана пропаганда. За военните специалисти, обаче, 
всяко понятие има конкретно измерение. Изключително 
важно е кой го използва и в какъв контекст. Всяко понятие 
носи конкретно послание и намира конкретно приложение, 
както и взаимоотношения с всички останали. Днес във всяко 
военно ведомство на всички континенти има добре 
структуриран отдел, чиято дейност е, най-общо казано, 
именно проследяването, селектирането и анализирането на 
информационния поток. Познавайки тънкостите на 
пропагандата, предполагам, че сред основните компоненти 
на информацията, която се следи най-внимателно, са 
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психологическите похвати, логиката на насаждането на 
страх, на конкретни желания и емоции, на изкусно боравене 
с факти и полуистини. Има медии (и те вече не са 
прецедент, има дори цели медийни империи ), за които може 
да се констатира, че това са основните характеристики на 
разпространяваната от тях информация. Някои изследо-
ватели смятат, че вече можем да говорим за световно 
обществено мнение, което може да бъде направлявано. 
Други твърдят, че вече е изградено многоканалното 
общество. Характерното за него е разбиването на масовата 
аудитория на сегменти и подгрупи. Така се получават 
различни съчетания от програми и съобщения. Паралелно с 
това скокообразно нараства количеството от изображения 
под формата както на новини, така и на развлечения. Най-
задълбоченият ефект се дължи на взрива от образи, които се 
набиват в съзнанието ни. 

Това е и една от основните характеристики на 
медийната политика на Ислямска държава. (Ислямска 
държава в Ирак и Леванта е обявена официално на 
03.01.2014 г. Не е законово призната. Шест месеца по-късно 
е обявена за халифат. В основата на управлението £ е 
сунитска терористична групировка. В обхвата на контроли-
раните от нея територии са Североизточна Сирия и Западен 
и Северен Ирак. Ислямската държава претендира върху 
целите територии на тези две страни, както и върху земите 
на Палестина, Ливан, Израел, Йордания, Кипър и части от 
Турция (Хатай). Ислямската държава води началото си от 
различни терористични групировки, възникнали в Ирак 
след войната от 2003 година.) Поредицата от качени клипове 
в ютюб на екзекуции на журналисти оставят дълбока следа, 
предимно на подсъзнателно ниво. И това се отнася дори за 
хора, които не са изгледали клипа докрай или които само са 
запознати със съществуването му. През януари 2015 г. 
агенция „Ройтерс” публикува следната информация: 
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”Ислямска държава” заплаши САЩ. Радикалната 
групировка пусна 52-секундно видео, наречено „Пламъците 
на войната”. [194] Кадрите са с отлично качество и 
демонстрират взривяване на танкове и нападение на 
ислямски бойци срещу американски военни. 52-секундният 
клип прилича на трейлър, промоциращ холивудска 
продукция. В него има и документални черно-бели кадри от 
изявление на президента Обама в Белия дом. В края на 
видеото се появяват надписите „Борбата едва сега започва” 
и Coming soon („Скоро”), както се анонсира предстоящото 
излизане на екран на дългоочаквани филми. Клипът най-
вероятно е отговор на изявлението на висш американски 
военен, че за борба с „Ислямска държава” може да бъде 
изпратена пехота. В същото време в сайта на „Ислямска 
държава” се появи и инструкция за терористи-смъртници 
как да си направят домашна бомба и да предизвикат кървава 
баня в туристически обекти, оживени улици, метростанции 
и др. места в големите американски градове. „Това прилича 
на официално обявяване на война на САЩ”, коментира 
аналитикът на консултантската компания Flashpoint Global 
Partners в Ню Йорк – Лаит ал Хури. 

Психологическата война е ефективна, когато е 
интегрирана във всички военни решения, коментират 
военни експерти. Трябва да бъдат отчетени психологи-
ческите особености на целевата аудитория и най-
ефикасните механизми за въздействие спрямо поведението 
£ – събиране на информация, определяне на целевата 
аудитория, подбор на темите и символите, които ще носят 
пропагандно послание, подбор на медиите, планиране на 
действията. Всички тези аспекти на въздействие на 
медийното бойно поле са отчетени много точно от 
създателите и организаторите на Ислямска държава.  

Колегите от ВВС, които правят мониторинг на 
световните медии, констатират, че Ислямска държава имат 
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масивно присъствие в социалните медии. Посланията им са 
невероятно добре пипнати, модерни и насочени и към 
западна публика. Затова не е случайно, че толкова много, 
родени на запад джихадисти, се присъединяват към тях. Ще 
си позволя да цитирам най-показателните заключения в тези 
анализи, изготвени от професионалисти, познаващи добре 
материята. „Безкомпромисната джихадска групировка, 
наричаща себе си Ислямска Държава (Islamic State) (IS, по-
рано ISIS или ISIL) се откроява от другите джихадистки 
групи както с бруталността на действията си, така и с 
професионализма на своята медийна експлоатация. 
Групировката ясно и категорично инвестира в добре 
организирани медийни усилия, което съчетава опита на 
нейните официални, вътрешни пропагандатори с 
неуморният труд на армия от онлайн поддръжници и 
медийни групи, които разпространяват и засилват 
посланието £. Това послание, съчетаващо безмилостно 
насилие и изграждане на държавни структури, се засилва от 
ловките, висококачествени медийни стандарти за 
производство и интензивно насочване на аудиторията към 
арабско говорещият свят и Запада. Тези елементи служат за 
укрепване на нейната претенция да бъде силна и 
справедлива, напълно функционална държава, способна да 
смачка своите врагове и да се грижи за избирателите си. 
Такава пропаганда, съчетана с военните успехи на 
групировката, за много от нейните поддръжници и 
служители може да компенсира въпроси за легитимността, 
които продължават да обграждат идеологията и тактиките 
на Ислямска държава”. [195] 

„Друг ключов момент са нейните професионални 
производствени стандарти и голям обем, високо качество и 
навременно многоезично разпространение.  
Кинематографичното въздействие на видеоматериалите на 
организацията и блестящият вид на списанията £ не са по-
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различни от тези, които се публикуват от водещите филмови 
компании и новинарски организации. Това категорично 
сочи, че Ислямска държава разполага със служители с опит 
в медийното производство и технологиите. Също така, 
многоезичните възможности на групировката разширяват 
обхвата си с продукция едновременно на арабски и редица 
европейски езици. За разлика от Ал-Кайда, която винаги е 
била бавна в своевременното пускане на съобщения, 
пропагандата на Ислямска държава e изключително бърза и 
навременна. Например, поемането на управлението на 
Мосул на 10 юни от групировката, е подробно описано в 
англоезично списание, публикувано от Ислямска държава 
още на същия ден”. [196] „В основата на стратегията на 
онлайн медията на Ислямска държава стои добре 
дисциплинирана, жива, многопластова организационна 
структура, която надминава усилията на съперничещи си 
джихадски групи. Ислямската държава произвежда набор от 
многоезични списания и бюлетини. На върха стои поредица 
от официални медийни структури на Ислямска държава, 
които произвеждат клипове, изявления и актуализация на 
новини. Пропагандните послания се популяризират с 
помощта на армия от онлайн поддръжници, които редовно 
биват мобилизирани чрез голямо количество квазиофи-
циални или свободно свързани, професионални медийни 
групи, подкрепящи Ислямска държава. В допълнение към 
поредицата от регионални „медийни офиси”, които 
обхващат области на Ирак и Сирия, централната медийна 
продукция на групировката включва медийните центрове 
Al-I'tisam, Al-Furqan и Al-Hayat Media Centre (HMC). 
Последните са създадени през 2014 г., за да предоставят 
подробни новини от „провинциите” на Ислямска държава и 
за да максимизират нейната медийна продукция. 
Многоезичният HMC стартира през 2014 г. като първи 
официален западно-фокусиран медиен клон на 
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групировката, с очевиден опит да се хареса на потенциални 
нейни служители – новобранци, както и да сплаши 
западните си врагове и тяхната аудитория. HMC скоро ще се 
издигне до степен, в която ще се превърне в ключов играч в 
пропагандата на групировката, издавайки англоезични, 
въздействащи видеоматериали за набиране на персонал. В 
допълнение към това официално медийно присъствие, 
Ислямска държава извлича ползи от увеличаващи броя си 
Twitter- базирани медийни фракции като Al-Battar, Fursan al-
Nashr и Rabitat al-Ansar, които събират и насочват 
поддръжниците на групировката да вземат участие в целеви 
медийно-социални кампании”. [197]  

В „Краят на историята и последният човек” Франсис 
Фукояма пише: „Истина е, че ислямът е една систематична и 
последователна идеология, каквито са либерализмът и 
комунизмът, със собствен морален кодекс и доктрина за 
политическа и социална справедливост. Привлекателността 
на исляма е потенциално глобална и достига до всеки човек 
като човек, а не като член на определена етническа или 
национална група. Ислямът наистина е победил либералната 
демокрация в много части на ислямския свят и представлява 
сериозна заплаха за либералната практика дори в страни, в 
които не е достигнал до пряка политическа власт. 
Непосредствено след края на Студената война в Европа 
последва предизвикателството към западния свят, хвърлено 
от Ирак, където ислямът е безспорен фактор. [198] 
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Русия – Украйна 
 

 
Енергийната зависимост Русия-Украйна-ЕС 

 
Още в края на миналия век значителна част от 

политолозите признаха, че донякъде са били изненадани от 
факта, че ефективното промиване на мозъците на десетки 
милиони хора е възможна навсякъде, във всякакви условия – 
както в изолирани, така и в неизолирани общества, 
независимо от наличието или отсъствието на стени, граници 
и завеси. Информационният фронт на руско-украинския 
конфликт е неоспоримо доказателство за това. Безпардонна 
и много професионално изработена е пропагандата на 
руските медии, които почти без никакво изключение са про-
путински. Украинските медии също отвръщат на удара, но 
са по-обективни в репортажите си. По примера на 
катарската телевизия Al Jazeera, руската проправителствена 
телевизия Russia Today International, разкри офиси във 
Вашингтон, Лондон и Берлин. Програмата £ в тези страни е 
англоезична версия, а за Германия – немскоезична. 
Първоначалният обем излъчване е 5 часа на ден, с 
перспектива за увеличаване. Има новини в прекия ефир, 
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репортажи, документални предавания, посветени на 
световни проблеми и събития в съответната страна. Към 
добре организираната пропагандна машина на Путин трябва 
да прибавим „Всерусийската държавна радиотелевизионна 
корпорация”, радио „Гласът на Русия” и значителна част от 
пресата. Още преди да ескалира напрежението в Украйна, 
(21 ноември 2013, Украинският президент Виктор Янукович 
отказва да подпише договора за асоцииране към ЕС), 
медийният фронт на Кремъл работи мощно и ефективно. 
Година по-късно Украйна се организира „да се впише сред 
играчите, формиращи обществено мнение”, стартирайки 
телевизионния канал „Украйна днес”. На 24 август 2014 г. е 
обявено „Телевизия „Украйна днес” отива на бой в 
„информационната война”. [199] Украинският олигарх Игор 
Коломойски, който финансира проекта, е проевропейски 
настроен и решително се противопоставя на проруските 
сепаратисти. „Ние станахме свидетели на мащабна 
информационна война, проведена от руски държавни медии. 
Вярваме, че можем да £ отвърнем”, казва Александър 
Ткаченко, генерален директор на ТВ 1+1, която помага за 
пускането на „Украйна днес”. Съобщено бе, че опитни 
чуждестранни журналисти, базирани в Украйна, работят за 
мрежата. Подготвя се и програма на руски език. 
Собственикът на „Украйна Днес”, милионерът Игор 
Коломойски, управлява телевизионната компания UNIAN. 
Той е и губернатор на Днепропетровска област. „Украйна 
Днес” използва Eutelsat Hot Bird сателит, давайки покритие 
на свободен сигнал в цяла Европа и части на Русия. 
Стартирането на Излъчвания в Северна Америка беше 
планирано за 2015 г. Станцията се стреми да се присъедини 
към кабелни телевизионни платформи в Европа и заявява, 
че нейни приоритетни пазари са Великобритания, Германия 
и Франция.  

В книгата си „В недоверието ние вярваме”, 
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политологът Иван Кръстев привежда следния пример: Днес 
мнозинството от гражданите в част от европейските страни 
вярват в максимата: „Изборите нищо не променят, ако 
изборите променяха нещо, щяха да ги забранят”. За да 
разберем степента на този цинизъм, с който обществото се 
отнася към съвременната политика, нека да си припомним 
историята на Владимир Бойко. Бойко е млад украинец – 
амбициозен, прагматичен и предприемчив. През 2004 г. той 
е сред хилядите, които прекарват цели нощи на централния 
площад в Киев, протестирайки срещу фалшификациите на 
президентските избори в Украйна. Той и другите като него 
бяха символ на мечтата на нацията за реална демокрация, 
която да им донесе благоденствие, нови възможности и 
истинска промяна. Но нещата не се развиха, както си ги 
представяха хората на улицата. Това, което Украйна получи 
в десетилетието след Оранжевата революция, беше 
корупция, арогантност и безнадежност. Единствените, които 
се облагодетелстваха от промяната, бяха украинските 
олигарси. Веднага след края на протестите лидерите на 
революцията се впуснаха да се борят не с корупцията, а 
помежду си. Икономиката беше в състояние на свободно 
падане. Що се отнася до Владимир Бойко, по това време той 
престана да се интересува от политическата промяна и се 
фокусира върху промяна на материалното си положение. 
Днес той е в бизнеса с „наемане на тълпи”. Компанията му 
Easy Work е създала база с данни на няколко хиляди 
студенти, пенсионери и безработни, които подобно на 
статистите в киното, могат да бъдат наети за ролята на 
граждани и да демонстрират в полза на дадена политическа 
партия. Те са готови да „демонстрират” надежда, гняв или 
решителност и по цели часове да скандират предварително 
раздадените им лозунги. За Владимир Бойко и неговите 
подчинени идеологията няма никакво значение, единствено 
важен е фактът, че парите – обикновено по четири долара на 
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час – се плащат веднага. Това, което в дните на Оранжевата 
революция беше граждански активизъм, днес се е превър-
нало във „временна работа”. Демокрацията вече няма 
отношение към политиката, тя е просто бизнес”. [200] 

