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АНАЛИЗИ

Брой 11(I), 2022
Дискретният чар на езиковата власт

Лексикален количествен анализ на
съдържанието в сравнение с други методи за
изучаване езика на печата
Войчех Кайтох
Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския
университет в Краков
имейл: wkajt@poczta.onet.pl
Резюме. Статията разглежда няколко типа анализи на медийното съдържание.
Количественият анализ на съдържанието винаги е необходима първа стъпка в
изследването на всеки медиен поток. Този вид изследване дава възможност за
обективно посочване на теми и тематични линии в дадена медия. При лексикалния
количествен анализ на съдържанието както единицата за анализ, така и мерната
единица е думата. Обособяват се две течения (методът на водещите думи и методът
на ключовата дума). Предлагат се дефиниции на понятията „текстов образ на света“
и „езиков образ на света“. Изложени са алгоритми за прилагане на представените
методи.
Ключови думи: лексикален количествен анализ на съдържанието, количествен
лексикален текстов образ на света, анализ на съдържанието, медийни изследвания

Количественият анализ на съдържанието (наричан по-долу КАС)
винаги е необходима първа стъпка в изследването на всеки медиен
поток. Независимо дали става въпрос за брой на вестник, излъчване
на телевизионно предаване или издание на онлайн медия.

Най-кратката история на класически символи от КАС
Този метод е на повече от седемдесет години и авторството на
неговата зряла форма се приписва на Пол Феликс Лазарсфелд (1901–
1976) и Бърнард Рубен Берелсън (1912–1979). Последният го
определя по следния начин: „Анализът на съдържанието е
изследователска техника, насочена към обективно, систематично и
количествено описание на отвореното съдържание на
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информацията1“, която „следва да се характеризира според четири
признака: 1. Да отчита само синтактични и семантични елементи на
съобщението, 2. Да е обективна, 3. Да е систематична, 4. Да е
количествена2“. Времето не е отменило нито един от признаците на
тази скромна формула, освен може би изискването за систематичност.
В пионерските времена на журналистиката е нямало възможност за
съхраняване на източници и данни, каквато съществува благодарение
на днешните информационни технологии, и теоретично казано, ако
някой е искал да изследва, да речем, развитието на идеологическите
тенденции и тематичното съдържание, публикувано в някое списание
в течение на десетилетие, е щяло да му се наложи общо взето всяка
година (или евентуално на друг интервал) да разглежда пробен текст
с фиксиран размер от въпросното списание, който е взет по един и
същи начин и е задължително анализиран по един и същи начин. Днес
такъв поток от данни е възможно да се съхранява, а пробни текстове
могат да се вземат и анализират3 в точния момент. Странно е, че днес
в Полша едва ли някой (ако изобщо) прави подобни изследвания...
Методът е известен в Полша. Валери Писарек описва неговата
история4 и съставя основния учебник5, в който го представя.
Неговата добре позната дефиниция гласи:

B. Berelson, Analiza treści, w: anonim (red.), Teoria i metodologia badań nad prasą za
granicą (przekłady), 3. Analiza zawartości, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW
„Prasa”, Kraków 1970, s. 8 [анонимен превод на откъс от книгата Handbook of Social
Psychology, ред. Гарднър Линдзи, т. 1 и 2, Масачузетс 1959, т. 1, стр. 488–518].
2
W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa” w
Krakowie, Kraków 1983 s. 29. Вж. Berelson, op. cit., s. 7.
3
Вместо системно изследване, е достатъчно да се вземат повече проби от медийния
поток по същия начин, по едни и същи правила, което може да се осъществи
например по време на еднократно изследване на историята на медия.
4
Вж. W. Pisarek, Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju, „Zeszyty Prasoznawcze”
1983, nr 2, s. 5–16.
Porównaj także J. Kołodziej, Analiza zawartości mediów, [w:] Słownik terminologii
medialnej, red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, Kraków 2006, s. 6–8; O. Dąbrowska- Cendrowska, Recepcja podręcznika
„Analiza zawartości prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda
badawcza”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 2, s. 117–127.
5
W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, op. cit. Съществуват и други: M. LisowskaMagdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1,1, Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Zeszyty Wydziałowe, z. 1, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2004; S. Pamuła, Metoda analizy zawartości prasy i jej
zastosowanie w wybranych tygodnikach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
1
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Анализът на съдържанието е набор от различни техники за
систематично изследване на потоци или сетове от съобщения, като се
разчита на възможно най-обективно (на практика обикновено
интерсубективно съвместимо) разграничаване и идентифициране на
евентуално недвусмислено специфични, формални или свързани със
съдържанието елементи и на евентуално точно (на практика
обикновено количествено) разпределение на оценката върху появата
на тези елементи, главно въз основа на сравнителни изводи и цели,
чрез изучаване на съдържанието на съобщенията, за да се стигне до
получаване на информация за други елементи и условия на
комуникационния процес6.

Валери Писарек откроява в АС7 две тенденции. Първата позволява да
се представи тематичният хаос на вестникарските текстове в някакъв
ред, да се посочат тематични предпочитания – така че това да се
превърне в анализ на целия вестник. Втората спомага за открояването
на определени елементи по дадена тема във вестника, част от
неговата линия – след което да се предадат по доста изчерпателен
начин.
Тези две тенденции се формират в полския АС още в началото на 50те и 60-те години на 20. век. Те са инициирани от статии на Антонина
Клосковска8 и Ирена Тетеловска9. Както пише Валери Писарек:
Клосковска говори за разкриване (съзнателно или несъзнателно) на
пропагандирани социални модели, Тетеловска – за обективно описание
на „работата на журналист, редактор и печатар“. В първия случай
основният предмет на изследване е „по-дълбокото съдържание“ на
прессъобщенията, във втория – поне програмно, „всичко“, а именно,

Częstochowie, Częstochowa 1996; T. Gackowski, M. Łączyński, Ł. Majchrzyk, A. Matyja,
M. Wieczorkowski, Skrypt do analizy zawartości prasy, Koło Naukowe Obserwacji
Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
6
W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, op. cit., s. 45.
7
В. Писарек специално говори за анализа на съдържанието на печата (content
analyis), позовавайки се на количествения анализ. Тъй като по онова време не става
дума за качествен анализ на медийното съдържание, терминът Writer е бил
достатъчен. В момента това не е така – следователно е необходимо да се
разграничат тези два вида анализ, затова използвам термина количествен анализ на
съдържанието (в него различавам количествен анализ на лексикалното
съдържание).
8
A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa, [w:] tejże, Z historii i socjologii
kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 420–450.
9
T. Tetelowska, Analiza i ocena treści dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr. 1,
s. 7–22.
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както съдържанието на съобщението и неговата структура, така и
неговият изказ10.

С други думи, с помощта на КАС се опитваме да опишем или даден
медиен текст (напр. броя/изданията на вестник, включени в
извадките, които ни интересуват, взети от неговото течение), или
дадена тематична линия, проявена в предаването/печатната медия
или в група медии (или в множество медии/медийни групи) за
определен период от време, например за няколко години.

Защо КАС е от съществено значение?
Само количественият анализ на съдържанието дава възможност за
обективно посочване на теми и тематични линии, малко или повече,
във вестник или друга съответна медия. Само КАС показва с какво се
занимаваме, малко или повече, в дадена среда и какво е изложено,
докато измеренията на това „малко или повече“ са възможно найпрости и обективни: даден факт се цитира малко или повече в
единица време (или на брой страници), информацията за него се
публикува на първа страница на вестника или на вътрешна страница,
помества се или в началото на списъка с новини на уебсайта, или понадолу, излъчва се или в началото на радио- или телевизионното
предаване или по-късно. Информацията за конкретен факт може или
да привлече вниманието със своя шрифт, размер, картина, цвят, или
пък да не го привлече. Може да бъде представен от глас зад кадър,
читател, гост, герой на репортажа и пр., тоест от символични герои на
радиото и телевизията, ползващи се в различна степен от авторитета
на зрителите...
Количество и показване – това са обективните измерители за важност.
Ако изследователят сам определя кое колко е важно, обикновено се
ръководи не толкова от обективни фактори, колкото от личния си вкус
и възгледи. Просто няма как да бъде другояче. Освен това не е
възможно да се направи пълен списък на темите, засегнати в дадена
медия, без да се извърши предварително проучване.
Такава възможност би могла да бъде предоставена на изследователя
на КАС. Можем да опишем същността на проучванията, използващи
КАС, посредством компютърна метафора, като ги сравним с
дефрагментиране на харддиск.

10

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, op. cit., s. 25.
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Всеки, който е използвал компютър, преди, да речем 2000 г., е ставал
свидетел на автоматично дефрагментиране, което илюстрира процеса
на организиране на спестеното дисково пространство, състоящ се в
това, че данните – записвани от компютъра в реда на постъпването им
и там, където има свободно място – биват разместени по такъв начин,
че „частиците“ на даден файл да са разположени върху диска
възможно най-близо една до друга. Това помага на компютъра да
работи по-бързо.
По същия начин КАС има за цел да организира силно
фрагментираната и разпръсната по страниците на вестника
информация в конкретни теми и подтеми, защото така представена, тя
може да бъде измерена и наред с това става възможно да бъде
оценена важността ѝ в цялостния контекст на съдържанието, степента
на експозицията ѝ и пр.
Става въпрос за това, че информацията, разпръсната по страниците
на вестника11 (виж Таблица 1) и появяваща се в линеен ред (по
страниците), хронологично (по радиото и телевизията) или дори в
резултат на случайни кликове (интернет), се явява на изследователя
в подредба, която отразява тематичното (или например идейно,
жанрово или друго) съдържание.
Таблица 1. Схематично представяне на реалния ред на темите,
присъстващи във вестника
1 страница
Z
Y
Y
X
X
Z
Z
Z

2 страница
N
X
Inn
M
Inn
M
0
Inn

3 страница
M
Inn
Inn
Inn
X
N
Inn
M

4 страница
Inn
Z
Z
0
X
Inn
N
X

5 страница
Inn
Y
N
N
0
Inn
M
Inn

6 страница
M
Inn
X
Inn
Z
Inn
0
Inn

Източник: собствено изследване.

Следователно става въпрос за организиране на информационното
съдържание според принципа, който позволява то да бъде известно,

Символите X, Y, Z, M, N, 0 обозначават информация, съставляваща гамата на
главните теми, обхванати във вестника; Inn е набор от оставащи нишки, които не
представляват интерес за изследователя в момента (те се третират заедно). Редът
на символите, измерен в посока отгоре-надолу, следва да показва степента на
присъствие върху съответната страница от текста, посветена на дадена тема.
11
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разбирано и интерпретирано без никакви пречки, а степента на
тяхната важност да бъде измерена – което ще рече във формата,
представена примерно в Таблица 2. Принципът на подреждане тук е
тематичен – структурата на темите се приема от изследователя и покъсно се проверява по време на анализа.
Таблица 2. Схематично представяне на резултата от КАС –
подредба по важност12 на вестникарските теми за целите на
изследването
Тема Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Тема X
X
X
X
X
X
X
X

Тема Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Тема N
N
N
N
N
N

Тема M
M
M
M
M

Тема 0
0
0
0
0

Източник: собствено изследване

Разбира се, дефрагментирането на съдържанието на вестници,
телевизионни или радиопрограми е много по-дълбоко от това, което
показах, като на практика достига нивото на абзац или – в устно
изказване – фрази (отделни текстове в колонки, репортажи и т.н.; те
могат да бъдат многотематични, само отделният абзац е по дефиниция
еднотематичен) и техниката на измерване понякога е по-сложна (на
практика само допускането, че единицата за анализ е текст, в който
вземаме предвид само доминиращата тема, би могло да даде
резултати от изследването, подобни на тези в Таблица 1 и Таблица 2).

Как да направим най-простия количествен анализ на
съдържанието по проверим начин
Условието за успех в тази задача е да се определи:
1) Ключ за категоризация.

Броят на буквите/цифрите, присъдени на дадена тема, показва какъв процент от
страниците на вестниците е необходим за покриване на всяка тема. Колкото поголям е процентът, толкова по-важна е темата. В резултат на това се получава
следното класиране: първо – тема Y, второ – теми X и Z, трето – N, четвърто – M и 0.
12
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2) Единици за анализ.
3) Мерни единици.

***
1. К л ю ч з а к а т е г о р и з а ц и я, който, според едно от
последните определения, представлява:
Схема за класификация на съдържанието, която е основният
инструмент за анализ на медийното съдържание. Правилно
конструираният КК трябва да включва всички тези категории
(хомогенни набори от елементи) на медийното съдържание, които
изчерпателно описват изследователската проблематика. Отделните
категории – по методологически причини – трябва да бъдат ясно
логически отделени (за да нямат съмнения изследователите при
кодирането на материала) и дефинирани възможно най-точно.
Качеството на следващите етапи в анализа на медийното съдържание
зависи от правилността на КК13.

Най-добре е Ключът да бъде представен чрез конкретни примери. Бих
искал да насоча вниманието към такива ключови модели, които могат
да бъдат конструирани с помощта на нашите собствени, макар и общи
познания, и които са приложими дори за студенти, не изискват
специализиран софтуер, сформирани изследователски екипи и в
същото време позволяват достатъчна класификация на съдържанието.
За илюстрация ще представя три ключа:
• Класическият ключ на Антонина Клосковска (Снимка 1), с който тя
установява очертанията на „социалистическия“ семеен модел,
представен в списание „Приятелка“ („Przyjaciółka“) през 1950 – 1951
г., който след това е сравнен с друг, по-традиционалистичен,
представен в същото издание през 1956 – 1957 г.;
• Ключът на Анна Пивоварска за три периода от съществуването на
списание „Филипинка“ („Filipinka“) (Таблица 3);

J. Kołodziej, Klucz kategoryzacyjny, в: Речник на медийната терминология, op. cit.,
s. 95.
13
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• Ключът на Рената Кожух-Серочук, с който тя разглежда
съдържанието на „Лвовски вестник“ („Gazeta Lwowska“) през годините
1991 – 2003 (Таблица 4).
В статията на Антонина Клосковска изследователският материал е
съставен от кратка етична история, публикувана в женското списание
„Приятелка“ в два много различни периода от неговото съществуване:
сталинисткия (1950 – 1951) и „постоктомврийския“ пробив (1956 –
1957) – първият включва 163 статии, вторият – 140. Следователно
единицата за анализ е статия, а мерната единица – възникването на
тема, свързана с различни условия на семейния живот. Клосковска
включва резултатите от изследването от първия период в таблица,
чиито колони образуват един вид предварителна форма на Ключа за
категоризация:
Снимка 1. Ключът на Антонина Клосковска14