Демокрацията, за съжаление, се оказва бизнес и за 
геополитическите интереси за САЩ. Действията им в 
насока нов световен ред са в служба на техните 
икономически интереси и контрол над ресурсите на всички 
континенти. Когато става дума за Украйна и политиката на 
САЩ спрямо нея, достатъчно е да се припомни заявеното от 
Кисинджър: „Русия, заедно с Украйна е империя, без 
Украйна, Русия не е империя”. А авторът на биографичната 
книга за президента на Русия „Путин след Путин”, 
Александър Рар, в един от анализите си е категоричен: „Ако 
не беше оранжевата революция, днес съюзът Русия, 
Беларус, Украйна щеше да бъде факт”. [201] В края на 
януари 2015 г. след проведена „стратегическа дискусия” 
относно Русия на среща в Брюксел на външните министри 
на страните-членки на ЕС, комисарят по външна политика 
на ЕС Федерика Могерини заявява: „В близките седмици ЕС 
ще представи конкретни предложения за създаването на 
своя рускоезична медия, която да информира руските 
граждани”. Могерини уточни, че сред точките, за които 
министрите са се споразумели, както в рамките на 
Европейските външнополитически служби, така и в рамките 
на Еврокомисията, е „стратегическата комуникация”. 
„Медията ще бъде телевизия. В момента работна група 
изучава свободата на медиите в Русия, но данните все още 
се обработват”, поясни външният министър на ЕС. 
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Медийната политика на ЕС, има ли такава 

 

 
Къде е общата политика на ЕС 

 
В началото на 2013 г. е публикуван докладът на 

специалната група за медийна свобода и плуралиъм, 
създадена от вече бившия еврокомисар Нели Крус. 
Основният акцент в този документ е, че ЕС може и трябва 
да има по-голяма роля в подкрепата на медийната свобода и 
плурализма в рамките на съюза и отвъд него. Реално, на 
практика и до днес нищо не е направено в тази насока. В 
своя публикация от Загреб на 23.11.2014 г., кореспондентът 
на сайта euinsider, Аделина Марини, отбелязва: „Тази 
седмица на медийния небосклон на Балканите изгря нова 
звезда – балканският CNN, носещ името N1. От времето, 
когато Западът се опитваше да достигне до демократичните 
сили и да отгледа демократична опозиция от другата страна 
на Желязната завеса чрез финансирани от правителствата 
медии, като езиковите редакции на BBC, Deutsche Welle, 
Гласът на Америка, Свободна Европа и др., мина много 
време. След края на Студената война започна постепенното 
оттегляне на спонсорираните от западни държави медии, 
тъй като се смяташе, че старият световен ред е вече напълно 
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разбит. Двадесет и пет години по-късно, обаче, тече 
сериозна медийна колонизация в крехките и спорни райони 
по света. Появата на катарската телевизия Al Jazeera 
сериозно промени медийната конюнктура в глобален план, 
след като медията вече има свой клон дори в САЩ. Но най-
силно влияние тя има в Близкия изток и на Балканите. Иран 
също финансира свой медиен проект – Press TV, която се 
излъчва на английски, но все още не е толкова влиятелна, 
колкото Al Jazeera. Катарската телевизия стана особено 
популярна малко след началото на войната в Ирак през 
2003-а година, когато провокираше западните общества с 
излъчванията на видеопослания от лидери на 
терористичната организация „Ал Кайда”, с която САЩ 
водеше война и в Афганистан. Русия също се завърна към 
добрия стар метод на пропагандата като външнополи-
тическо средство. Освен че Кремъл контролира с твърда 
ръка медиите в Русия, влияе върху медийната политика на 
множество страни от бившето съветско пространство, но и 
финансира канал на английски език, който вече се наложи и 
името му е добре познато – Russia Today (RT). От тази 
седмица, макар и с огромно закъснение, тръгна балканският 
CNN – N1, ексклузивен партньор на CNN за региона – която 
се явява силна конкуренция на Al Jazeera Balkans, но е 
възможно да окаже сериозно влияние върху медийния 
пейзаж и в страните от региона.  

N1 се излъчва от три центъра на територията на бивша 
Югославия – Белград, Загреб и Сараево. Точно по същата ос 
излъчва и Al Jazeera Balkans. Телевизията работи на 
местните езици, с местни журналисти и представя различна 
гледна точка към новините от региона и света от тази на Al 
Jazeera Balkans и националните медии. Това безспорно ще 
окаже огромно влияние върху региона и представлява на 
практика завръщане на Съединените щати на Балканите по 
новите правила на геополитическата игра – медийния 
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фронт. Собственик на телевизията е Global Institute на 
инвестиционната компания KKR, начело на който стои 
добре позната фигура – генерал Дейвид Петреъс. Той беше 
главнокомандващ коалиционните сили в Ирак и 
Афганистан. По-късно беше и директор на ЦРУ. 

На този фон ЕС изглежда още по-неспособен да се 
включи по подобаващ начин в надпреварата за сърцата и 
умовете на стратегически важни за него региони, като 
постсъветското пространство и Балканите. ЕС финансира с 
пари от общоевропейския бюджет телевизия Euronews, 
която върви на английски език, но за нея трудно може да се 
каже, че е особено влиятелна или че служи като гласа на ЕС, 
особено във външнополитически план”. [202] 

Месец преди атентата срещу френското сатирично 
списания „Шарли Ебдо”, правих интервю с ръководителя на 
българската редакция на радио „Дойче веле” – Александър 
Андреев. Отбелязвам този факт, защото коментарът му в 
хода на интервюто за проблемите с интеграцията на 
мюсюлманските общности в Европа се оказа пророчески. 
Представям тази част от интервюто, която засяга тази тема. 

Въпрос: Колегите ни от ВВС имат специален отдел, 
който следи информационните войни. Те констатират, че 
Ислямска държава много масирано присъства в интернет 
медиите и посланията им са много професионално пипнати. 
Според вас, за този професионализъм на тези послания, 
имат ли роля отвлечените журналисти? Знаем, че много 
колеги бяха отвлечени. Можем ли изобщо да търсим сред 
причините за присъединяването към Ислямска държава на 
много родени на запад джихадисти именно това значително 
присъствие в медиите и добре изработените послания. 

Александър Андреев: Трудно ми е да кажа. Аз по-
скоро бих дал една друга интерпретация на базата на това, 
което наблюдаваме в Германия. Поради много грешки в 
процеса на интегриране на чужденци, особено на чужденци 
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от ислямското вероизповедание в Германия, тук, а и във 
Франция, в Белгия и Холандия, постепенно възникна една 
не кой знае колко многобройна, но много агресивна 
прослойка от разярени млади хора, разочаровани и 
фрустрирани от своята съдба. Докато първото и второто 
поколение емигранти, в случая говорим само за хора с 
ислямско вероизповедание, се опитваха да се интегрират в 
новата си родина, да се нагодят към обществото, да спечелят 
пари, радваха се на новопридобитите материални 
възможности, на свободата и демокрацията, третото 
поколение, техните деца, вече не са доволни само от това. Те 
смятат, че родителите им биват дискриминирани, смятат, че 
са изтласкани в периферията на обществото, че за тях няма 
добро образование, че за тях няма добра работа, че всички 
ги презират, че мразят религията им. Всички тези неща не са 
съвсем неоснователни. Така възниква една прослойка от 
разярени, огорчени, фрустрирани млади хора, част от които 
отиват на Джихад, част, от които остават тук и проповядват 
Джихад. Може би готвят атентати вътре в страната. Но…кой 
би могъл да знае? 

Въпрос: Явно, че нещата са многопластови. Не можем 
да говорим само за един аспект на проблемите. 
Представителите на всички военни ведомства потвърждават, 
че имат отдели, които се занимават с информационните 
войни, следят стриктно информационните потоци. Бихме ли 
могли да кажем, че всъщност в съвременното 
информационно общество основната мишена са умовете на 
хората? И ще успее ли в бъдеще обществото да се справи с 
агресията в интернет? 

Александър Андреев: Разбира се, че умовете на 
хората са основната мишена. Но така е било и през ХХ век, 
така е било и през ХІХ век. Въпросът е отличен. Аз, уви, 
нямам никакъв отговор на него. Не знам кой и как може да 
успее да се справи с тази агресия. Интернет постепенно се 
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превръща от мрежа за разпространяване на информация в 
мрежа за разпространяване на емоции, и това е 
изключително опасна тенденция. Нямам представа тя как 
може да бъде ограничена. Искрено се надявам, че от само 
себе си ще спихне, защото част от хората, подвизаващи се в 
интернет – тролове, хейтъри, привърженици на конспира-
тивни теории и т.н. – започват от много висок регистър. Там 
по-ниско от крясък няма, както казва един български 
социолог. А когато си започнал от крясък, няма накъде да се 
развиваш. Когато интернет се окаже пространство, 
изпълнено само с някакви крещящи, разпенени хора, тази 
енергия ще спихне от само себе си, надявам се аз. 

В първа глава цитирах Джордж Буре, който е убеден, 
че „за да разберем хората трябва да ги разберем отвътре”. 
Това ни насочва към доразвиване на тезата на Александър 
Андреев за причините за постепенното възникване „на една 
не кой знае колко многобройна, но много агресивна 
прослойка от разярени млади хора, разочаровани и 
фрустрирани от своята съдба”. Тези млади хора са второ, 
дори трето поколение имигранти – мюсюлмани, родени в 
западноевропейски държави. Аз смятам, че към логичните 
причини представени от Андреев като обяснение за 
присъединяването им към Ислямска държава, трябва да се 
добави и описаното от бихейвиориста Ерик Фром1 „бягство 
от свободата”. Към теорията на Фройд за зависимостта на 
характерите ни от нашата биология и несъзнатото, Фром 
добавя теорията на Маркс, че поведението на хората е 
преопределено от обществото и по-специално от 
икономическите системи. Така Фром обособява трите 
основни признаци, характерни за бягството от свободата – 
авторитаризъм, деструктивност, автоматично подчинение. 

                                                
1 Германски психоаналитик, философ и психолог (1900-1980). От 1940 г. 
живее в САЩ.  
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Авторитаризъм: Този тип хора се стремят да избягат 
от свободата като се слеят с другите или станат част от 
авторитарна система, подобно на обществата от средните 
векове. Две са формите: или се подчиняваш на 
авторитарната власт, или се превъплъщаваш в авторитарна 
институция, която създава ред за другите. Крайните прояви 
на авторитаризъм са мазохизъм и садизъм. 

Деструктивност: Единият вид авторитарни личности 
реагират на болезненото съществуване като един вид 
собствена елиминация – „Ако не съществувам, как би могло 
нещо да ме нарани”. Други отговарят на болката като се 
изправят срещу света: „Ако унищожа света, как ще може да 
ме засегне”. Това проявление на бягство от свободата се 
изразява в бруталност, вандализъм, унижение, 
престъпление, тероризъм. Фром смята, че ако е блокирано 
желанието на един човек да унищожава, той може да го 
насочи към себе си. 

Автоматично подчинение: Авторитарните личности 
се крият в определена авторитарна йерархия. „Ако 
изглеждам, говоря, мисля, чувствам, като всички други в 
моето общество, тогава изчезвам в тълпата и не е нужно да 
използвам свободата си или да поема отговорност.” [203]  

Според мен под бягство от свободата, трябва да се има 
предвид бягство от отговорност, защото свободен е само 
този, който поема отговорност за постъпките си. 
Тълкуването на Фром за човешкото поведение е едно от 
възможните обяснения за самоубийствените атентати на 
джихадистите и демонстрацията на садизъм. А и не само на 
джихадистите. Причините за случващото се на 
геополитическата сцена са много по-комплексни и, разбира 
се, основно биват задвижвани от сериозни финансови 
интереси. 
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Тролове и елфи 
 

 
Съвременните тролове 

 
Същинската обработка на общественото мнение на 

най-активната част от гражданите става чрез интернет, 
основно в социалните мрежи. Този похват, според 
анализаторите, се прилага и от САЩ, и от Русия. 
Изградените структури от Кремъл, са по-мощни, по-
организирани и по-добре управлявани и контролирани. И 
така, навлизаме в света на троловете на XXI век. Не, това не 
са митичните същества от скандинавската митология. Това е 
митичната ни компания в интернет. Това е нова, добре 
платена професия, при това предимно за студенти, на които 
им се заплаща, за да „насочват мислите ни в правилна 
посока” 24 часа в денонощието. В обстойната си аналитична 
статия в newmedia21.eu „Троловете – причинители на 
репутационни кризи. Тайно лобиране и предизвикателство 
за съвременния ПР”, Пламен Атанасов пояснява: 
„Свободата за публикуване на информация в интернет и за 
достъп до нея създава неподозирани условия за 
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манипулиране на съдържанието на съобщенията в 
компютърно опосредстваната комуникация. Такава 
манипулация е насочена към обществените очаквания и 
нагласи. Глаголите „тролвам” и „троля” са неологизми. Все 
още не се срещат в речниците и значително се разминават 
със съдържанието на приказките и с истинските троловете. 
При успешното тролене (или тролване) се поразяват или 
поне засягат интереси на набелязан реален обект и всички, 
които са около него във виртуалното пространство. 
Действията на троловете са пренесени в глобалната мрежа и 
естествено продължени неетични, тайни лобистки практики. 
Цели се користно насочване към постигане на съгласие 
относно обществени дейности, свързани с интереси 
единствено на неизвестен поръчител. Използвайки 
мистичната си същност, троловете надминават тривиалните 
тайни лобисти в умението за прикриване зад образа на 
множество „обикновени” хора обединени около някаква 
публична мисия. Ескалацията на действията се простира в 
широки граници: от мълчаливи протести, през стачки и 
митинги, до безредици и терор. Видът на отключващото 
събитие също е произволен. То се инициира от тролове 
посредством инсценировка или провокация, но често 
произтича и от съвсем естествени ежедневни събития – 
напр. случаен инцидент. За избягване на подобно развитие 
на активността, поръчителите или въвеждат елемент на 
страх – например заплаха от въображаем злодей – или 
подменят темата на поръчката и насочват масовата енергия 
към друг обществен въпрос. Вторият вариант позволява 
безкрайно завъртане на самовъзбуждането и единственото 
противодействие на сценария се съдържа в изобличаването 
на диригента и на самите извършители”. [204] 

За внушителната армия от тролове, поддържана от 
Кремъл, има множество публикации и в руската и в 
световната преса. Каква е нейната численост и какъв е 
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потенциалът £ на влияние може само да се предполага. В 
анализа си, в който обстойно изследва и моделите на масово 
поведение предизвикано от троловете, Пламен Атанасов 
отбелязва: „На темата за проруските тролове са посветени 
редица статии и в швейцарския „Нойе цюрихер цайтунг”, в 
които се говори за социално-медиен тим на Кремъл, чиито 
членове се държат като „господари на автоматично 
създадени акаунти в Туитър”, и използват всички възможни 
вратички за заобикаляне на правилата. Същият вестник 
публикува и красноречивото заглавие „Пропаганда в 
мрежата. Интернет-пиратите на Путин”.  