Ключът на Антонина Клосковска: Снимка 1. - Tablica 1. Główne tematy akcji i
wartości w nowelach i dziale „Radości i smutki” w okresie 1950-1951 w „Przyjaciółce” Основни теми на действието и ценностите в новелите и раздел „Радости и тъги“ за
периода 1950-1951 от „Приятелка“; Теmaty i wartości: Теми и ценности: Nowele Новели, „Radości i smutki” - „Радости и тъги“, Razem - Общо, % - Съотношение; Praca
zawodowa a życie rodzinne - Професионална реализация и семеен живот; Problemy
14
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Получените резултати от първата извадка ѝ позволяват да
интерпретира данните по следния начин:
Извадката [...] включва общо 80 разказа и 83 истории от поредицата
„Радости и тъги“15, втората извадка (1956 – 1957) – 74 разказа и 66
истории. През първия период 48 разказа (60%) повече или по-малко
пряко свързани със семейството, през втория период има 60 разказа на
семейна тематика (81%). Увеличаването на интереса към семейните
проблеми в поредицата „Радости и тъги“ е по-слабо изразено: 68,6% от
историите през първия период и 72,7% във втория са свързани със
семейния живот. В анализа по-долу са взети предвид само разкази и
истории за семейството, които са основа за представянето на
семейните модели в „Приятелка“.
Анализът на първата извадка показва, че в периода 1950 – 1951 г. 33
(т.е. повече от 2/3) от 48 разказа представят живота на селските и
работническите семейства. Половината от разказите се отнасят до
съвременния живот и в тази категория само в два случая фонът на
действието е различен от селяните и работниците. Така доминиращият
модел на семейството в този период е семейството от средата на
„масите“. Списъкът с професиите на героите също показва, че
професионалният труд на жените е характерна черта на това
семейство. Само в 13 от 39 случая, а в съвременните разкази само в 4
от 19, разказите не съдържат точна информация за професията на
героинята или героинята е просто домакиня, съпруга или майка.
Така в по-голямата част от случаите жените се представят в
специфични професионални роли, които определят категорично
позицията им и в семейните отношения. Тази позиция е равна на
позицията на техните съпрузи, тъй като те са еднакво способни да
играят активна роля в производството и да допринасят за издръжката
на семейството. В този модел семейството не е икономически зависимо
само от мъжа. Майката и съпругата участват в икономически функции
на равни начала, което от своя страна ѝ дава позиция, идентична с
тази на баща или съпруг. Ангажираността и успехът на жената в
продуктивната работа са основният критерий за нейната
привлекателност като годеница или съпруга.16

społeczne i polityczne a życie rodzinne - Обществените и политически проблеми и
семейния живот; Rodzina i małżeństwo jako wartości najwyższe - Семейството и
бракът като най-важни ценности; Społeczne czynniki zakłócające życie rodzinne Обществени фактори, които нарушават семейния живот; Budżet rodzinny - Семеен
бюджет; Rodzina i alkoholizm - Семейство и алкохолизъм; Nie sklasyfikowane Некласифицирани; Ogółem - Общо.
15
Клосковска разделя тези видове произведения, но е възможно и съвместното им
третиране. Във втората проба – същото.
16
A. Kłoskowska, op. cit., s. 435–436.
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Резултатите от втората извадка, която не е включена в таблицата, се
оказват съвсем различни:
Във втория период [„Приятелка“ 1956 – 1957, ВК] само 18 от 81
главните героини на разказите произхождат от работническа класа или
са от селски произход (в сравнение с 57,7% от героините на разказите
от първия период). В днешно време историите много по-често засягат
интелигенцията, в частност свободните професии. Най-характерен
обаче е фактът, че в 34,5% от случаите въпросът за професията на
героините изобщо не стои, описанието не включва подробна обрисовка
на професионалната дейност, така характерна за предходния период.
По-конкретно, по-голямата част от женските персонажи (60%) се
появяват единствено в качеството си на съпруги, майки, годеници, а не
като водещи работнички, изключителни домакини и рационализаторки,
както е в предишния период.
Този различен подход е тясно свързан с промяната в избраните за
презентацията проблеми на семейния живот. В новия семеен модел
акцентът е върху отношенията между съпруг и съпруга, родители и
деца, между любовници. Емоционалният аспект на семейните
отношения се взема предвид по-често от всеки друг аспект. Любовта се
явява като една от най-високите ценности на човешкия живот, а
бракът, основан на взаимна привързаност, се представя като
реализация на най-дълбоките човешки желания. В 36 (85%) от 42
истории бракът, семейството и любовта играят ролята на главни
ценности. Само в 4 случая е представено обоснованото им подчинение
на други ценности като класова солидарност, професионални
задължения и други житейски интереси.
Във втория период се забелязват по-ясни различия между темите на
историите и разказите от поредицата „Радости и тъги“. За тази
поредица, за разлика от разказите от първия период, е характерно да
се набляга на тъгите и неприятностите, а не на радостите в
ежедневието. През втория период повече от 1/3 от тези разкази са
посветени на проблема с детето в семейството, а малко по-малко от ½
– на семейните конфликти. Историите в сравнение с разказите са помалко оптимистични и по-реалистични. Те често наблягат на влиянието
на материалните условия на живот, като лоши жилищни условия, както
и на междуличностните отношения в семейството. Семейният модел в
разказите от поредицата „Радости и тъги“ изглежда по-близо до
действителния модел на поведение в сферата на семейния живот,
докато разказите са по-скоро насочени към задоволяване на
вдъхновенията и мечтите на читателите – предимно читателите на
седмичника. Някои съществени характеристики на модела обаче
остават идентични и в двете форми на историите 17.

17

A. Kłoskowska, op. cit., s. 445–446.
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Изводът, който можем да направим от тези изследвания (Клосковска е
възпрепятствана от цензурата) е: след края на сталинистката
пропагандна офанзива и институционалното налагане на
социалистическия реализъм „Приятелка“ започва да публикува
материали, които представляват интерес за женската читателска
аудитория на практика от самото началото на женската преса, което
от своя страна дава пространство за по-нататъшни политически
интерпретации.
От друга страна, Анна Пивоварска, оставайки в сферата на подобни
теми, прилага насоките на Ирена Тетеловска, като изследва цялото
списание. Тя сравнява18 три течения на „Филипинка“ (Вж. Таблица 3):
списанието, издавано от издателска къща „Филипинка“ през
1997/1998 г., от „Медия Стил“ през 2002 г. и от издателство „Х.
Бауер“ през 2003 г. – и трите пъти се базира на извадка от четири
броя. Резултатите, дадени като процент от броя на знаците в
извадката, сравнени един с друг19, меко казано, опровергават
твърдението, че промяната на собственика не влияе на темата на
списанието, тоест, метафорично казано, на „жизнената философия“ –
това е заглавие, насочено към млади момичета. Тъй като тук ме
интересува само конструкцията на ключа, представям резултатите
само за анализа на „Филипинка“, издавана от „Бауер“ (в случая
извадката се състои от 190 редакционни материала от 2 броя, по 176
страници всеки, общо 334400 знака).
Таблица 3. Ключът на Анна Пивоварска (проценти за N = 334 400
знака)
Раздел
Раздел I. Социален
живот – 49,6

Категория
I.1. СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ – 29

Подкатегория
I.1.1. Обичаи – 2,2
I.1.2. Социални
патологии – 8,3
I.1.3. Политика – 0
I.1.4. Религия – 1,9
I.1.5.
Наука/цивилизация –
0,1

Вж. A. Piwowarska, Trzy oblicza „Filipinki”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3–4, s.
15–23.
19
За пълни резултати от теста, вж.: A. Piwowarska: Trzy oblicza Filipinki. Epizod z
dziejów transformacji polskich pism młodzieżowych przełomu wieków (машинопис,
който притежавам), Kraków 2003, s. 130–141.
18
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I.1.6. Училище – 12,2
I.1.7. Други – 4,3

I.2. КУЛТУРА – 20,6

Раздел II. Семеен
живот – 7

II.1. ОТНОШЕНИЯ СЪС
СЕМЕЙСТВОТО – 5,3
(като цяло)
II.2. ОТНОШЕНИЯ С МАЙКАТА – 0
II.3. ОТНОШЕНИЯ С БАЩАТА – 1,3

Раздел III.
Свободно време –
43,4

II.4. ОТНОШЕНИЯ С РОДНИНИТЕ –
0,4
III.1.СОЦИАЛЕН ЖИВОТ – 3,1
III.2. ОТНОШЕНИЯ С
ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ ПОЛ – 8,5
III.3. ЗДРАВЕ И КРАСОТА – 11,8
III.4. ХОБИ – 9

III.5. РАЗВЛЕЧЕНИЯ – 11

I.2.1. Филм – 4,8
I.2.2. Книга – 1,8
I.2.3. Музика – 8,3
I.2.4. Театър, кабаре –
0,5
I.2.5. Изящни изкуства –
0,6
I.2.6. Медии – 2,6
I.2.7. Поезия – 2
Липсват отделни
подкатегории
Липсват отделни
подкатегории
Липсват отделни
подкатегории
Липсват отделни
подкатегории
Липсват отделни
подкатегории
III.2.1. Любов – 3,4
III.2.2. Секс – 1,4
III.2.3. Ухажване – 3,4
Липсват отделни
подкатегории
III.4.1. Мода – 8,5
III.4.2. Пътувания – 0,5
III.4.3. Спорт – 0
Липсват отделни
подкатегории

Източник: A. Piwowarska, Trzy oblicza „Filipinki”, op. cit., s. 131.

Подреждането по важност на темите във „Филипинка“, издавано от
„Бауер“, измерени като процент от текстовата площ на списанието, е
добра илюстрация за житейския модел, предлаган на полските
момичета в началото на века, типичен за подобните западни
младежки списания („Филипинка“ на „Бауер“ на практика е тяхно
копие). Тийнейджърите се интересуват главно от мода, романтика,
красота и музика. И от училището, но не като място за обучение, също
така от малко сензация (подкатегория „Социални патологии“) и четене
16

на книги, семейство (особено липсата на контакт с майката); религия
и т.н. почти липсват в техния живот.
Идеята на Тетеловска се използва успешно при изследването на
ежедневни, многотематични вестници (въпреки че обикновено там
преобладават политическите теми). Ключът в такова изследване,
публикуван в Analizie zawartości prasy от В. Писарек, се състои от шест
страници20. Все пак е възможно този тип ключ да се опрости, като се
съкратят определени категории и най-вече чрез пресичане на някои
тематични категории. За пример ще бъде даден ключът към
изследването21, в което Рената Кожух-Серочук определя най-важните
промени в съдържанието на „Лвовски вестник“ през 1991-2000 г., като
измерва (в четири извадки, по няколко броя от всяка година)
областта, посветена на отделни теми в квадратни сантиметри. В
Таблица 4 се вижда контура на ключа с резултатите, измерени заедно
– за извадките и посочените отдели. След това съществените и
тематичните раздели са разделени в подкатегории22.
Таблица 4. Ключът на Рената Кожух-Серочук с резултатите, изразени
в квадратни сантиметри площ
Лвов

Украйна

Украйна –
Полша

Полша Свят

Общо

W. Masłowski, A. Skowroński: Klucz kategoryzacyjny do tematu „Selekcja czytelnicza
dzienników”, w: Słownik terminologii medialnej, op. cit., s. 190–195.
21
R. Kożuch-Sierociuk, „Gazeta Lwowska” na tle polskiej prasy wydawanej na Ukrainie,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1–2, s. 93–109.
22
Авторката ги описва по следния начин: Раздел ИНСТИТУЦИИ НА СОЦИАЛНИЯ
ЖИВОТ включва следните категории: „книги, библиотеки, издателства“,
„образование“, „медии“, „наука“, „организации“, „религия“, „друго“. В раздел
КУЛТУРА са включени: „архитектура, паметници“, „фестивали“, „филм“,
„литература“, „музика, танци“, „изящни изкуства“, „театър“, „събития от
припокриващи се сфери“, „други“. ЕЖЕДНЕВНИЯТ ЖИВОТ е раздел, състоящ се от
следните категории: „проучване“, „поведение“, „градски въпроси“, „условия на
живот“, „случайни събития“, „развлечения“, „домакинство“, „здраве, красота“,
„природа“, „туризъм“, „случайни“, „други“. Разделът ИСТОРИЯ включва: „преди
Първата световна война“, „1918-1920“, „междувоенни години“, „Втората световна
война“, „след Втората световна война“, „въпроси от припокриващи се сфери“. В
следващия раздел, ПОЛИТИКА, са включени следните категории: „вътрешни“, „към
поляци в чужбина“, „чужди други“, „трансгранични“, „полско-украинско помирение“.
Последният раздел е ИКОНОМИКА, представен от следните категории: „търговия“,
„туризъм“, „опазване на околната среда“, „транспорт“, „индустрия“, „други“ (R.
Kożuch-Sierociuk, „Gazeta Lwowska” w latach 1991–2003. Analiza zawartości
(машинопис, който притежавам), Kraków 2005 г., s. 54.
20
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Лвов – полски кръгове

Украйна – държава

Украйна – полски
среди

Официални полскоукраински отношения

Контакти на украински
поляци с Полша

Съдържателни
и тематични
раздели
Институции на
социалния живот
Култура
Ежедневие
История
Политика
Икономика

Лвов – украински град

Географски и
национални
разделения

3386
4486
3664
1724
66
312

54727
26071
5813
9145
5580
0

2289
793
1021
249
812
193

33256
11503
3299
8166
654
113

2939
1089
93
1472
6188
2324

18512
28454
3386
3498
786
561

15885
21126
2685
8975
9162
1197

13734
3219
4400
5825
984
183

1620
1483
17641
464
0
178

Източник: R. Kożuch-Sierociuk, „Gazeta Lwowska” na tle polskiej prasy wydawanej na
Ukrainie, s. 102.

Попаднах и на ключовете за категоризация, които приличат на много
подробни лични проучвания, използвани за определяне на видовете
герои, появяващи се в медиите, примери са дадени другаде23.

***
2. Е д и н и ц и т е з а а н а л и з са онези елементи от съдържанието
на съобщението, които ще бъдат анализирани по време на
изследването и класифицирани според категорията на възприетия
ключ. Те се избират в зависимост от тестваната масова среда:
- в случай на носител, използващ писмен език, това могат да бъдат
например отделни текстове или параграфи от текстове;
- изследваме филми или телевизия чрез измерване на сцени и кадри;
- по принцип при всяка среда, в която се появява човешкият език,
можем да различим такива елементи като собствени имена,
изречения, цели твърдения (например в даден жанр);
- когато разглеждаме чисто визуални медии като фоторепортажи (и
визуални елементи на съдържание от вестници или интернет),

Вж. J. Lichański, W. Kajtoch, B. Trocha: Literatura i kultura popularna. Metody:
propozycje i dyskusje, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów,
Wrocław 2015, s. 65–73.
23
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използваме фотография, рисунка, инфографика и т.н. като единица за
анализ;
- всяка среда може да бъде изследвана чрез избиране на характера
или възникването на тематичния мотив като единица за анализ, тъй
като всяка среда в крайна сметка служи за прехвърляне на
информация за това, което се е случило с някого някъде и в даден
момент.
3. М е р н и т е е д и н и ц и, в зависимост от това какво искаме да
измерим в случай на дадена единица за анализ (и какво има смисъл в
случай на дадена среда), ще бъдат:
- за площ: квадратни сантиметри, точки на конвенционална площ,
знаци и интервали, процент на площ;
- за време (например атмосферно): минути и секунди;
- за интензитет: точки на експозиция, присъждани в зависимост от
интензитета на средствата, привличащи вниманието на получателя;
- текстовите думи могат да се използват и като мерни единици,
дефинирани като низове от знаци от интервал до интервал, изречения
и всичко, което може да бъде измерено в медиите.