След убийството на руският опозиционен лидер Борис 
Немцов в Москва, в края на февруари 2015 г., сръбските 
тролове реагират най-бързо. „Кой би спечелил от това 
убийство, освен Америка? Трябва да е било дело на ЦРУ”, е 
основната теза, която се повтаря в дискусиите по сръбските 
новинарски сайтове. Лайкванията са стотици, докато 
коментари като „Путин е отговорен” са масово осмивани. 
Междудържавните отношения Русия – Сърбия, придобиват 
ново измерение по Време на косовската криза през 1999 г. и 
особено след признаването на самостоятелността на Косово, 
през 2007 г. Сърбите получават по-голямата част от 
информацията си за Русия от поддържани от Москва медии 
и троловете, които подкрепят линията на Кремъл. 
Резултатът е широко разпространеното мнение в Сърбия, че 
режимът в Киев е неонацистки и Путин е бил прав да 
анексира Крим. Същевременно, ако еднакво приложим 
поведението и критериите на хибридното обобщение 
„международна общност”, следящо уж за спазването на 
международните договори, по силата на кой документ и коя 
логика Косово e признато за независимо след проведен 
референдум, а Крим не е? Така че съвсем логично е 
тактически, с цел убедително въздействие на посланията в 
тази ситуация, те да са по-масови и по-добре обосновани от 
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сръбските, а не от руските канали. 
Тезата за внушителната численост на „новата 

пропагандна машина” на Путин се подкрепя в публичното 
пространство с ограничен брой интервюта на хора, 
работили във фабриката на троловете. Според всички 
публикации, най-внушителната и добре смазана фабрика е в 
Петербург. „В Санкт Петербург, един от най-красивите 
руски градове, на улица Савушкина 55 е разположена 
агенция, която за минимум 302 000 евро месечно залива с 
поръчкови коментари най-популярните рускоезични 
сайтове”. Това разкрива разследване на журналистите Диана 
Хачатрян от „Новая газета” и Андрей Сошников от „Мой 
район” – Петербург. „По четириетажната сграда, в която е 
разположена фабриката за тролове, няма рекламни надписи. 
Според общинските регистри сградата е „обект на 
незавършено строителство”. Статията подробно представя 
различните видове тролове и йерархията им. Към финала се 
пояснява: „След убийството на Немцов работата на 
троловете беше пренасочена – от оплюването на Украйна 
към убийството на руския опозиционер. Можете да видите 
стотици коментари под статиите за Немцов, в които се 
повтаря една и съща теза: убийството е провокация, Кремъл 
няма нищо общо, опозицията го е убила, за да привлече 
повече хора на протестите. Както и мръснишки намеци за 
личния живот на Немцов, разказва бивш служител на 
фирмата „Интернет-исследования”. [205] Всъщност, през 
лятото на 2015 г. съществуването на фирмата „Интернет-
исследования” е официално признато. Руските и западните 
медии почти едновременно съобщават, че „бившата 
сътрудничка на компанията „Интернет проучвания” 
Людмила Савчук е спечелила дело срещу бившите си 
работодатели в съд в Санкт Петербург. Ответникът е 
агенцията в Петербург, където работят стотици мъже и жени 
със задача наводняването на интернет с пропаганда, целяща 
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да наложи възгледите на руския президент в страната и по 
света, чрез коментари в интернет форумите на всякакви 
издания. Според руски правозащитници голямата победа е, 
че е получено официално досието на компанията и че е 
дадена гласност на дейността £. Според работен документ 
на Европейския икономически и социален комитет на тема 
„Как медиите се използват за влияние на социални и 
политически процеси в ЕС и съседните страни?” от 
февруари 2015 г. руското правителство управлява 95% от 
руските медии. Влиянието на руската пропаганда обаче 
минава отвъд традиционните медийни канали. Наскоро вече 
съвсем официално стана ясно, че Кремъл поддържа цели 
армии от тролове, които работят, на пръв поглед като частни 
фирми.” [206] На 27.08.2015 г. Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) официално обявява създаването на 
звено, което да се противопостави на руската пропагандна 
машина. То ще бъде натоварено с нелеката задача да 
опровергава руската пропаганда. „Европейските елфи”, 
както ги нарича Латвийският институт по международни 
отношения, ще трябва да се противопоставят на ордите от 
руски онлайн-тролове, които в последните няколко години 
заливат интернет с инсинуации и откровени неистини. 
Екипът, който да противостои на влиянието на руската 
пропагандна машина в Източна Европа и бившите съветски 
републики, ще включва 10 рускоезични дипломати и 
медийни специалисти от страните-членки на ЕС. Той ще 
прави мониторинг на руските медии и ще анализира 
„комуникационни продукти”. На базата на тези анализи ще 
предложи съответните медийни стратегии, с които да се 
противостои на руската пропаганда. Звеното ще действа 
основно в страните от Източното партньорство – Беларус, 
Украйна, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. И така 
– добрите, стари, доказани методи, имплантирани в 
мощните модерни технологии. За по-малко от век „писмата 
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на читатели” са трансформирани в тролене. Поради 
ограничените възможности на екипа, както заявяват 
представители на ЕК, първоначално ще се вложат усилия за 
подобряване на комуникацията на ЕС с рускоговорящите 
общности. Целта на ЕС не била да провежда 
контрапропаганда. 

Във века на информационното общество и 
неограничената власт на средствата за комуникация, никой 
от нас не може да съхрани незамърсено съзнанието си от 
пресата на манипулиращите ни послания. Послания, които 
са насочени предимно към емоциите ни. И ако свободата на 
словото е илюзия, то свободата на мисълта е въпрос на 
личен избор. 
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Модерни времена 
 

 
Популярната книга на Едуард Херман 

и Ноам Чомски „Фабрикуване на съгласие” 
 
Непостижимо е в една монография да бъдат 

представени и осмислени всички аспекти на 
информационните войни. Затова ще бъде маркирана само 
една от много важните последици от съчетанието между 
технологии и информация – кибер войните. 

На 23 юни 2009 г. „Ройтерс” съобщава, че по заповед 
на министъра на отбраната, Робърт Гейтс, Пентагонът ще 
създаде кибер-командване, за да наблюдава американските 
военни усилия за защита на компютърните мрежи и 
действия в кибер-пространството. В качеството си на 
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официален говорител на Пентагона, Брайън Уитман 
уточнява, че новият Генерален щаб вероятно ще се базира 
във Форт Меаде, Мериленд, извън Вашингтон, окръг 
Колумбия. Неговите сили ще отговарят за защитата на 
американските военни системи, но не и на други 
правителствени или частни мрежи. „Ройтерс” отбелязва, че 
Уитмън не е отговорил на въпроса дали командването ще 
бъде способно да води нападателни операции. „Това 
командване ще се фокусира върху защитата и поддръжката 
на мрежите на Министерството на отбраната и ще направи 
това, което е необходимо, за да го постигне.” Уитман 
уточнява, че новото командване ще консолидира 
съществуващите опити на Пентагона да защити своите 
мрежи и да действа в кибер-пространството. Тези усилия в 
момента се контролират от Стратегическото командване на 
САЩ в Небраска. Министерството на отбраната на САЩ 
има около 15 000 електронни мрежи и използва около 7 
милиона компютри и други технологични устройства. 
„Нашите защитни мрежи се изпробват непрестанно. Има 
милиони сканирания всеки ден”, посочва Браян Уитман. 
„Силата да се разрушава и унищожава, която някога беше 
приоритет на националните държави, днес е достъпна за 
малки групи и индивиди от терористични групи, 
организираната престъпност и индустриални шпиони, до 
хакери-активисти и хакери в тийнейджърска възраст”, 
допълва Уитман. „Освен това знаем, че чужди правителства 
се опитват да развият нападателни кибер-способности. Над 
100 чужди разузнавания се опитват да хакнат американските 
мрежи”. [207] 

Този проблем, между другото, е заложен и в документа 
на министерството на отбраната „Визия 2020: България в 
НАТО и в европейската отбрана”. Документът е изготвен 
през август 2014 г. от екипа на служебния министър на 
отбраната Велизар Шаламанов. В него се посочва: „Новата 
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хибридна война, съчетаваща конвенционални методи с 
похвати от партизанска, кибер и информационна война, 
както и с действия, противоречащи на международното 
право, поставя огромно политическо, военно и 
икономическо предизвикателство пред региона и България. 
Този тип война мобилизира вътрешни политически и 
икономически субекти и медии, с цел да подкопае 
интегритета на институции, ценностите на либералната 
демокрация и националния дух и воля”. Поради 
развихрилия се публичен спор между основните 
политически сили в България, този текст е премахнат от 
„Визия 2020”. [156]  

През 1958 г. в САЩ е създадена „Агенция за новатор-
ски отбранителни изследвания”. Самата световна 
компютърна мрежа води началото си от военен проект. 
Първата част от мащабна информационна отбранителна 
структура е създадена от група, специално поканени учени 
от корпорацията RAND през 1966 г., по поръчка на 
Пентагона. На практика основоположник на съвременния 
интернет е именно тази първоначално затворена интернет 
система. Така е поставено началото на истинската 
революция във военното дело, която днес се опакова в 
гръмките термини „мрежово-центрична война”; „войни от 
6-то поколение”; „кибер тероризъм”. Известният британски 
журналист и историк, Миша Глени, в последната си книга 
DARKMARKET, разследва три от фундаменталните 
заплахи, пред които е изправен светът през XXI век: 
киберпрестъпността, кибервойната и кибериндустриалния 
шпионаж. Правителствата и частният сектор влагат 
милиарди в борбата с новия свръхинтелигентен престъпник 
– хакерите. [209] 

Неизбежно, всички тези комуникационни дейности 
под различни форми и в различна степен имат отношение 
към медиите и една значителна част от тях стават публично 
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достояние чрез медиите. Два много популярни случая са 
подходяща илюстрация на това твърдение: Дейността на 
Джулиан Асанж и създаването на сайта „Уикилийкс” и 
прецедентът Едуард Сноудън. През 2009 година Джулиан 
Асанж изпраща на вестниците „Гардиън”, „Шпигел” и „Ню 
Йорк Таймс” около 100 000 страници с класифицирана 
информация за войната в Афганистан от 2001 г. Част от 
документите разкриват убийството на цивилни от 
американската армия. Главните редактори на тези медии са 
смутени, дори поуплашени. Влизат във връзка помежду си. 
Все пак крайният резултат е публикуване на част от 
информацията. Веднага избухва международен скандал. В 
отговор Асанж казва, че на негово разположение са още 
около 15 хиляди документа с класифицирана информация 
на Пентагона. Все пак, издателите на визираните вестници 
прекратяват публикуването на документите. Създаден е 
сайтът „Уикилийкс”. На неговите страници през октомври 
2010 г. излизат и компрометиращи армията на САЩ 
документи за приключилата през август 2010 г. война в 
Ирак. През 2011 г. списание „Тайм” поставя Асанж в 
списъка на 100-те най-влиятелни хора в света. 

Вторият случай е този на Едуард Сноудън. 30 
годишният Сноудън работи като специалист по компютърна 
сигурност в ЦРУ, когато окончателно решава, че трябва да 
направи публично достояние тайните програми на САЩ, 
които ненавижда, защото, както казва той самият, „осъзнах, 
че съм част от нещо, което прави далеч повече злини, 
отколкото добро”. През пролетта на 2013 г. той заминава за 
Хонконг, откъдето прави своите разкрития за 
правителството на САЩ. В последствие емигрира в Русия, а 
Вашингтон повдига официално серия от обвинения срещу 
него, включително за шпионаж. През октомври 2013 г. 
Сноудън заяви, че разполага с информация и документи, 
които доказват недвусмислено, че един от лидерите на 
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Ислямска държава е обучаван и подготвян от Мосад (б.а 
израелските тайни служби) в Израел, под контрола на САЩ. 
Малко преди изявлението на Сноудън, Ноам Чомски 
лансира тезата, че САЩ стоят зад създаването на Ислямска 
държава. Със санкциите си в Близкия Изток те са осигурили 
условия за създаването на подобна организация. 

Едва ли световната общественост ще научи скоро 
цялата истина. Безспорно е обаче, че е необходим внушит-
елен финансов и човешки ресурс за създаването на такава 
модерно въоръжена организация, с добре планирана и 
осъществявана медийна политика. 

Сблъсъкът в информационното пространство се 
квалифицира като пропагандни воини, дезинформационни, 
манипулативни, мрежово-центрични, кибер войни, войни от 
шесто поколение, нов вид студена война. Дори за някои 
наблюдатели това е четвъртата световна война. Неоспорим 
остава фактът, че тяхната основна цел е масово въздействие 
върху човешкото съзнание и направляване на нагласите и 
реакциите на обществата. Информационната война сблъсква 
човека със собственото му съзнание и го прави сляпо 
оръжие на неговите догми. Крайният ефект за хората, 
попаднали неосъзнато във фокуса на информационното 
кодиране е, че те продължават да защищават вече избрани 
ценности, като не забелязват как зад тези ценности прозира 
напълно друга реалност. В този контекст, основният въпрос 
е, в състояние ли сме да предвидим крайния резултата от 
пагубния ефект на масовата манипулация? Защото едно е 
сигурно, това вече е необратим и неконтролируем процес. 
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Глава VI 
ДЕКОНТАМИНАЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО 

 

 
Така психологът Карл Юнг е прочиствал съзнанието си 

 
Както вече написах, в периода на Косовската криза и 

няколко години след това, работех като кореспондент на 
българската секция на ВВС в Белград. Там през 1994 г. е 
основан Център за културна деконтаминация. Негов 
ръководител е една забележителна жена – Борка Павичевич. 
Тя ми разказа как веднъж центърът, заедно със студентското 
движение „Отпор”, организирали измиването със сапунена 
пяна на централния площад на Белград и околните улици, 
след провеждането на митинг на партията на Милошевич. 
След тази акция хората отивали в центъра и споделяли: „Чак 
сега разбрахме посланието ви”. 
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Вирусите в съзнанието 
 

 
Вирусите в съзнанието ни моделират начина ни на мислене 

 
Много пъти след разговора ми с Борка Павичевич съм 

се питала възможно ли е от време на време да 
„поизплакваме” и съзнанието си, да го проветряваме от 
закоравелите наслоявания и стереотипи, от всичко, което 
целенасочено е набивано там, за да погледнем на света 
около нас с нови очи. Днес вече се питам искаме ли да 
направим това? Защото всъщност този, така да се каже, 
обратен процес е много по-труден, натоварващ и сложен 
мисловен процес. Много по лесно е да възприемеш без да 
полагаш усилия готови виждания, преценки и решения, 
отколкото сам да извървиш пътя докато откриеш, установиш 
истината, твоята, а не чуждата. Всъщност не ни ли учат още 
от първия учебен ден да възприемаме и да работим с 
установени от други хора истини и правила? Дали поне 
веднъж сме се замисляли, че тези абстракции имат 
свойството да унищожават човешки животи? Затова 
правилният въпрос е бихме ли опитали поне малко да 
деконтаминираме съзнанието си?  

Decontamination е понятие, свързано с опит за 
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противодействие на пропаганда, подвеждане, измама и 
субверсия/преобръщане на значението чрез ре-
контестуализация. Това означава да започнем да разбираме 
думите не само в тяхната внушаваща част, а и 
мотивационната им същност.  

В компютърната лексика „вирус” е саморазмножаваща 
се програма, която се разпространява като вмъква копия от 
себе си в друг изпълним код – програми или документи. 
Поведението му е сходно с това на биологичен вирус, който 
се размножава като се вмъква в живи клетки. За това и по 
аналогия вмъкването на вирус в програма често се нарича 
„инфекция”. Вируси са само един от видовете злонамерени 
програми. Както всяка друга програма, компютърният вирус 
следва предварително зададени логически инструкции за 
действие. Една вирусна програма може да има различни 
версии, като те могат да са от един и същ или от различни 
автори. Различните вируси използват различни начини, за да 
се „вмъкнат” върху магнитните и оптически 
информационни носители. Постигат го като се възползват от 
специфични особености на логическата подредба на 
информацията върху съответния носител. Веднъж попаднал 
в дадена компютърна система, той навлиза в компютърните 
мрежи и пуска пипалата си там. Вирусите, използващи този 
похват, се стремят да останат незабелязани от потребителя и 
другите програми. Обикновено вирусът подменя част от 
системна подпрограма, която може да бъде използвана за 
неговото откриване. Променената подпрограма съдържа 
инструкции да игнорира и да не докладва за намерения 
вирус. За да не бъдат разпознати, някои вируси променят 
подредбата на инструкциите в програмата си, запазвайки 
крайния резултат от тяхното изпълнение. Тези вируси се 
наричат полиморфни или мутиращи, но за разлика от 
общоприетото значение на думата мутация, тези вируси не 
включват промяна на поведението си след мутиране. 
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Вирусите се създават от хора с добри умения в областта на 
програмирането. Казано с други думи, вирусите 
манипулират компютърните програми, променят „тяхното 
поведение” в полза на създателите си. 

Ако сега погледнем към систематизирания от Едуард 
Бернайс подход за инженеринг на съгласието, веднага ще 
установим напълно аналогичния принцип на създаване, 
внедряване и функциониране на „изфабрикуваните 
послания”, чиято крайна цел е промяна на поведението. 
Човешката същност е проектирана в компютърните 
програми. Ние програмираме компютрите, после те 
програмират нас. Кръгът е затворен. 

Проектът „География на омразата” е част от по-голям 
проект на Моника Стивънс от Държавния университет 
Хумболд (Humboldt State University). С трима свои студенти 
Стивънс се заема със задачата да идентифицира произхода 
на онлайн речта на омразата на географски принцип на 
територията на САЩ. Карта е качена на Google Maps на 
адрес: http://www.floatingsheep.org/2013/05/hatemap.html  

Данните, които стоят зад тази карта, се основават на 
геокодирано туитване от думи на омразата в периода юни 
2012 г. – април 2013 г. Моника Стивънс обяснява, че 
прихванатите над 150 000 туитове са обработени с 
алгоритмичен анализ, настроен автоматично да класифи-
цира всеки туит, съдържащ „омраза думи” като 
„отрицателен”. Студентите са настроили класификатора да 
разделя туитванията на три категории – положителна, 
неутрална или отрицателна въз основа на предварително 
определена рубрика. Само тези туитове, които са били 
идентифицирани като отрицателни, са използвани в анализа. 

За производството на картата всички туитове, 
съдържащи „омраза дума”, са агрегирани на окръжно ниво и 
нормализирани от общия Twitter трафик във всеки окръг. 
Окръзите са намалени до техните центрове и възложени на 
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количество туитове, получени от този процес. Тези данни се 
използват за генериране на така наречената топлинна 
карта,1 която показва променливостта в честотата на 
омразните туитове, в сравнение с всички туитове в 
пространството. Там, където има по-голяма част от 
негативни туитове, позовавайки се на конкретни „омраза 
думи”, региона се появява в червено на картата. Там, където 
делът на използваните омразни думи е умерен, (макар и все 
още над средното ниво за страната) се появява бледо синьо 
на картата. Районите без засенчване показват места, които 
имат по-нисък процент на негативните туитове спрямо 
средното ниво за страната. Числата, които се появяват в 
картата по време на вписване в устройството за 
класифициране, показват общия брой на омразните туитове 
и броя на уникалните потребители, които ги изпращат във 
всеки един окръг. Това е основния принцип на използваната 
методология при провеждане на изследването. Цялата 
информация е качена на адрес www.FloatingSheep.org  

Моето внимание към това изследване в голяма степен 
беше привлечено от факта, че изследователският екип 
посочва, че картата на САЩ с туитовете, съдържащи думи 
на омраза, целенасочено е създадена след президентските 
избори през 2012 г. и едната от водещите причини е 
расистките обиди по адрес на президента Обама. Моника 
Стивънс пояснява: „Ние получихме редица критики за 
картата – някои конструктивни, други не – като например 
как се измерва това, което трябваше да бъде расистки 
настроения. Получените данни от изследването отчитат, че 
щатите с най-висок относителен размер на расистко 
съдържание, съотнасяни към президента Обама – Мисисипи 
и Алабама – са забележителни не само с това, че са ярко 

                                                
1 Наименованието на картата идва от оцветяването в червено на местата 
с най-голяма концентрация на туитове с омразни думи. 
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анти Обама в своите модели на глас, но и с техните 
проблемни истории на расизъм. Това означава, че дори 
доста суров и бегъл анализ може да покаже как 
съвременната проява на расизъм в социалните медии може 
да бъде обвързана с провокации. Дебатът около онлайн 
тормоза и цензурата на словото на омразата ни накара да 
проучим как социалните медии се превърнаха във важен 
канал за езика на омразата и как конкретно терминологията 
използвана, за да се дискредитира дадена малцинствена 
група, се изразява в географско отношение. Ние сме 
документирали в множество случаи, че виртуалните 
пространства на социалните медии са силно обвързани с 
конкретни социално-пространствени контексти в нормалния 
свят”. [210] 

Стивънс допълва: „Вместо да се фокусираме само 
върху омразата, насочена към едно лице в една точка във 
времето, ние искахме да се анализира по-широк откос на 
дискриминационната реч в социалните медии, включително 
използването на расистки, хомофобски и сексуални обиди. 
Изследвахме произволен брой контекстуални фактори, 
които обясняват тяхната устойчивост. Използването на 
DOLLY1 да търси всички географски маркери на туитове в 
Северна Америка между юни 2012 г. и април 2013 ни даде 
следната информация: открихме 41 306 туитове, съдържащи 
думата „негър”, 95 123 съотнесени „хомо”, наред с други 
квалификации. За да се отговори на една от най-ранните 
критики към нашата карта на расизма, насочена към Обама, 
студентите в Държавния университет Хумболд се наеха 
ръчно да четат кодираните настроения във всеки туит, за да 
се определи дали дадена дума се използва в положителен, 
отрицателен или неутрален контекст. Студентите бяха в 

                                                
1 Научноизследователската компютърна програма за квалификация, 
създадена по проекта DOLLY в Университета на Кентъки. 
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състояние да различават кои послания са отрицателни, 
неутрални или положителни. Само туитове, които са 
използвани в изрично негативен начин, са включени в 
картата”, уточнява Стивънсън. 

Туитовете, съдържащи думи и послания на омраза, са 
агрегирани на окръжно ниво и след това се нормализират от 
общия брой на туитове във всеки окръг. Изследователският 
екип смята, че така могат да се откроят места с 
непропорционално високи количества от дадена дума на 
омраза, спрямо всички туитвания. Например, туитове, 
позовавайки се на „негър”, не са концентрирани във всяко 
отделно място или регион в Съединените щати.  
Същевременно обаче, има редица центрове на концентра-
ция, които демонстрират сериозно използването на думата. 
В допълнение към разглеждане на плътността на използване 
на омразните думи, екипът изследва уникалната разновид-
ност на туитванията. Те успяват да регистрират, че в 
Източната част на щата Айова 31 уникални потребители на 
Twitter написват думата „негър” по омраза-начин 41 пъти. 
Като причина за тези концентрации екипът отчита 
демографските различия в тези региони и социалните 
практики при използването на Twitter. 

Ето още няколко допълнителни констатации на базата 
на отчетените данни от изследването. В щата Тексас е най-
силно антимигранското говорене. Пространственото разпре-
деление на показателите, отчитащи омраза, демонстрират 
значителна устойчивостта на омразата в САЩ и начините, 
по които отворените платформи на социалните медии са 
били приети и използвани, за да се даде възможност за тези 
идеи да се размножават. Но не всички хора и на всички 
места мразят еднакво; някои райони на САЩ – най-малко в 
рамките на някои сектори на населението им „са виртуални 
люпилни на омразата”, според изследователския екип на 
държавния университет „Хумболт”. 
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Каква е географията на групите и организациите, 
обединени по признак „омраза”? Защо някои региони са по-
податливи? Отговорите на тези въпроси търси Зара Матисън 
от института за просперитет „Мартин”. Данните от 
проведеното от нея изследване графично представят 
географията на омраза в Америка днес. Изследването 
обособява омраза-групите на базата на проучени над един 
милион души. Според отчетените резултати, в районите, 
където има открити представители на хомосексуалисти, в 
37% от домакинствата изразяват омраза към тях. В 
районите, където има голяма концентрация на мигранти 
53% от домакинствата не скриват омразата си към тях. Зара 
Матисън определя това като явно нетолерантно отношение 
към другия, различния. В останалите параметри 
географията на омразата в това проучване следва групите 
базирани на по-общите по сортиране показатели, като 
политика и идеология, религия, образование, равнището на 
доходи и класи. „Но присъствието на омраза-групи не е 
задължително да доведе до престъпления от омраза”, 
посочва Матисън.  

През 2010 г. проучване на икономистите Мат Райън и 
Питър Лийсън на „омраза-групи и престъпления от омраза” 
не открива емпирична връзка между двете. При 
проследяване на асоциацията между омраза-групи и 
престъпления от омраза между 2002 г. и 2006 г., те 
установяват, че докато броят на омраза-групите е нараснал 
значително, броят на престъпленията от омраза не са се 
увеличили. „В действителност, такива престъпления дори 
малко са намалели”, обобщават икономистите. Те открили 
силна връзка между престъпленията от омраза и 
неблагоприятните икономически условия, особено 
безработицата и в по-малка степен – условията на бедност. 
Двамата икономисти предполагат, че престъпленията от 
омраза следват модела, очертан отдавна в класическата 
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релация фрустрация-агресия. Теорията им прави връзка 
между високите нива на агресия и неудовлетвореността. 
Райън и Лийсън определят този тип хора, които проявяват 
агресия, като „кокоши хора”. „Те проектират своето 
безсилие/неудовлетвореност върху уязвимите социални 
групи – етнически, сексуални и религиозни малцинства.” 
Ако сравним анализа на тези данни с представените 
механизми за бягството от свободата на Ерих Фром, ще 
открием, че става дума за едни и същи механизми за 
мотивиране на поведението. Разликата във времето между 
двете изследвания е около един век, т.е., независимо от 
историческите събития и промяната на социалната среда, 
психологическите принципи, които оказват влияние върху 
поведението, остават константни. 

Друг извод от изследванията на Мат Райън и Питър 
Лийсън е, че дори ако омраза-групите не са пряко свързани с 
престъпленията от омраза, тяхното отношение и нагласи 
произтичат от същите основни икономически фактори, 
които разделят американците по класи, идеология и 
политика. От 2010 г., според публикуваните данни, са 
регистрирани 1002 омраза-групи в Съединените щати. Най-
силно са концентрирани в южните щати и равнинния север. 
Двата щата с най-голямата концентрация на групи на 
омразата са Монтана, с 13.8 групи на един милион души и 
Мисисипи – с 13.7 на един милион. На трета позиция е 
Арканзас. Значителна концентрация има и в 
североизточната част на страната. Минесота е с най-малката 
концентрация на омраза-групи. Близки до показателите на 
този щат са Уисконсин, Ню Мексико, Масачузетс и Ню 
Йорк. В анализа на Чарлота Мелъндър за социалните, 
политически, културни, икономически и демографски 
фактори, които биха могли да бъдат свързани с географията 
на омраза-групите са разгледани и редица фактори – доходи 
и бедност; религия и икономическа класа. Важно е да се 
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отбележи, че корелацията не означава непременно 
причинно-следствената връзка. Изследователите просто са 
направили асоциации между променливите величини. Те 
подчертават, че Монтана и Мисисипи са с доста големи 
отклонения, които донякъде могат да изкривяват 
резултатите. Независимо от това, обособените модели са 
стабилни и отчетливи. [211] 

Представям данните от тези изследвания по няколко 
причини. Първата е, че, за съжаление, не успях да намеря 
такъв вид изследване със сравнително актуални данни 
качено в интернет, за нито една от европейските, азиатски 
или африкански страни. Втората причина е добре 
синтезираните и много добре анализирани резултати. 
Третата причина е връзката между изследването за 
използването на „ расистки думи на омразата” в Twitter при 
втория мандат на Барак Обама. След малко ще се спра по-
обстойно на този момент. Четвъртата причина е, че 
изследването е проведено в страна, на чиято територия 
отдавна не е имало войни и сериозни граждански сблъсъци, 
има добър стандарт на живот и плурализъм. И не на 
последно място, това е страна с голямо международно 
влияние. Има и още една причина. Изводите от 
изследванията по принцип са общовалидни и не се отнасят 
само за гражданите на САЩ. Те са приложими в много 
страни. По-надолу ще приведа примери в подкрепа на този 
аргумент. 