Какво е лексикален количествен анализ на съдържанието
(ЛКАС)?
Таблица 5. Изследователски техники и цели на видовете лексикален
количествен анализ на съдържанието, използвани за анализ на
текстове или техните корпуси
Аксиологично
измерване

Търсене в даден
корпус/текст на
наличието на т. нар.
ценностен речник
(имена на стойности,
имена на оценяващи
характеристики и
съществителни,
назоваващи ценни
обозначения).

Определяне на
степента на
„наситеност“ на
корпуса/текста със
специфични
ценности и
антиценности,
реконструкция на
наличните в тях
системи за оценка.

Набор от
диаграми,
показващи
степента на
наличие на даден
тип оценка и
интерпретация на
резултатите,
показващи
наличието на
системи

Определяне
на наличието

Разгръщане на думи,
които представят т.нар.

Установяване на
принадлежността на

Най-често
срещаното
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на колективни
символи

Определяне
на наличието
на водещи
думи

Определяне
наличието на
ключови думи

Количествено
стилистично
изследване

колективни символи,
показващи
светоусещането в
дадена
култура/субкултура,
последвано от
изследване на тяхното
присъствие в текстове.
Разработване, чрез
проучване на
въпросник, на думи,
които представят набор
от миранди и
заклеймявания за
последователите на
дадена идеология, и
последващо изследване
на тяхното присъствие
в текстовете.
Намиране на думи със
значителна
свръхчестота в текста,
определяне на тяхното
„значение“,
произтичащо от
честотата на срещане в
текста и степента на
гореспоменатата
свръхчестота, и
интуитивно намиране
на формула,
оправдаваща такъв, а
не друг набор от тях.
Определяне на
честотните списъци на
целия речник на даден
текст (повтарящи се
пълнозначни и
непълнозначни думи),
намиране на лексеми,
въвеждащи
стилистични категории
и тяхното обобщаване
(в последователности
от тези категории).

определени
текстове към
циркулацията на
дадена
култура/субкултура.

сравнение на
рангови или
азбучни списъци
с думи.

Определяне на
степента на
наситеност на
даден текст /
корпус (например
година на вестник)
с дадена идеология.

Рангови списъци
с посещаемост.

Показване на
зашифрованите в
текстовете
особености на
мирогледа.

Рангов списък с
ключови думи с
посочване
степента на
тяхната важност,
коментиран с
атрактивен
прочит, подробна
аргументация с
множество
примери от
изследвания
текст.

Показване – главно
за сравнителни
цели – на степента,
до която дадена
стилистична
категория
присъства в
текста/корпуса,
например:
поетичност,
насоченост,
ученост,
канцеларизъм,
обикновеност,
вулгарност и т.н.

Набор от
„стилистични
полета“, тоест
групи от думи,
допринасящи за
изпълнението на
стилистични
данни от
категории (с
дадена
колективна
честота), и
графика,
показваща
степента на
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тяхното значение
в текста.

Полски
General
Inquirer

Корпусен ранг, подбор
на съществителни,
заемащи най-високи
рангове и обслужващи
дадена тема,
установяване на
взаимно значение и
числови корелации
между тях.

Определяне в даден
корпус/текст на
„криптирани”
значения,
несведени до
значенията на
сюжета, които могат
да се четат особено
в нелинейния
процес на
рецепция.

Образът на
реалността,
дефиниран от
значенията на
лексемите,
представен от
някаква
конкретна гледна
точка и от
някакъв ъгъл,
изобразен под
формата на
„облак от думи“.

Източник: собствено изследване.

Такъв количествен анализ на съдържанието (КАС), в който както
единицата за анализ, така и мерната единица е думата24. Видовете
ЛКАС, култивирани в Полша днес, включват метода на водещите думи
на Валери Писарек, метода на колективните и дискурсивни символи от
Майкъл Флайшер25 (или всъщност само специфично използване на
техните резултати), аксиологично измерване26, методът на ключовата

Вж. M. Flont, W. Kajtoch, M. Pielużek M., Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy
zawartości, [w:] Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, red. A.
Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa, Komisja Lingwistyki Dyskursu przy
Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w
Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 129–145.
25
Вж. напр. W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2002. Освен това, отлично
описание на двата метода може да се намери в книгата на Яцек Колодзей, която е
посветена на предаването на политически ценности (J. Kołodziej, Wartości polityczne.
Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s.
265–273). Изследователският кръг на Майкъл Флайшер включва произведения на
Марчин Пелужек (напр. M. Pielużek, Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej
prawicy, Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławskiego i Wydawnictwo Libron, Wrocław
2017; M. Pielużek, Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych –
nacjonalistów i anarchistów, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 4, s. 795–828).
26
Вж: W. Kajtoch, O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej, [w:]
Medioznawstwo personalistyczne, t. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów, red. J.
Jęczeń, P. Guzdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 655–659; същият, Językowe
obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1 i 2, Wydawnictwo
24
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дума27 на Павел Планета, опит за продължаване на изследването на
General Inquirer28, някои количествени видове стилистичен анализ29.
Тъй като съм ги описал другаде30 и освен това те са били
изчерпателно характеризирани от учени, които извършват този вид
изследвания, сега ще се огранича до кратко таблично обобщение
(Таблица 5). То не включва метода за определяне на текстовия
лексикален количествен образ на света – посвещавам му отделен
фрагмент (виж също таблица 6). Както можете да видите, първата
функция, която позволява да се забелязват разликите между
посочените ЛКАС тенденции, е една или друга селекция от
преброените думи31. Втората отличителна черта е целта на
изследването.

***
Според мен най-трудният, но и най-важният от изследователските
методи, създаващи тази тенденция, е да се установи лексикален
количествен текстов образ на света, присъстващ в група или корпус
от текстове. Очевидно КЛТОС е един вид текстов образ на света,
категория, която дефинирах през 2008 г., както следва:
Текстовият образ на света (появяващ се на ниво дума) е специфична,
изпълнена в конкретен текст - или в набор от текстове - реализация на
езиковия образ на света (възникващ на ниво език) и по този начин е
съвкупност от закономерности, произтичащи от факта, че даден текст
или набор от текстове предпочитат определени конструкции
флективна, словообразувателна, синтактична и преди всичко

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, t. 1, s. 127–171; O. Mytnik, Jak krytycy
Ruchu Muzycznego oceniają muzykę, jej wydania i wykonanie, „Zeszyty Prasoznawcze”
2007, nr 3–4, s. 141–158.
27
Преди години този метод, третиран свободно, беше популяризиран в
изследванията на поезията от Казимеж Вика. Методологически правилните му
употреби не са чести. Вж. K. Wyka, Słowa-klucze, [w:] същият: O potrzebie historii
literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944–1967, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1969, s. 153–166; A. Jeżyk, Najmłodsza polska poezja w świetle analizy
zawartości, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 3–4, s. 100–116.
28
Вж. P. Płaneta, Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych, [w:] Metody
badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz,
A. Hess, IDMiKS UJ i Wydawnictwo ToC, Kraków 2018, s. 67–90.
29
Вж. M. Flont, W. Kajtoch, M. Pielużek, op. cit., s. 133–135.
30
Вж. W. Kajtoch, O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej, op. cit., s. 641–659.
31
Възможните критерии за избор са показани накратко в скицата: W. Pisarek, Słowa
ważne i ważniejsze, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 3, s. 11–20.
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специфична лексика. Текстовият образ на света показва
преобладаващия в даден текст (набор от текстове) възглед за
съществуването и функционирането на отделните компоненти на света,
техните взаимоотношения и пропорции, а оттам и за разбирането на
световната организация, йерархии и ценности, предпочитани от
подателя на даден текст и приемани от потребителите на този текст
[...], като всяка група текстове има специфично подбран лексис и –
като го използва по също толкова специфичен начин – изгражда
неговия текстов свят по различен начин от останалите 32.