Нека се върнем към расистките обиди по адрес на 
президента Обама. Отбелязвам отново фактите, че 
изследването е проведено в началото на втория му мандат в 
щатите с най-висок относителен размер на расистко 
съдържание на публикациите, отнасящи се към президента 
Обама – Мисисипи и Алабама. Те са забележителни не само 
за това, че са ярко анти-Обама в своите модели на вербално 
поведение, но и с техните проблемни истории на расизъм. 
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Гражданската война в САЩ 1861-1865 г., известна като 
войната между севера и юга, както пише в учебниците е, 
предизвикана от противоречията между робовладелската 
олигархия на юга и буржоазията – фермерите и работниците 
на севера. Робовладелците отказват да премахнат робството 
и да дадат свобода на около 4 милиона афроамериканци. 
Това е и последната война, водена на територията на 
Съединените щати. 150 години по-късно, т.е. сменили са се 
поне три, дори и четири поколения, виждането на 
представителите на бялата раса за негрите, като към 
представители на по-нисша раса, е съхранено. Защо, каква е 
причината? При условие, че обществото е извървяло пътя, 
целия процес, на извоюване и отстояване на правата на 
афроамериканците, а те самите са доказали своите 
достойнства във всяка една сфера на обществено 
политическия живот и то до степен, че да бъде излъчен за 
върховен представител на това общество негър. Защо 
въпреки това в определени щати тези нагласи са устойчиви 
и се предават от поколение на поколение. 

И в трите изследвания южният щат Мисипи е водещ в 
негативните нагласи спрямо негрите. Тази отчетливо трайна 
тенденция ми напомни филма „Мисисипи в пламъци” на 
Алън Паркър. Сюжетът на филма се базира на действителни 
случаи и е свързан с расистките гонения и престъпления на 
Ку-клукс-клан през 1964 г., когато, както пишат създателите 
на филма, „Америка беше във война със себе си”. В 
Wikipedia историята на организацията е представена 
накратко така: „Нелегална расистка организация, възник-
нала в южните щати на САЩ след премахването на 
робството и даването на права на aфроамериканците, 
непосредствено след Американската гражданска война. 
Организацията се бори за доказване на превъзходството на 
белите хора над останалите раси. Членовете £ сформират 
наказателни отряди, като носят за прикритие островърхи 
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качулки и бели мантии. Използват насилие, тероризъм и 
линчуване за сплашване и потискане на чернокожите…  
На 24 декември 1865 г. ветерани от Армията на Конфеде-
рацията1 се събират в щата Тенеси и решават да създадат 
тайна организация, чиято цел е да възстанови бялото 
превъзходство след гражданската война. Един от основа-
телите на организацията е съдия Томас Джоунс. Ку-клукс-
клан запада и е забранена от президента Юлисис Грант през 
1871 г. През 1915 г. в Атланта се сформира втора организа-
ция със същото име. Тя съществува най-вече като „братство 
за правене на пари” и се стреми да запази „ценностите” на 
миналото, като се бори срещу нарастващия брой католици, 
евреи, чернокожи и азиатци, както и с други имигранти в 
САЩ...2 Най-голямото развитие на организацията е при 
лидера Хирам Уесли Еванс (1922-1939), той привлича в нея 
много държавни служители от щатите Тексас, Оклахома, 
Индиана, Орегон и Мейн. По време на неговото ръководство 
членската маса достига 4 000 000 души (1925)… След 
идването на власт на 20 януари 2009 г. на чернокожия 
президент Барак Обама членската маса на Ку-клукс-клан в 
САЩ многократно се увеличава. [212] Признавам, финалът 
на представянето на Ку-клукс-клан в Wikipedia ме изненада. 
Изследването на държавния университет „Хумболт” е 
достатъчен индикатор, че на правителствено ниво тези 
процеси се следят. Друг е въпросът, защо нацията, обявила 
война на световния тероризъм, отглежда в лоното си една 
организация, чийто, според определението на самите 
американци „най-характерен начин за въздействие е 
линчуването и терора”. Да не говорим, че отличителните 
атрибути във визията на членовете тази организация и на 

                                                
1 Това е армията на юга. 
2 Не е трудно да се направи аналогия с възникналия 15 години по-късно 
националсоциализъм в Германия. 
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джихадистите са изключително сходни. Разликата е само в 
цветовете. При едните е бяло, при другите – черно. Едните 
се борят да докажат превъзходството на определена раса, а 
другите на – определена идеология. Но тази тема не е 
предмет на настоящото изследване. 

Данните и анализите от представените проучвания 
доказват правотата на изводите в глава трета. Стереотипите 
и предразсъдъците, наслоявани в съзнанието на поредица 
поколения, са изключително трайни и устойчиви. Тяхното 
активиране като поведенчески стимули много лесно се 
отключва при промяна на социалната среда, особено когато 
тази промяна засяга сигурността на индивидите в 
обществото. При това не само физическата, а и 
икономическата. И ако за компютрите се изработват и 
антивирусни програми и съответните защити от вируси и 
„бъгове”, то спрямо човешкото съзнание тези подходи са 
неприложими. Моето лично мнение е, че в голяма степен 
тези процеси са необратими. Те изискват: първо – желание 
да се вникне в същността на проблема; второ – информация 
и познания, които да подкрепят „блокирането или 
отстраняването” на вируса-стереотип и трето – убедителни 
последващи събития, които да опровергаят мотивите за 
предишните нагласи и поведение. Колкото и да ми е мъчно 
да си го призная, но… деконтаминацията на съзнанието, 
този така необходим процес от критично мислене за всеки 
индивид, е все още почти непостижимо състояние, поне в 
съвременните общества. Истина е обаче, че историята на 
човешката цивилизация има и вдъхновяващи примери за 
изстрадани, но извоювани успехи в това отношение. Един 
такъв пример, който, убедена съм, промени хода на 
историческото развитие на една страна, е Нелсън Мандела. 

Мандела прекарва 27 годи в затвора. През 1964 г. е 
осъден на доживотен затвор по обвинение за въоръжени 
действия срещу държавата (най-вече четири обвинения за 
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саботаж, по който той се признава за виновен). Той е един от 
лидерите на въоръженото крило на организацията „Копието 
на нацията”, която се бори срещу апартейда в ЮАР. Поради 
редица политически обстоятелства, през 1990 г., когато е 
отменена и забраната на организацията „Копието на 
нацията”, той е освободен от затвора. След поредица от 
преговори с правителството на Фредерик де Клерк е 
постигнато решение на 27 април 1994 г. да се проведат 
демократични и равноправни избори с участието на 
представителите на всички раси в ЮАР. Неговата 
организация печели изборите през 1994 г. с 62% от 
гласовете и Мандела, като партиен лидер, встъпва в 
длъжността на държавен глава на 10 май 1994 г. Той е  
първият чернокож президент на ЮАР с вицепрезидент, 
досегашния президент от Националната партия Де Клерк. 
Една година по-рано двамата са удостоени с Нобелова 
награда за мир. Мандела трябва да осъществи прехода от 
апартейд към демокрация. Той е изправен пред огромния 
проблем не само на етническо разделение и сегрегация в 
страната, но и сериозно икономическо неравенство. 
Чернокожото население живее в нищета и е презирано от 
белите. Мандела предприема едно изключително начинание, 
което никой друг политик преди него не е правил. Той вярва, 
че може да постигне обединение на хората чрез 
универсалния език на спорта и търси съдействие за тази 
кауза от капитана на националния отбора по ръгби на ЮАР. 
Отборът на ЮАР е съставен само от бели играчи и на него 
се гледа като на един от символите на апартейда. Черни 
активисти искат преименуването и разформироването на 
отбора и заменянето на звездите само от негри. Отговорните 
фактори в управлението са скептично настроени към 
амбициите на ръгбистите и гледат с насмешка грижите, 
които полага за отбора самият Мандела, смятайки, че пред 
ЮАР стоят за разрешаване много по-важни проблеми. През 
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1995 г. в ЮАР се провежда световното първенство по ръгби. 
В деня на финала за световната купа по ръгби, на който на 
терена ще се изправят един срещу друг отборите на Южна 
Африка и Нова Зеландия, се очаква пред екраните на 
телевизорите да има над 1 млрд. зрители по цял свят. 
Мандела облича фланелка на отбора на ЮАР върху костюма 
си и той, черният президент, слиза на терена, за да пожелае 
успех на белия отбор и да ги вдъхнови. Хиляди души са на 
трибуните на стадиона. Изведнъж всички притихват. Един 
изключително вълнуващ и вдъхновяващ момент, след който 
играчите на ЮАР наистина се борят мъжки и заслужено 
печелят купата. От политическа гледна точка поведението 
на Мандела е и демонстрация за толерантност към всеки, 
независимо от расовата му принадлежност. Спортните 
събития обединяват. Мандела обаче успява да обедини 
южноафриканците не само за едно спортно събитие, а 
трайно и във всички сфери на обществено-политическия 
живот на страната, най-вече с личния си пример за 
толерантност и търпимост. Мандела е изключително 
принципен и до последно се бори за каузата си, 
включително и на международната политическа сцена. До 
юли 2008 г. Мандела и множество други членове на 
организацията му „Копието на нацията” имат забрана за 
влизане на територията на САЩ, с изключение на 
централата на ООН в Манхатън, поради терористичните си 
действия по време на апартейда. През 1999 г. Мандела остро 
критикува намесата на НАТО във войната в Косово, като я 
оприличава на опит на суперсилите да контролират целия 
свят. През 2002 г. и 2003 г. Мандела критикува администра-
цията на президента Буш в много от своите речи. По повод 
на липсата на намеса от страна на ООН във войната в Ирак, 
Мандела казва: „Това, което става, което прави Буш, е 
трагедия. Но Буш подкопава и ООН.” 
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Другият, различният 
 

 
Гравюра „Испанските конкистадори избиват 

местното население при завладяването на Америка” 
 
Един от най-значимите проблеми пред човечеството, 

откакто съществува Homo Sapien, е срещата, сблъсъкът с 
другия, различния. От тогава до днес ние постоянно 
откриваме различия и така преоткриваме и себе си. А как се 
отнасяме, как постъпваме с другия, когато го открием? В 
мнозинството от случаите се стараем да го подчиним, 
принизим, а не рядко и да го премахнем, демонстрирайки 
предимство и мощ. Човешката история е низ от 
доказателства за самоизтреблението ни. Щом отсрещният е 
различен – значи е вреден, излишен – затова трябва да бъде 
унищожен или употребен. „Всичко, което знаем за 
изтребените народи, е това, което техните палачи са 
благоволили да ни кажат”.  

Книгата „Завладяването на Америка” на Цветан 
Тодоров засяга „въпроса за другия” в различни аспекти. 
Срещата на два свята, две култури, две раси. И тази среща 
се оказва най-големият геноцид в историята на 
човечеството. Цветан Тодоров успява да представи 
преместването на опознавателната и оценъчната гледна 
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точка, от която настоящето се взира в миналото. Той 
доказва, че себепознаването минава през познаването на 
другия. „Защото другият трябва да се открие. В това има 
нещо странно, доколкото човек никога не е сам и не би бил 
това, което е, без социалното си измерение.” [213] 
„Завладяването на Америка” разкрива обстоятелствата, при 
които се осъществява откриването на Америка и 
завладяването £ от Европа през ХV век. Събитията са 
представени през прочита на двама участници в 
експедициите на Христофор Колумб – единият от 
ръководителите на конкистадорите Кортес1 и 
доминиканския абат Бартоломе де лас Касас. Техният 
паралелен разказ на събитията показва, че „да победиш 
някого и да го завоюваш, не означава да завладееш”. Цветан 
Тодоров пояснява: „Колумб открива Америка, но не и 
американците”, защото завладяването идва, когато ти си 
проникнал в същността на другия. Поглеждайки напред във 
времето от 1492 г., когато Колумб открива Америка до днес, 
виждаме как всеки път изграждаме враг в образа на другия, 
на различния – враг, който трябва да унищожим, за да не 
бъдем унищожени самите ние. И така се превръщаме в 
общества, в които се унищожаваме и превръщаме самите 
себе си в жертви. Абат Лас Касас, който „съумява на 
старини да заобича и уважава индианците, не според 
собствения си идеал, а според техния”, пише в своето 
завещание: „Мисля, че поради тези нечестиви, мерзавски и 
срамни деяния, извършени толкова несправедливо, 
тиранично и варварски, Бог ще излее гнева и яростта си 
върху Испания, защото малко или повече цяла Испания 
получи дял от кървавите богатства, заграбени с цената на 
                                                
1 Конкистадор, в превод завоевател, е термин, който е използван за 
войниците, изследователите и пътешествениците, които привеждат 
голяма част от Америка и Тихия океан под испанско колониално 
управление между ХV и ХVІІ век. 
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толкова разрушения и изтребления”. [214] Цветен Тодоров 
добавя: „Донякъде пророчество, донякъде проклятие, тези 
думи сочат колективната отговорност на испанците, а не 
само на конкистадорите – както за настоящето, така и за 
бъдещето... Ние приличаме на конкистадорите и се 
различаваме от тях; техният пример е поучителен, но не 
можем да сме сигурни, че като не постъпваме като тях не им 
подражаваме, адаптирайки се към новите обстоятелства. 
Тяхната история може да бъде поучителна за нас, защото ни 
позволява да осмислим себе си, да открием приликите и 
разликите; и тук себепознаването минава през познаването 
на другия”. [215] Въпросът за другия, съприкосновението и 
диалогът между различието и различните е основната тема в 
изследванията и творчеството на Цветан Тодоров. 
Проучвайки с години всички „цялата писана, документирана 
следа” за експедициите на Колумб до Америка, Тодоров 
извежда следното: „Стремежът към забогатяване и 
влечението към господство – тези две форми на жажда за 
власт безспорно определят поведението на испанците; 
последното се обуславя и от тяхната представа за 
индианците, представа, според която индианците стоят по-
ниско от тях, с други думи – намират се някъде между 
хората и животните. Без тази съществена предпоставка не 
би имало изтребване.” [216] И ако изтреблението на 
индианците преди шест века се случва далече от погледите 
на европейските общества, които и до днес неоснователно 
имат претенциите за най-цивилизованите и хуманни 
общества, то какво да кажем за публичното и методично 
изтребление на босненските мюсюлмани в края на 20 век! 
Цивилизована Европа, достигнала до обединението 
Европейски съюз, пасивно наблюдава избиването на една 
общност. Няма да изпадам в детайли за всичко, на което съм 
била свидетел по време на разпада на Югославия, 
съпроводен от безразсъдни кръвопролития и геноцид. Не 
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мога да не отбележа обаче, че поведението на европейските 
страни, на така наречената международна общност, нито за 
миг не беше на необходимото за ситуацията ниво – не беше 
нито хуманно, нито акуратно и адекватно. На един по-късен 
етап САЩ прагматично и изпреварващо се възползваха от 
ситуацията в Европа. Много оръжие беше продадено, много 
оръжие беше изпробвано, беше построена модерна военна 
база, но никой не попречи на избиването на беззащитното 
цивилно население. И тази схема, между другото, успешно 
се прилага и се е прилагала навсякъде, където възникнат, 
биват провокирани или се поддържат военни конфликти. 