Това определение вече постигна известен успех. Ришард Токарски 33
призна легитимността на неговото отделяне34, Богуслав Сковронек35
го разработи творчески, но преди всичко то се наложи в практиката36.
КЛТОС може да се определи по различни начини, както е обобщено в
Таблица 6.
Таблица 6. Определяне на различни видове лексикални
количествени текстови образи на света
Tип КЛТОС
КЛТОС в пълната
версия – „карта“

Метод на провеждане
на изследването
Определяне на честотата
или на всички повтарящи
се пълнозначни лексеми,
или – по-разумно – само
на съществителни
(включително – или не –
собствени имена) и
прилагателни, които се
появяват в текста /

Цел на
изследването
Определяне в
даден
корпус/текст
на
„криптирани”
значения,
несведени до
значенията на
сюжета, които

Форма на
резултата
Цялостната
картина на
реалността,
представена под
формата на
„ментална карта
на реалността“
(повече или помалко подробна),

W. Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka…, op. cit., s.15.
R. Tokarski, Od językowego obrazu świata do obrazów świata w języku, „Język Polski”
2016, t. XCVI, z. 2, s. 32–33.
34
B. Skowronek, Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace Monograficzne 982, Wydawnictwo
Naukowe UP, Kraków 2020, s. 43, 48–49.
35
B. Skowronek, Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace Monograficzne 982, Wydawnictwo
Naukowe UP, Kraków 2020, s. 43, 48–49.
36
Мога да назова двайсет млади учени, не само поляци, които са го използвали в
изследванията си: Люцина Багинска, Мажена Боровска, Малгожата Чуинович, Беата
Грохала, Диана Ягоджинска, Марта Ярош, Ева Капела, Изабела Кенпка, Агнешка
Кияк, Изабела Козера, Йоанна Кубашжик, Дария Лавринов, Йоанна Маршалек,
Паулина Мазурек, Люцина Варда-Янис, Матеуш Флонт, Аркадиуш Гут, Марчин
Пелужек, Винченцо Скалчоне, Лешек Швеца, Михал Вилчевски.
32
33
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корпуса на текстовете, и
съставяне на списък за
класиране, по-високите
рангове на който ще бъдат
взети предвид при
изследването;
разработване на
тематична схема за
разделяне, обхващаща
целия избран речник

могат да се
четат особено
в нелинейния
процес на
рецепция.

КЛТОС в
частичната
версия – поблизък изглед на
предметното
поле на
„картата“

Избиране на една от
тематичните или
концептуалните категории
от възприетото общо
разделение, разделянето
ѝ на подкатегории и
изчисляване на честотата
на обслужващия ги
речник.

Както по-горе,
но
установените
значения са
свързани с
една тема.

КЛТОС в
концентрираната
версия
„съобщението”

Съставяне на честотен
списък от 25-30
съществителни от даден
текст/корпус с най-висок
ранг, допълване с
необходимите глаголи и
подреждане на разказ от
тях.

Като в първата
колона

състояща се от
специфичен
набор от
концептуални
(евентуално
тематични)
полета и
указващи
интензивността
на работа с тези
полета, изразена
в честотата на
текстови думи,
смислено
присвоени на
тези полета.
Образ на един от
фрагментите от
реалността –
подход, особено
полезен в
сравнителните
изследвания като
„текстовия образ
на човек тук и
тук“.
Кратък текст на
„обобщението“,
уведомяващ за
най-важното
съдържание на
текста/корпуса.

Източник - собствено изследване.

Въпреки това си струва да се представят практическите резултати.

„Карти“ и съобщения
„Карта“ се прави, като първо се разработва тематично разделение на
речника, който се среща в анализирания корпус от текстове, а след
това се въвеждат данни за честотата на лексемите, поддържащи

24

семантично поле, свързано с даден елемент на класификация. Тъй
като съставянето на сравнително пълна тематична разбивка е

25

Фигура 2. Тематична структура на речника според Халиг-Вартбург (според Teorią
pól językowych... от Владислав Миодунка37)
УНИВЕРСУМ

Вселената

Човек

Човекът като живо
същество
1. Пол
2. Раса
3. Части на тялото
4. Органи и тяхното
функциониране
5. Пет сетива
6. Движение и позиция
7. Сън
8. Здраве и болест
9. Човешкият живот като
цяло
10. Нужди на човешкото
същество

Човек и вселена

Душа и ум

Човекът като социално същество

1. Общи
предположения,
мъдрост, ум,
способности
2. Възприятие
3. Съзнание,
въображение
4. Памет
5. Фантазия
6. Мислене
7. Емоции
8. Воля
9. Нравственост

1. Социалният живот като цяло:
a. изграждане на общество
b. език
c. социални отношения
2. Човекът на работа:
a. общи предположения
b. селско стопанство
c. занаяти и професии
d. индустрия
e. търговско финансиране
f. имот
g. стая, къща
3. Транспорт
4. Поща, телеграф, телефон

Социална организация и
социални институции
1. Общност
2. Страна
3. Закон
4. Образование
5. Външна политика
6. Национална отбрана
7. Война
8. Литература и изкуство
9. Изповедания и религия

A priori

Наука и техника

1. Битие
2. Качество и състояние
3. Съотношението на реда на
стойността
4. Брой и количество
5. Космос
6. Време
7. Причина
8. Движение
9. Промяна

1. Точни и хуманитарни науки
2. Технология и индустрия, базирани на тези науки

Небе и небесни тела

Земята

Растителният свят

Животинският свят

1. Небе и небесни тела
2. Време и вятър

1. Релеф и пейзаж
2. Вода
3. Субстрат и
неговата структура
4. Минерали
5. Метали

1. Растителният свят като цяло
2. Дървета
3. Храсти
4. Зърнени
5. Зеленчуци
6. Фуражни растения
7. Индустриални растения
8. Ливадни и горски растения
9. Морски водорасли
10. Лечебни растения
11. Декоративни растения
12. Стайни и оранжерийни растения
13. Плевели

1. Четириноги
2. Птици
3. Морски животни
4. Риби
5. Влечуги
6. Земноводни
7. Ракообразни
8. Мекотели
9. Насекоми
10. Болести по животните
11. Фантастични животни

Източник: W. Kajtoch Językowe obrazy świata i człowieka…, op. cit.; W. Miodunka, Teoria pól
językowych…, op. cit.

Вж. W. Miodunka, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, PWN,
Kraków 1980, s. 69 (графичният вид на диаграмата е променен); препечатка за: W. Kajtoch,
Językowe obrazy świata i człowieka…, op. cit., стр. 33 – там показвам и други модели на разделяне,
включително моя собствен.
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сложна задача, като основа за класификацията може да се използва
съществуваща такава38. Схемата Халиг-Вартбург е широко известна и
често цитирана, нейните основни категории39 са показани на Фигура
2. На практика обаче по този начин по-малките корпуси се тестват и
подразделят на съществителни или на съществителни и прилагателни.
След това бихте могли да получите резултати, като например тези,
които получих аз, като подложих гореописаната аналитична
процедура към корпуса на съвременна полска патриотична песен:
Таблица 7. Тематични рейтинги (тематични сфери) в корпуса на
патриотични песни КЛТОС40
Тематични
рейтинги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

% в КЛТОС (100% = 5998
лексеми в текста
42,53%
16,95%
10,00%
5,41%
5,20%
4,65%
4,31%
4,11%
2,81%
2,45%

11.
12.
13.