Тук ще приложа откъс от моя публикация, написана 
специално за сайта „Маргиналия”, по повод 20-та 
годишнина от геноцида в Сребреница. [217] „Посланието на 
етническото прочистване в Босна”: Половин век след 
Холокоста, континентът Европа живееше с илюзията, че 
завинаги се е простил с етническото изтребление, че никой 
не е забравен и нищо не е забравено. Военните конфликти 
(1992-1995г.), съпътстващи разпада на някогашната 
Югославска федерация, показаха, че в обединяваща се 
Европа, национализмът е жизнен. А „цивилизована и 
помъдряла” Европа безучастно наблюдава методичното 
етническо прочистване в Босна, на защитени от 
Умиротворителните сили на ООН територии. 

Фактология на изтреблението: От март 1993 до юли 
1995 г., армията на Република Сръбска, държи град 
Сребреница под обсада. На 12 април 1993 г. Съветът за 
сигурност на ООН обявява района на Сребреница, Жепа и 
Горажде за защитени анклави. Сърбите трябва да се 
оттеглят, бошняците трябва да предадат оръжието си на 
умиротворителните части на ООН. Силови действия могат 
да предприемат само „сините каски” при самозащита. Това 
разпореждане, разбира се, остава само на хартия. След 
продължилата с месеци блокада на босненския мюсюл-
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мански град, на 6 юли 1995 г. паравоенната организация 
„Скорпиони”, командвана от генерал Ратко Младич, навлиза 
в града. Умиротворителните части на ООН само наблюдават. 
Младич разполага и с оператор, който документира 
завземането на Сребреница. 

Ужасените жители на планинския град, товарейки се 
на камиони, автобуси и коли, бягат панически към 
единственото възможно място за спасение – позициони-
раната наблизо база на холандския контингент. Войската на 
Младич остава в един почти пуст град. Избива неуспелите 
да избягат болни и възрастни хора, избива дори животните. 
Разрушава и опожарява къщите. Привечер, добре въоръже-
ните мъже на генерал Младич обкръжават холандския лагер. 
След няколко часа преговори и вдигане на наздравица за 
постигнатия успех, холандските офицери, ръководени от 
полковник Том Кареманс, предават на хората на Ратко 
Младич над 12 хиляди мюсюлмани, потърсили спасение 
при тях. Дворът на базата е разделен на две с бяла линия. 
Младич нарежда всички жени и деца да застанат от лявата 
страна, а всички около 8 хиляди мъже, между 12 и 70 
годишна възраст – от дясната. Почти 2 000 от тях са на 
възраст между 13 и 24 години. В продължение на няколко 
дни методично биват избити. До последния човек! Голяма 
част от тях първо са пребивани, а след това пуснати да бягат 
към гората и разстрелвани в гръб. Всички, до последния 
човек, са цивилни граждани. Офицерите от холандския 
контингент пасивно наблюдават унищожаването на хората, 
които са предали. 

Друга част от мюсюлманите в района на „защитения” 
анклав, около 20-25 000 души, остава изтласкана в най-
северните части на анклава и попада като в капан между 
горящи къщи и армията на босненските сърби. Тази втора 
група е подложена на двудневен терор с избирателни 
екзекуции, телата от които биват струпани безразборно на 



 285

видими места. Босненските сърби заколват няколко деца в 
тълпата, която държат под око, и изнасилват жени, някои от 
които губят разсъдъка си. Готовността на хората да избягат с 
цената на всичко достига степен на лудост. Към края на 
втория ден неколцина бежанци се обесват. 

39 са масовите гробове в района на Сребреница. 
Останките от ексхумираните жертви биват погребани в 
Мемориалния център „Поточари”. Там има 6 066 идентифи-
цирани жертви. 2 306 още се издирват. Сред жертвите са 43 
млади момчета и бебе, убито малко след раждането си. Това 
е болезнената статистика от последния геноцид през ХХ век 
в Европа… 

През юли 2014 година Парламентът на Федерацията 
Босна и Херцеговина прие поправки към Наказателния 
кодекс, според които отричането на геноцида в Сребреница 
и на военни престъпления, потвърдени от съдебни решения, 
ще бъде третирано като престъпление, което ще се наказва с 
до три години затвор. И до днес не е ясно този закон важи 
ли за гражданите на Република Сръбска, в чиито предели е 
Сребреница, по силата Дейтънския мирен договор. 
Всъщност, именно с цел за последващо претендиране за 
територии се извършват етническите прочиствания преди 20 
години. Неслучайно наскоро Чедомир Йованович, един от 
най-доверените хора на убития през 2003 г. сръбски премиер 
Зоран Джинджич, категоризира Република Сръбска като 
„геноцидна творевина”, която пречи на Босна и 
Херцеговина да напредва по пътя към ЕС и да изгради 
демократични, работещи институции… 

Десет години след геноцида в Сребреница сръбската 
държавна телевизия излъчи документалния филм за 
извършеното от хората на Младич и от самия Младич през 
1995 г. Мнозинството от зрителите отказваха да приемат, че 
това е истина, не можеха да проумеят и да повярват на очите 
си. За тях Младич е герой, спасител. В съзнанието на 
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мнозинството сърби битуваше набиваното им години наред, 
чрез медиите от политици и интелектуалци, че сръбският 
народ е жертва. Жертва на хървати, бошняци, европейци… 

Истина е, че една, макар и много малка част от 
политическия елит на Сърбия се опитваше да каже 
истината. Само три месеца след подписването на 
Кумановското споразумение, което сложи край на 
бомбардировките над Сърбия, лидерът на Социалдемокра-
тическия съюз, Жарко Корач, в интервю за вестник „Danas”, 
(27.09.1999 г.) заяви: „В този момент, въпросът за 
отговорността се схваща много тясно като въпрос за 
отговорността на Слободан Милошевич и първите хора на 
режима. От прагматична гледна точка това е правилно, но в 
морален и политически план много по-съществено е да се 
постави по-широко въпросът за отговорността. У нас става 
дума за отговорност на значителен брой хора, практически 
за целия интелектуален елит на страната, а и на голяма част 
от народа. Струва ми се, че за съжаление, мнозинството 
напълно безкритично прие една програма, която по своя 
характер е шовинистична, а по съдържанието си – 
деструктивна. В себе си тя носеше зародиша на латентно 
престъпление и то при наличието на огромен ентусиазъм и 
енергия. За разлика от други исторически моменти, това 
беше предизвестено. Съвсем открито се говореше, че 
съществуват стойностни народи и народи без стойност, 
които едва ли не, не заслужават да живеят. Ще посоча като 
пример Воислав Шешил, който в едно телевизионно 
предаване заяви, че хърватите трябва да бъдат клани с 
ръждясали лъжици, а ако случайно оцелеят, да бъдат 
отровени. Оставям настрана въпроса как подобно изказване 
може да бъде наречено шега, но когато говорим за 
отговорността, хората забравят, че това беше казано по 
телевизия „Политика”, че този водещ и днес продължава да 
води предаване с голяма аудитория по телевизия „Пинк”. 
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Тогава той от сърце се разсмя на шегата на Шешил, а 
присъстващата в студиото публика също се смееше. Нито 
един човек не стана и не каза: „Това, което говорите, е 
свинщина”. Никой не излезе от студиото, да не говорим за 
водещия, който трябваше да прекъсне предаването. Това е 
най-добрата илюстрация за подкрепата към осъществява-
ната програма. Хората се правеха, че не знаят какво става, 
но знаеха. Спасяваха децата, приятелите, роднините си да не 
участват във войната, но не ги интересуваха резултатите от 
тази война и последиците от нея, които бяха видими. В 
крайна сметка, ние отпразнувахме освобождението на 
Вуковар, а почти никой не зададе въпроса – какво се е 
случило с хората от този град, дали този град някога е бил в 
Сърбия. Така че отговорността е много широка. Мисля, че 
на средния гражданин в Сърбия му е ясно, че програмата на 
Милошевич претърпя пълно поражение. Това, което 
обикновеният човек в този момент не знае, е какво да прави 
след като е осмислил този факт. В главите на голям брой 
хора настъпи сериозно объркване. Знаят, че не искат режима 
на Милошевич, но все още не са готови да си отговорят на 
въпроса, защо всичко това ни се случи и как да излезем от 
ситуацията.” Тук само ще уточня, че Жарко Корач по 
професия е психолог, с научна степен доцент и преподавател 
във философския факултет на Белградския университет. 

Заличаването, премахването на другия, на различния, 
за да завладееш територията му и всичко, създадено от него, 
е белег в историята на човешката цивилизация. Пред 
проблемите и въпросите, поставени от Жарко Корач, са се 
изправяли и се изправят и днес много общества. Според 
данни, публикувани в официалните статистики, над 100 
милиона души са жертвите на самоизтребление през 
последните три хилядолетия. Това са 100 милиона съдби, 
семейства, близки, страдащи за тези хора. Звучи странно, но 
дори за своите палачи те са само статистика. Накъдето и да 
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се обърнем днес на планетата се водят войни – расови, 
етнически, идеологически – независимо от съдадените 
международни институции, договори, дипломатически 
механизми и международни спогодби и съдилища.  

Ние, човеците, по подразбиране отхвърляме 
другостта. Дори не се опитваме да опознаем различния 
преди да го унищожим. Щом не е като нас, не знаем на 
какво е носител и затова, за да се чувстваме в безопасност, 
по-добре е да го отстраним. Това е истина само на първично 
ниво. Разумът и словестността трябва да ни служат, за да се 
откриваме и преоткриваме един друг, да намираме 
кръстопътят на пресичане между културите си и да градим 
мостове, а не да се самоунищожаваме. Проблемът е и в 
социалната среда. Във всичко, което моделира и изгражда 
представите в нашето съзнание, както добре го представя 
Корач. Всички проблеми, които изследвам в този труд – 
езика на омразата, образа на врага, стереотипите, масовата 
манипулация, замърсяват и замъгляват съзнанието ни – 
слагат бариери пред правилните оценки за заобикалящата 
ни реалност. Създават от нас маса, тълпа, която бива 
употребявана в полза на нечии интереси. 

Човешката история се документира и пише, не само за 
да докаже, че ни е имало, има ни и може би ще ни има, а за 
да се научим от грешките си, да преосмислим миналото си и 
да се усвоим изкуството да живеем със себе си и с другите. 
Това е процес, дълъг и труден, който задължително минава 
през воденето на диалог. Диалог със самите себе си и с 
другите. Ще цитирам отново част от казаното от румънския 
писател и политик Варужан Восганян, при представянето на 
книгата му „Играта на сто листа и други разкази”: „Лекът не 
може да стане чрез забрава, защото да забравиш, означава да 
не разбереш, но лечението не е и в отмъщението. Ако 
пролееш чужда кръв, за да излекуваш собствената си – това 
е илюзия. Няма аритметика на кръвта. Не можеш да 
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излекуваш една рана, като отвориш друга. За да се 
излекуваш, трябва да отвориш раната. Книгата е начин да 
погледнем към раните преди да сме ги излекували. 
Решението е в прошката, но за да простиш, трябва да знаеш 
какво точно прощаваш, т.е. прошката е диалог, а не 
монолог”. 

„Диалогът предполага другост”, пише Цветан Тодоров 
и добавя „но не всяка другост допуска диалог, било в 
междуличностното общуване, било при контактите между 
различните култури. Диалогът между културите изисква 
исторически условия… Обстоятелствата, при които се 
извършва откриването и завладяването на Америка, са 
противоположни на тези условия. Едва ли има по-радикална 
другост, от това, което поражда срещата и сблъсъка между 
Европа и Америка. И едва ли може да си представим по-
недиалогична среща”. [218] 
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Единни в многообразието 
 

 
Новоизбраният президент на ЮАР Нелсън Мандела 

връчва световната купа на капитана 
на националния отбор по бейсбол на ЮАР 

 
Ако християнството, пише Юнг, претендира да бъде 

монотеистична религия, то не може да мине без хипотезата, 
че противоположностите „добро” и „зло”са обединени в 
един Бог…”Божият образ зависи от човешкото въображение 
с неговата обусловеност от време и място.” [219] 
Хилядолетия една или друга религия е господствала при 
различните цивилизации. И всеки път това е водело до 
изтребването на много невинни хора, които никому нищо 
лошо не са причинили. Избивани са, само защото не са 
изповядвали дадена религия или са отказвали да я приемат. 
Вината не е в религията и моралните норми и принципи, 
заложени в нея. Нито една религия не призовава „убивай”, 
всички се осланят на вярата и любовта. Просто, ние 
човеците ги прилагаме през своята същност и градим от тях 
институции за подчинение, а не за добродетели. 
Единственото изключение е будизмът. Може би защото е 
повече философия, отколкото религия. Буда призовава: 
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„Освободете се от миналото, освободете се от бъдещето, 
прочистете съзнанието си и ще постигнете просветление”. 

Понякога съм си мислила, че на Буда му е било лесно, 
седял си под едно дърво години наред в търсене на 
просветлението. Как обаче достигаш до просветление, 
когато над главата ти се изсипват бомби и всичко се руши? 
Когато поемеш пътя на спасението със или без семейството 
си, преминаваш различни границите и отиваш в чужда 
страна, където не си желан и не си посрещнат с добро, 
където хората се страхуват от теб и те изолират, дори по-
лошо – гледат на теб като на заплаха за социалната им 
система? Или когато пред врата на „дома ти” са се струпали 
хора, безкрайно различни от теб и ти не знаеш какво мислят, 
какво искат и как възнамеряват да го постигнат? Лично аз не 
смятам, че човек търси просветление, когато мисли за 
спасение. Въпреки че може би точно в този момент именно 
в просветлението се съдържа спасението. Това не е 
еквилибристика с думи и термини. Доказват го данните от 
две социологически проучвания, проведени през 2016 г. в 
страната ни от различни организации с различна цел. 

По поръчка на Института за икономика и 
международни отношения и фондация „Фридрих Еберт”, в 
началото на март 2016 г. агенция „Сова Харис”, провежда 
проучване сред 1000 респонденти за нагласите им спрямо 
бежанците в България. Причината е бежанската вълна, 
навлязла в Европа от Близкия Изток, по суша и вода, 
Арабските страни и Северна Африка. „От началото на 
бежанския поток досега през България минават няколкото 
бежански вълни, в които има хора от различни 
националности, които видимо са много различни едни от 
други, както по поведение, така и на външен вид. През 
България преминават сирийци, иракчани, афганистанци, 
пакистанци, кюрди, сомалийци, мароканци и др.”. [220] 

Според 60% от анкетираните, бежанците представ-
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ляват заплаха за националната сигурност на България, 15,2 
процента са на обратното мнение, а 24,8 процента не могат 
да преценят. 82,1 процента от анкетираните смятат, че 
трябва да се изгради система, чрез която да се прави подбор 
извън границите на ЕС, за да се получава разрешение по 
определен ред за прием на бежанци. Сред факторите, 
препятстващи интеграцията на бежанците, 49,3 процента от 
участвалите в проучването посочват, че държавата ни е 
толкова немощна, че не може да осигури условия за 
интеграция, 38,5 процента посочват, че бежанците имат 
различна култура и религия и не могат да се интегрират в 
нашите условия, а 1,2 процента не могат да преценят. 78,3 
процента смятат, че бежанците ще бъдат в тежест на 
икономиката ни. За 50,9 процента от анкетираните не е 
приемливо да имат колега или съсед бежанец. На въпрос 
дали бежанците представляват заплаха за тях, 47 процента 
отговарят отрицателно и не се страхуват от бежанците, 34,1 
процента смятат, че бежанците са заплаха, защото се 
страхуват от хора с различна от собствената им религия, 
други 23,6 процента също смятат, че са заплаха, защото се 
страхуват от хора от друг етнос, а 4,6 процента заявяват, че 
са заплаха, защото мразят чужденците. 

Данните ясно отчитат, че в основата на проблема е 
страхът от различния, непознаването на неговата култура и 
религия, различната етническа принадлежност и 
икономическия аспект. Всъщност, тази тенденция, тези 
индикатори, са общовалидни за всички европейски страни. 
Да, поведението на обществата е различно, но до голяма 
степен е повлияно от политическите послания, отправяни 
чрез медиите. Любомир Кючуков, директор на Института за 
икономика и международни отношения, много удачно 
коментира данните от проучването така: „Има страхове, 
няма омраза. Настроенията са разнопосочни, общественото 
съзнание е достатъчно объркано и доминирано от 
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страховете”. [221] Непознатото, неизвестното винаги плаши. 
Това е стара, всеизвестна истина. 

Тук ще си позволя един малко по-дълъг цитат от един 
анализ, защото смятам, че релацията бежанец-местен жител 
много точно се проектира спрямо взаимоотношението „аз и 
другия, различния”. Другият ценен момент за мен е, че 
проблемът е представен в цялостната му комплексност. 

В края на 2016 г. Милена Герасимова изготвя 
социологически анализ, който изследва темата за бежанския 
конфликт и сирийските миграционни потоци, преминаващи 
през България. В него e представен един по-задълбочен 
поглед върху три основни елемента, обуславящи човешкия 
фактор в разглежданата ситуация: представите за и на 
бежанците/представите за и на българите и ролята на 
медиите в изграждането на представи за изследваните 
групи. Различността и съвместното съжителство – възможно 
ли е или невъзможно. Ролята на страха в комуникацията 
между изследваните групи. Анализът част е от проект на 
студио за документален театър „VOX POPULI”. 

„Хората, които идват като бежанци у нас, са с различна 
националност и култура. Невъзможността да изградиш 
вариативна представа за отделните групи те кара да мислиш, 
че всички са добри или всички са лоши, в зависимост от 
това, което си имал възможност да срещнеш, без да може да 
откриеш разликите. 

Когато българите правят разграничение между 
отделните бежанци, разграничават ги основно на база 
поведение – агресивни или спокойни, такива, които създават 
проблеми и такива, които живеят спокойно, в рамките на 
своята народност. Реалният образ за човека, идващ от 
конкретна държава, се изгражда, като се открият релациите 
поведение-народност. Преценката обикновено минава през 
усещането за сигурност, което до голяма степен определя и 
настройката на местните жители към бежанците. 
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Различията между бежанците според самите тях 
Самите бежанци също се делят на групи и често 

споделят, че между отделните групи има проблеми. Един 
респондент от Сирия, които живее отдавна в България, 
казва, че е много неправилно от страна на българите да 
обобщават, наричайки някого арабин, тъй като арабите са 
много различни, идват от няколко държави и всяка държава 
носи собствени особености, култура, традиции и най-вече 
политика. Говорейки за различия между две култури, в 
зависимост от настройката и желанието за преодоляването 
им, на преде план излиза, че човек, когато иска да намери 
прилики, винаги ще ги намери и когато търси различния, 
винаги ще ги открие. 

 
Различност или не? 
Повечето респонденти местни жители смятат, че 

нашата култура е много по-различна от арабската. Това 
твърдение обикновеното се свързва с хора, които нямат 
много задълбочени отношения с бежанци. Бежанците, с 
които говорим, вече са изградили някаква среда. Те 
определят нашата култура като близка до тяхната и 
споделят, че се чувстват много добре у нас. Смятат, че двете 
ни култури имат много общо, включително в исторически 
план, като тук се визират отношенията с Турция, която често 
пъти се приемат като заплаха.1 Много малка част от 
българите са наясно с този исторически факт и често 
свързват хората, изповядващи ислям, с турците-поробители, 
откъдето идва основното предубеждение по отношение на 
хората от арабските държави. Често пъти представите за 

                                                
1 Сирия и Ирак са били част от Османската империя и чак в 
последствие, когато османската империя се разпада, остават автономни 
държави.  
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бежанците се изграждат през клишетата, с които свързваме 
арабския свят, който определяме като различен. Едно от 
различията е религията, която се разпознава като чужда за 
района ни. Според мнозина български респонденти 
различната религия задава различни култура и навици, което 
те определят като проблем за приобщаването на носителите 
им в нашата страна. Отвъд религията няма голяма разлика. 

От друга страна, самите бежанци не усещат натиск 
или притеснение, свързани с религията си, и споделят, че за 
тях е без значение дали си християнин, или мюсюлманин, ти 
си човек и всички хора са еднакви. Те казват, че в България 
се чувстват добре, без да пречат на някого и без върху тях да 
се окаже натиск да не изповядват религията си. Те създават 
нови приятелства, както със свои, така и с местни жители, 
без проблем, без страх. Тук се чувстват спокойни за себе си 
и за децата си. Според бежанците, религията има много 
ограничено влияние и по-скоро е основание за премахване 
на различията, а не за подсилване, защото Бог учи да 
обичаме всички хора, „всички са свободни”. Често 
местните, които се срещат ежедневно с бежанци, казват, че 
те са по-добри и по-възпитани от нас. 

 
Приятелството и Заедността 
Според много от бежанците, разликите между сирийци 

и французи са по-големи, от тези между българи и сирийци, 
затова на повечето от тях им е било трудно да оцелеят във 
Франция. За тях в България и Турция е по-лесно, защото 
хората и нравите са едни и същи. Бежанците смятат, че 
културата, и до голяма степен начинът на живот, са много 
близки. Мнозина от тях споделят, че хората в България са 
подобни на тези в Сирия. Поставят България някъде по 
средата между Европа и Сирия, което прави отношението на 
хората към новодошлите нито прекалено топло, нито 
студено, както е в другите европейски държави. Те ценят 
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многообразието в нашата страна и казват, че най-хубавото 
нещо на България е, че тук има всичко и можеш да намериш 
и Изтока, и Запада, което предразполага чужденци от 
различни държави да се чувстват добре тук, тъй като има 
среда за всеки. И различията много бързо изчезват, „това е 
място, което приема различията”. 

 
Общи положения 
След получаването на статут и излизането от 

бежанския лагер, пред всеки бежанец стоят две, много 
важни и трудни за осъществяване, мисии. Едната е 
намирането на нов дом, другата е намирането на работа и 
разбира се и научаването на езика. Много бежанци споделят, 
че условията за един бежанец в Германия са далеч по-добри, 
отколкото у нас, особено за семейство с деца, тъй като там 
им се оказва здравната помощ, каквато тук липсва. Това кара 
много от семействата да искат да се установят в Германия, 
Швеция и Белгия. 

„Аз ще остана в България. Ако Сирия се оправи и 
войната свърши, ще се върна в Сирия. Но ще продължа да 
се връщам в България. България ми помогна, даде ми 
сигурност, направи много за мен. Не бих напуснал 
България, ще остана тук… Това е прекрасна страна, 
повярвай ми! Трябва да познаваш страната, за да я харесаш, 
но в същото време е близка до нашата култура. В Европа 
отношенията между хората, вътре и извън семейството, са 
различни. Живял съм в Германия 2 месеца и 10 дни. Там е 
различно. Понякога тук се чувствам, все едно съм в Сирия.” 
Това споделя един бежанец от Сирия, получил статут. 
Бежанците като цяло определят българската култура като 
много близка до тяхната и много далечна от тази на Европа, 
затова те се чувстват толкова добре у нас. „Ако България 
даде на бежанците половината от това, което им дава 
Германия, никой няма да си тръгне оттук.” 
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Ролята на страха 
Съществен елемент в разговорите с респондентите – 

местни жители – е темата за страха. Страхът от непознатото, 
страхът от асимилацията, страхът от икономическата 
несигурност, от това, че ще останат по-малко ресурси за нас, 
страхът като цяло: „Да, страхувам се, не знам точно от 
какво, но нещо ме кара да се чувствам несигурна”. Често 
пъти информационният вакуум отваря място за спекулации, 
като това, че чужденците ще ни вземат работните места и 
проблеми със сигурността и други такива. В основата на 
омразата стои липсата на информация. Различни 
политически партии и сили печелят от страха и омразата на 
хората. От казаното до тук по отношение на представите за 
бежанците и факторите, които формират тези представи, 
много ясно се вижда, че хората, които имат положително 
мнение за бежанците, са тези, които имат контакти с тях. В 
много от разговорите се коментира факторът страх, без да 
има реално основание за него. Страхът от това, че не знаем 
какво могат да ни направят, защото не ги познаваме, но и не 
желаем да ги опознаем. Така страхът пречи и на самите 
бежанци при контактите им с местните жители, но въпреки 
това по-често се случва те да търсят контакт, отколкото 
обратното. Страхът прави хората агресивни и подозрителни 
и това важи колкото за нас, толкова и за тях, защото, в 
крайна сметка, всички сме хора. Настройката на хората едни 
спрямо други се променя, когато се опознаят”. [222]  

Представеният внушителен цитат, разбира се, е 
селекция и от текст, който е поне 10 пъти по-обемист. 
Справката с оригиналния текст би била убедително 
доказателство, за придържането към основните послания от 
предоставения тук текст. Не може и не трябва всички хора, 
които изповядват една и съща религия, автоматично да 
бъдат поставяни под общ знаменател. И те са хора като 
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всеки един от нас и нищо човешко не им е чуждо. Същото 
се отнася и за хората от друг етнос или раса. Страхът, 
непознатото, стереотипите, предразсъдъците – това е, което 
ни разделя и ни прави врагове. Това са и оръжията, на тези, 
които ни противопоставят едни на други. Всяка различност 
носи със себе си нещо ново, което може да ни допълни и 
обогати. Всички социологически изследвания доказват, че 
най-креативни, най-успяващи, с най-добър стандарт на 
живот са толерантните общества – там, където другостта се 
приема и преоткрива. Това е градивната спойка, която стои в 
основата на просперитета. В челната десятка за 2016 г. на 
страните с най-добър стандарт на живот и осигурен 
социален статус и възможност за личностно развитие, 
съотнесено процентно към броя жители им, са Канада, 
Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия и не на последно 
място – Азербайджан. В челните позиции по тези 
показатели отсъстват държави като САЩ, Австрия и 
Франция. 

Относно Франция, справедливо е да се отбележи, че 
прави впечатление, че в тази страна, която е известна със 
своята висока степен на мултикултурализъм и вероятно е с 
едно от най-високите нива на търпимост към имигрантите 
от Африка и Магреба и Близкия изток, след нападенията в 
„Батаклан”, в редакцията на „Шарли Ебдо” и година по-
късно – на крайбрежната алея в Ница – вестниците спазват 
подчертано внимателен, обран тон в своите заглавия и 
статии. „Терористите поеха отговорност за своите нападения 
още в десет часа пред BFM-TV”, „Осем нови разпита сред 
антуража на автора на атентата в Ница”, „Атентатът в Ница: 
терористът е обмислял своя криминален план няколко 
месеца преди нападението” (в. „Монд”); „7 януари, 11:28 ч.: 
облак прах в редакционната”, „Януарските атентати: 
следователите са в търсене на поръчителите”, „В „Батаклан” 
проехтя стрелба под звуците на Kiss the Devil”, „Законната 
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защита трябва да бъде увеличена срещу терористичните 
заплахи”, „Атентатите в „Шарли Ебдо”: карикатуристите – 
хуморът на безнадеждността” , „Атентатът в Ница: 
терористът внимателно е планирал действието си” (в. 
„Фигаро”); „Тъга и гняв на поклонението в памет на 
еврейските жертви”, „Бавното пропадане на братята 
Куаши”, „Атентати: Хаят Бумедиен, неуловимата вдовица”, 
„Атентатът в Ница: потресаващият профил на терориста”, 
„Атентатът в Ница: първите свидетели разказват за ужаса” 
(в. „Паризиен”) – това е само една незначителна част от 
заглавията в три основни френски вестници, но прави 
впечатление, че почти навсякъде се наблюдава едно 
предпазливо боравене с термините, които биха могли да 
нагнетят напрежението у читателите. [223] Вероятно това е 
породено именно от мултикултурните традиции, които са се 
развили във Франция през последните две или три 
десетилетия на ХХ век и най-вече в началото на ХХІ век, но 
също така е напълно възможно и обратното: внимателният 
изказ да не е породен от този мултикултурализъм, а да има 
за цел запазването на относително спокойствие сред 
обществото. Независимо от естеството на взаимовръзката 
между толерантността сред хората и тона в пресата, 
обществените нагласи във Франция не претърпяха сериозни 
изменения по отношение на степента на търпимост спрямо 
имигрантите, въпреки решителното противопоставяне на 
този тип тежки престъпления. 