Теми в корпуса на
патриотични песни
Общество, социален живот
Човешко тяло
Човешки ум
Времето и неговите мерки
Културни творения
Цивилизация
Нежива природа
Основни категории на битието
Чувства и емоции
Пространството и неговите
размери
Жива природа
Личност и нейните компоненти
Космически явления

14.
15.

Движение
Други

0,20%
0,15%

2,11%
1,11%
0,76%

В работата са представени много примери: B. Batko-Tokarz, Tematyczny podział
słownictwa współczesnego języka polskiego: teoria, praktyka, leksykografia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019. Авторака е разработила и
собствено подразделение, представено накратко в публикацията: P. Żmigrodzki,
Wielki słownik języka polskiego PAN – zasady opracowania, wyd. 2, Instytut Języka
Polskiego PAN, Kraków 2015, s. 38–44.
39
Пълен превод на концептуалната система на Рудолф Халиг и Валтер фон Вартбург
– вж.: B. Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość,
wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”
(тук: Tłumaczenie systemu pojęciowego R. Halliga, W. von Wartburga, Begriffssystem
als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, 2., neu
bearbeitete und erweiterte Auflage, Akademie-Verlag, Berlin 1963, s. 101–112), Instytut
Języka Polskiego PAN, Kraków 2020, s. 140–154.
40
Цитирано в W. Kajtoch, Uwagi o współczesnej polskiej piosence patriotycznej (под
печат). Източник: собствено изследване
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Следващата стъпка може да бъде например да се класифицират
лексемите, обслужващи дадено поле, и да се измери броят текстови
лексеми, поддържащи полетата с данни от подкатегорията. Например
„Човешкият ум“ може да бъде разделен на „Памет“, „Опит“,
„Интелигентност“, „Ерудиция“ и т.н. После ще получим това, което
нарекох в Таблица 6: „КЛТОС в частична версия – по-близко
изображение на даденото предметно поле на картата“. Ще насоча
читателя към моето конкретно изследване41.
От друга страна, извличаме „съобщения“ от текстовите корпуси, като
правим рангови списъци със съществителни, а после от тези с найвисок рейтинг (първите 25-30), създаваме текстове. За да носи
„съобщението“ послание, трябва да допълним съществителните (по
възможност икономично) с други, свободно избрани части на речта и в
резултат да придадем някаква рамка на съобщението. Предоставянето
на тази рамка обаче не нарушава информацията, носена от
съществителни. Известно е, че съществителните носят основната и
относително недвусмислена информация за света, докато
прилагателните отпращат към характеристики, т.е. (често, но
невинаги) ценности; глаголите пък изразяват дейности, движения,
процеси и т.н., но по начин, който е далеч от прецизност;
местоименията позволяват да се подреждат елементи в
пространството и т.н., но това е само допълнение към основната
информация, най-важната, най-повтарящата се, специфична
информация за света, носена от съществителните имена с най-голяма
честотност.
„Съобщения“ могат да се съставят и за отделни текстове, особено за
по-дълги.
Ще допълня горното предписание с примери. Ще използвам рангови
списъци (вж. Таблица 8) на общи съществителни отпреди няколко
години, изготвени за 2 корпуса (по 30000 текстови лексеми всеки), за

Напр. W. Kajtoch, Ciało medialne, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4, s. 59–86;
W. Kajtoch, Fizjologia w tekstach prasy młodzieżowej (ciało medialne II), [в:] Kreowanie
światów w języku mediów, ред. P. Nowak, R. Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2007, s. 251–280, W. Kajtoch: Emocje i zmysły tekstowych bohaterów prasy
młodzieżowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 1–2, s. 85–102.
41

28

целите на проекта „Перспектива за количествен анализ на
лексикалното съдържание“ 42:
Таблица 8. Съществителни с първите 25 рейтинга в 2 корпуса;
посочено е колко пъти се срещат словоформите
R

Полски фашистки листовки

Уебсайт „Пуделек“

1
2
3
4
5
6
7

117 – година
65 – филм
59 – актриса, дете
52 – време, живот
45 – сцена, любовна връзка
40 – актьор, медия
39 – роля (характер), картина

13
14
15
16

170 – борба
162 – година
160 – човек/хора
91 – състезание
76 – нация, живот
70 – скинар/скинхед
67 – група, движение
(организация)
65 – член (на група)
59 – екип
55 – свят
54 – националсоциализъм
53 – време (поредица от
моменти)
46 – война
44 – страна
43 – организация
42 – концерт

17
18
19
20

40
37
36
34

8
9
10
11
12

–
–
–
–

хора (колективност)
история
начин
расизъм, случай

21 31 – писане (вестник), работа,
закон
22 30 – цивилизация
23 28 – дейност, място, пари
24 26 – музика, религия
25 25 – част, идея, нещо

37
35
34
31
30

–
–
–
–
–

ден, съпруг, личност
интервю
таблоид
жена, място, певица
къща, програма, случай

29 – план
28 – концерт, танц, седмица, представление
27 – кариера
26 – човек/хора, месец, журналист, епизод
(програма), дума, съпруга
25 – сътрудник, разговор
24 – любовница
23 – шоу, сватба
22 – двойка (двама души), секс, причина за
(нещо), шоубизнес
21 – пари, семейство, романтика
20 – новини, свят
19 – баща, продуцент, зрител, ситуация
18 – парти, запис, работа, приятел, хиляда
(съществително)
17 – фен, злота (валута)

Рейтинг списъците позволяват изграждането на следните „послания“:
При фашистките листовки:

42

Вж. M. Flont, W. Kajtoch, M. Pielużek, op. cit., s. 136–137.
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Нашата борба обединява хора, които ценят своята раса и нация.
Скинарите, които членуват в нашата група, искат в света да
царуват националсоциализмът и расизмът. Ние посвещаваме
цялото си време на този въпрос, всяка година от живота си.
Мястото на действие е нашата страна и целият свят. Ние уважаваме
своя народ, неговата религия и история. Имаме право да действаме
различно, когато водим война за своята цивилизация и идеи.
Нашата организация инициира концерти, на които пеят нашите
групи. Тяхната работа е да създават музика и да пишат. Те не искат
пари. Това е част от нашата работа.

В случая с клюкарския уебсайт „Пуделек“:
Времето тече. Както всяка година, продуцентите са заснели много
филми, в които актьори и актриси играят своите роли. Всеки месец
излизат албуми, на сцената по време на представленията виждаме
танцуващи двойки, певци пеят по време на концерти. Вижте,
фенове, как протича животът на тези хора, как правят кариера в
света на шоубизнеса, какво казват таблоидите и другите медии за
тях, колко злоти печелят, колко пари имат. Всяка седмица може да
гледате нови епизоди от сериали, да слушате разговори всеки ден,
да четете интервюта на нашия уебсайт, да разглеждате снимки.
Причина да ни четете? Това е лесно. Нашите сътрудници и
журналисти са получили хиляди новини за вас, зрителите, не само
за това как изглежда творчеството на известни личности, какви са
техните планове за представяне, на какви събития ще се появяват.
Пишем за техните къщи, семейства и приятели, също и за важни
въпроси, като сватба. На това място ще намерите и дума за техните
любовни връзки, за това как правят секс. Ще научите какви
съпрузи са на жените си (и какви са другите им жени –
любовници), какви бащи на децата си. Помислете как бихте се
държали в тяхната ситуация.