Държа да отбележа и изследването на Мария Тодорова 
„Балкани, балканизъм”. Тя проследява фактологията през 
вековете и доказва, че митологията „тъмни, кръвожадни 
балканци” е изключително несъстоятелна и ,за съжаление, 
самоподценяването ни пред останалите е в основата на този 
мит. Другият проблем е непознаването на същността на 
Балканите, където и до днес можете осезаемо да усетите 
къде е минавала границата между две разпаднали се 
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империи – Австроунгарската и Османската. В крайна 
сметка, Тодорова показва, че западно европейските 
цивилизации са проляли далеч повече кръв, от който и да е 
балканец. Просто са опаковали всичко това в 
квазихуманност. [224] 

„Хората не живеят само с разума си. Те не могат да 
преценяват и да действат рационално, преследвайки 
интересите си, ако не се стремят да определят собствения си 
Аз. Политиката на интересите предполага идентичност. Във 
времена на бърза социална промяна вече изградените 
идентичности се разпадат, Азът трябва да се предефинира и 
да се създаде нова идентичност. За хора, изправени пред 
необходимостта да определят „Кой съм аз?”, „Къде е моето 
място?”, религията предлага непоклатими отговори, а 
религиозните групи дават възможност на малките социални 
общности да получат компенсация за това, което са 
загубили от урбанизацията. Както пише Хасан ал-Тураби, 
всички религии предоставят на хората „усещане за 
идентичност и перспектива в живота”. В този процес хората 
преоткриват себе си или си изграждат нови исторически 
идентичности. Каквито и универсални цели да са имали, 
религиите задават идентичност на хората, като прокарват 
фундаменталното разграничение между вярващи и 
невярващи, между по-висшата вътрешна общност и по-
нисшата група на вънстоящите”. [225] 

Самюел Хъртингтън смята, че „Когато се решава 
въпросът за идентичността, това, което най-вече има 
значение за хората, са кръвта и вярата, религията и 
семейството. Хората се съюзяват с хора от сроден произход, 
религия, език, ценности и институции и се дистанцират от 
различните… Пред 50-те години Лестър Пиърсън 
предупреди, че човечеството се движи към „епоха, в която 
отделните цивилизации ще трябва да се научат да живеят 
рамо до рамо в мирен обмен, да се учат една от друга, да 



 301

познават своите истории и идеали, изкуство и култура, като 
обогатяват взаимно стиловете си на живот. Алтернативата в 
този пренаселен, малък свят, е неразбирателство, 
напрежение, сблъсък и катастрофа.” Бъдещето, както на 
мира, така и на цивилизацията, зависи от разбирателството 
и сътрудничеството между политическите, религиозните и 
интелектуалните лидери на водещите цивилизации в 
света”.[226] 

Цветан Тодоров припомня, че всяко общество се 
характеризира с множественост на културите. „Нещо 
повече, в наши дни международният обмен на информация, 
миграциите и пътуванията, контактите между населения с 
различен произход (особено в големите градове), са по-
интензивни от когато и да било в миналото и няма никаква 
причина наложилата се вече тенденция да тръгне в обратна 
посока. Доброто управление на тази нарастваща 
множественост би трябвало да предполага не асимилиране 
на другите от преобладаващата култура, а в зачитане на 
малцинствата и интегрирането им в рамките на законите и 
на гражданските ценности, валидни в еднаква степен за 
всички. Тази цел е едновременно и важна, защото 
упражнява влияние върху живота на цялата общност, и 
постижима, доколкото не засяга обичаи, възприети в 
ранното детство, които представляват елементи от базисната 
идентичност, а житейски правила, за които всички охотно 
приемат, че могат да бъдат различни в една или друга 
страна…Обществата, белязани от страха, както и тези, 
пропити с озлобление, днес са на кръстопът. Те могат да 
налеят още масло в огъня на своите страсти или да се 
опитат да се въздържат от непремерени действия… всеки 
удар, нанесен от единия противник, предизвиква удар с още 
по-голяма сила от другия. Страхът на едните, дължащ се на 
претърпените актове на агресия, ги кара да засилват своите 
удари; озлоблението на другите, подхранвано от минали и 
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настоящи унижения, ги води към още по-насилнически и 
отчаяни действия. Днес техниката поставя в ръцете и на 
едните, и на другите, оръжия за унищожение с невиждана 
досега мощ и лекота при боравене с тях. Ако не съумеем да 
прекратим това гибелно противопоставяне, заплашен ще се 
окаже самият живот на земята. За да избегнем варварските 
актове с ужасяващ мащаб, нашият най-добър шанс се състои 
в това да се освободим: едните – от желязната хватка на 
страха, другите – от тази на озлоблението, и да се опитаме 
да заживеем в един многообразен свят, в който утвържда-
ването на собствената личност не преминава през 
подчинението или погубването на другия”. [227] 

Думите на Цветан Тодоров са пропити с житейска 
мъдрост. Проблемът, според мен е, че страхът на едните и 
озлоблението на другите не е в следствие на възникналия 
сблъсък между тях. Сблъсъкът между тях е резултат от 
целенасочено създадени, поддържани и активирани 
страхове и озлобление. Тези емоционални състояния са 
съзнателно търсени и провокирани, за да има сблъсък. 
Печалбата от този сблъсък в парично изражение за тези, 
които го направляват го е внушителна. А загубите в 
икономическо, хуманитарно, културно, екологично и 
здравословно изражение за активните участници в този 
сблъсък си е за тяхна сметка. А за стойността на човешкия 
живот е цинично дори да се споменава. За съжаление, 
утвърждаването на личността в случая няма никакво 
значение. Убедена съм, че към всичко, което цитирах и от 
Самюел Хънтингтън, и от Цветан Тодоров, трябва да 
добавим неотложната потребност от отърсване на 
съзнанието ни от вменяваните ни страхове и стереотипно 
мислене, от предоставените готови мисловни схеми и от 
натрапчивото предлагане на готови чужди решения. С риск 
да се повторя, ще призная, че това е дълъг, труден, дори 
донякъде болезнен процес, но е единственият възможен, ако 
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човек иска да бъде мислещо същество, което направлява 
живота си и е пълноценен участник в социалната си среда. 
Отказът от критично мислене ни превръща в маса, в тълпа, 
употребена за чужди цели. Както казва Уолтър Липман, 
„Там където всички мислят еднакво, никой не мисли 
достатъчно”. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Маршъл Маклуън с първата си книга в ръка 

„Галактиката на Гутенберг” 
 
Смята се, че човекът е единственият словесен 

животински вид. Словото е ключът към неговото поведение. 
Словото е израз на неговите мисли, чувства, желания. 
Словото описва, представя и изгражда неговите светове. 
Чрез словото човекът прониква в света и светът прониква в 
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него. „Когато думите изгубят смисъл, хората губят 
свободата си”. Тези слова са послание на 2 500 години. 
Оставени са ни като завет от древния китайски мъдрец 
Конфуций.1 Доказали са своя смисъл и правдивост през 
хилядолетията. 

От времето на Конфуций до днес езикът се е развил и 
обогатил. Основният фактор за това развитие е човешкото 
любопитство, жаждата за знание, откриването и 
преоткриването на света, потребността да облечем в слово 
всяко ново явление и процесите, които го съпровождат. 
Въпреки хилядите години словесност, възникването на 
езика при човешките индивиди все още е неразгадана тайна. 
Още по-голяма загадка е човешкият мозък и фактът, че 
продължаваме да не знаем как да използваме целия му 
потенциал. Изследователите твърдят, че използваме едва 7% 
от мозъка си. 

Въз основа на цитираните данни и направените изводи 
в това изследване можем да заключим, че дори този малък 
обем на познания, на фона на съвкупната цялост от 
незнания, е достатъчен за изработването на ефективни 
манипулационни стратегии. Съчетанието на подходящи 
думи, символи и метафори, в комбинация със звукови и 
визуални ефекти, успешно моделират нашето съзнание. И 
този успех се дължи на факта, че посланията, изработени по 
тези правила, са насочени не към нашия разум, а към 
нашите емоции. Фокусират се в най-силната и устойчива 
емоция, която според Чарлс Дарвин е генетично заложена в 
човека – страхът. Възраждат и надграждат страховете ни и 
направляват реакциите ни. Колкото по-екзистенциални са 
нашите страхове, в който манипулаторите са прицелени, 
                                                
1 Китайски философ, ученик на Лао Дзъ, роден около 551 г.пр.Хр. 
Учението му се основава върху идеята за перналистиката – концепция за 
държавата, в която владетелят се възприема като pater familias – „баща 
на семейството”. Б.ред. 
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толкова, по-въздействащ е резултатът. Класическият похват 
е фабрикуването на враг посредством езика на омразата. 
Технологията „аз мразя” има безотказно действие.  
Съществува обаче и един особен, много важен и 
непреодолим проблем – тя не е само разрушаваща, тя е и 
саморазрушаваща се. Деструктивната £ мощ е двупосочна. 
Действа както навън, така и навътре. Основният проблем е, 
че когато омразата е задействана, никой дори за миг не се 
спира, за да си даде сметка за цялостния ефект, още по-
малко да си зададе най-важния въпрос: „Кой печели”. 

Печели този, който фабрикува проблемите и 
направлява обществата да изпълняват волята му. Средството 
са медиите. Те са главното действащо лице. Те опосредстват 
комуникационния процес. Канализират го. Усилват го. Това 
е заложено в природата им. Изпълняват функцията на 
параван за същинския комуникатор, който фабрикува 
ретранслираните послания. Медиите изграждат образа на 
нашата социална среда. „Механизирана интелектуална 
продукция. Стандартни човешки общества в заводите на 
обществото…”, пише Маршъл Маклуън. Медията събужда 
съпричастност. Съпричастността поражда съгласие. 
Съгласието – внушения и промяна в поведението. 
Задействането на колелцата на тази социална механика се 
обуславя от социалния контекст. По-конкретно казано – 
комуникаторът и медиаторът трябва да споделят контекста 
на информацията. Има още един много важен детайл – 
доверието. Източници с високо ниво на доверие водят до 
осезаеми промени в поведението след акта на комуникация. 

Най-краткият път до постигане да доверието е 
изграждането на внушения на база на стереотипите. 
Особено когато тези внушения са предназначени за масовата 
аудитория. „Познавателните възможности на човека са 
ограничени: човек не може да види и да знае всичко, т. е. да 
бъде абсолютно информиран, тъй като обкръжаващата го 
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среда е изключително многообразна, сложна и изменчива. 
Освен това той не може да бъде във всяка една точка от 
света. Като преодолява многообразието на света, човек 
систематизира знанията си за него в категории. Тези 
категории са фикции, стереотипи, елементи на квазисреда, с 
помощта на които човек се приспособява към своето 
обкръжение. Поведението на човека е реакция на стимулите 
на тази псевдосреда.” Това е много точна формулировка. 
Представена е от Уолтър Липман в книгата му 
„Общественото мнение”. Основната характеристика на 
стереотипа е неговата устойчивост. Точно тези свойства на 
стереотипите ги вкарват в интензивна употреба при 
провокирането и поддържането на конфликти между 
различните общности или общества. Многократното 
повтаряне на тези стереотипи затвърждават представите за 
медийната реалност, създадена от средствата за 
комуникация.  

Тук има още един важен момент. В конфликтни 
ситуации, медиите се консолидират и засилват още повече 
въздействието на посланието. Общественото съзнание се 
програмира и управлява чрез медиите. Колкото по-развити 
технологично са обществата, толкова по-манипулируеми са 
те. Образите и символите, който опаковат медийните 
послания, изграждат мисловните схеми в главите ни и 
внушават определените от тях категории за добро и зло. 
Опозитните понятия, които покриват пространствата с 
конфликти, са максимално опростени, конкретни и силно 
въздействащи. При подбора на тези понятия е много важно 
да бъдат взети предвид културните и цивилизационните 
разлики на обществата, за които са предназначени 
съответните текстове. 

С развитието на обществата, тези процеси са се 
разраствали и трансформирали, но са запазвали своят 
характер, цели и методи. С развитието на технологиите и 
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науката в сферата на комуникаците и психологията те се 
променят като названия, носещи/насаждащи съответните 
страхове и заплахи. Резултатът от тях обаче е постоянна 
величина – фабрикуване на общественото мнение и 
поведение.  

Норберт Винер, бащата на кибернетиката, е един от 
забележителните феномени на XX век. Той определя 
кибернетиката като наука за управлението, връзките и 
обработката на информацията в техниката, живите 
организми и човешкото общество. Всъщност, най-простичко 
казано, Винер създава изкуствения интелект, който днес 
виждаме в космическите кораби, медицинските апарати, 
производството на леките коли, GSM-ите, принтерите и 
къде ли още не. 

Винер винаги се е интересувал от живите организми. 
На младини се е занимавал с биология и философия, но 
накрая се е отдал на математиката. Веднъж участвал в 
следния експеримент. В изкуствено създаден лабиринтът – 
мрежа от подземни дупки – в единия му край поставят 
парченце сирене. Пускат мишка в лабиринта. Тя се пъха във 
всички дупки и продължава по-нататък, но запомня 
грешните движения и не ги повтаря. Ако бъде пусната 
повторно в лабиринта, изминава разстоянието от точка А до 
точка В без грешки и максимално бързо. Винер осъзнава, че 
придвижването на мишката се направлява от самонасочваща 
система, която е заложена в нея. Тогава проблясва 
гениалната му мисъл – защо не се създаде „изкуствена 
мишка”. 

Фактът, че Норберт Винер използва за създаването на 
изкуствения интелект поведението на една мишка, която не 
повтаря веднъж допусната грешка при преминаването на 
лабиринт, ме кара да се замисля, кой е по съвършен в 
поведението си – мишката или човекът, който циклично 
повтаря едни и същи грешки. 
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В хода на изследването са цитирани определенията за 
човека на различни автори. Аристотел го определя като 
социално животно, Войчех Кайтох като символно животно, 
Джордж Стайнър като езиково животно, за мен човекът е 
комуникиращо животно. Разбира се, тези определения са 
позиционирани в съответното научно поле на изследване. 
Много книги не съм прочела, но в цялата научна и 
художествена литература, на която се осланях при 
изготвянето на този труд, никъде не попаднах на 
определението, човекът е разумно и добро животно. 

Склонна съм да отдам този факт на оценката на Филип 
Зомбардо: „Ние знаем достатъчно за обстоятелствата, които, 
в тежки ситуации, правят от обикновените хора палачи. За 
съжаление, все още знаем твърде малко, как в такива 
ситуации се раждат герои. Изследванията върху 
психологията на героизма на практика не съществуват. 
Малцината, които бият тревога, които се застъпват 
ангажирано за една кауза, които заради морала дръзват да 
поемат риск.”  

Хората винаги са били изправяни и ще бъдат 
изправяни пред различни предизвикателства от различно 
естество. За да ги преодолеят и да съхранят достойнството 
си на най-интелигентното животно, достатъчно е само да 
мислят и да се ръководят от разума, а не от емоциите. 
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