Разбира се, за да се подредят тези текстове, е полезна и уводната
информация за даден носител и естеството на текстовете, включени в
корпуса. Известно е, че полските младежи фашисти са обединени в
множество малки групи, за които преди всичко е важно да се убедят в
основанията за своето съществуване, а портали като „Пуделeк“, освен
че пускат слухове, се занимават и със самореклама. Без това знание
не бихме дали на текстовете жанровата рамка, необходима за всяко
съобщение.
Освен това човек може да зададе въпроса дали не са възможни други
версии. Вярвам, че са, но те биха били различни само донякъде. Те
всеки път ще предават все същото „послание“: в първия случай, че
фашизмът е важна идеология и трябва да се разпространява и
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прилага, а във втория, че животът на „звездите“ е интересен, те
трябва да бъдат наблюдавани и най-добрият инструмент за това е
„Пуделек“.
Защо да бъде провеждано описаното по-горе изследване
Както всеки анализ на съдържанието, определянето на карти и
съобщения на количествен лексикален текстов образ на света явно
само потвърждава очевидните истини. Разглеждаме резултатите и
правим заключение: „Да, вярно е“. Проблемът обаче е, че за да
потвърди нещо, човек първо трябва да е наясно със съществуването
му, да знае за него – КЛТОС от своя страна изследва сферата, която
подателят и получателят на медийното съдържание не забелязва,
защото никой (освен може би математически гений с абсолютна
памет, ако изобщо има такъв) не е в състояние да обхване с точност
лексикалната честота в големи текстови корпуси. А нали все пак
живеем в медийния обсег. Нещо повече – извън твърде ограничения
обхват от информация, пряко достъпна за нашите сетива: каквото
знаем за света, го знаем предимно от медиите, или по-точно от
текстовата информация, предоставена чрез тях, голяма част от която
е езикова по своята природа (вярвам, че изображенията внушават
предимно емоции и е необходимо да се изяснява съдържанието им, а
това може да предложи само естествен (или изкуствен) език, и поточно неговите текстови прояви).
Текстовите образи на света са потискащи. Те се налагат и оформят
начина ни на мислене – точно както символната култура и
естествения език. Като цяло това е единственото, което сме способни
да забележим в света (и да го предадем на другите) и то ни позволява
да възприемаме културата, да локализираме точно и да назоваваме в
системата от добре познати понятия – нашия естествен език. Поне
така твърди радикално разбираната хипотеза на Сафир-Уорф, на
която аз съм привърженик. От факта, че във всички видове текстове
(устни и различни варианти на писмени), или по-точно в техните
съвкупности (включително медии), скрити структури, открити само
чрез ЛКАС, може да се заключи, че това не е краят, че нашите
когнитивни способности са ограничени не само от граматиката и
лексиката на езика, който познаваме, но и от самата сфера от
текстове, които ни заобикалят. В същото време сферата на текстовете,
първо, ни казва скрити истини, върху които нямаме контрол, и второ,
тя е в състояние да наруши тази – макар и несигурна и не съвсем
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точна – комуникация с реалността, предоставена от езика и изучавана
от прагмалингвисти, когнитивисти и най-вече от изследователи на
езиковите образи на света (ЕОС).
Теорията за двата шлема
Допускането, че в процеса на човешкото познание важна роля играе
не само езикът, но и неговите текстови реализации, които влияят на
нашето мислене – между другото поради елементи, които не са строго
езикови43 – ме насърчи да опитам да въведа нова категория в
лингвистичния дискурс (както и в дискурса на науката за пресата),
който взема под внимание тези елементи. Нарекох го Текстов образ на
света (ТОС) и смятам, че сред неговите видове количествените
лексикални текстови образи на света оказват най-силно и ефективно
влияние върху нас – било то и по неявен начин.
Как изглеждат когнитивните ползи, които печелим, и когнитивните
загуби, които понасяме от използването на езика и неговите продукти
(текстове), в случаите, когато е включен КЛТОС.
Човекът или създава, или възприема текстове и това е единственият
му възможен (и само косвен) контакт с езиковата система, а
следователно и с онази част от интерсубективната, символна култура,
с която езиковата система е тясно преплетена като нейна най-важна
връзка.
Човекът – когато произвежда или получава текстове – използва думи,
които съществуват както на нивото на текста, така и на нивото на
системата. По този начин, като създава текстове и изучава системата,
той я интернализира (и в резултат на това разширява познанията си
за символната култура на своята група – групата на ползвателите на
езика) и има известен шанс да участва в нейното допълване, ако
например използваният от него неологизъм бъде създаден в
съответствие с правилата на семиозиса, така че всички да го разбират
и да се използва от други потребители на език – той ще стане
постоянен.

Честотата на лексемите, тяхната важност (и не само от нея), експозицията и
интензивността на изследване в даден текст/корпус от текстове от дадена
тема/концептуално поле не са особености на езиковата система.
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В резултат на това може да се заключи, че между ума на потребителя,
нивото на ТОС и ЕОС (интерсубективно и интернализирано) има
(макар и само индиректно в случай на контакт: ЕОС интернализиран в
ума интерсубективен ЕОС)44. На Фигура 3 го маркирах с посоката на
стрелките45.

Въпросът за връзката между интернализирания ЕОС в ума и интерсубективния
ЕОС, чувстван като част от съществуваща култура, е сложен. В крайна сметка ЕОС
не съществува извън умовете на хората или текстовете (някак си се появява тук и
тук, тук и тук присъства, но е трудно да се посочи каквато и да е материална проява
на съществуването му), и въпреки това най-често ние го третираме (както и цялата
символна култура) като нещо обективно съществуващо, човек, съществуващ отвън и
свързан дори с определена принуда, регулираща начина ни на възприемане на
света, предавана от поколение на поколение (и все пак, макар и бавно,
еволюционно). Тъй като аз също не съм чужд на подобни възприятия, в моя
аргумент наблягам на въпроса за взаимозависимостта между интерсубективната
културна ЕОС и интернализираната ЕОС, която съществува в човешкия ум, въпреки
че знам, разбира се, че това са две страни на една монета, две проявления на едно
нематериално същество, общо взето съществуващо само в ума на дадена група хора.
45
В два случая обаче отбелязах съмненията си с въпросителен знак. Вярвам, че
промените в света забавят и непоследователно предизвикват промени в езика и
културата – все пак „битието определя съзнанието“, така че езикът на света не
отразява точно света. По същия начин индивидуалните модификации в
интернализирания ЕОС са несъвършено отразени в текстовете. Човекът не е
задължително да пише и говори така, както мисли, той често се ръководи от
конвенцията. В резултат на това една мисъл, която е изречена или написана, не
отговаря напълно на съществуващата мисъл.
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Фигура 3. Човек в лицето на реалността, интерсубективен ЕОС и
заобикалящите го текстове46.

Източник: Собствено изследване. Силует на седящ мъж, взет от сайта на Серхия
Бородин, @dreamstime.com [https://pl.dreamstime.com/my%C5%9Bl%C4%85cym%C4%99%C5%BCczyzny-obsiadanie-na-stolec-sylwetki-ikony-koloru-ilustracjimieszkania-ustalonego-bia%C5%82ego-stylu-prostym-wizerunku-image133041011;
22.07.2020].

Като цяло ситуацията изглежда напълно оптимистична. Човекът
генерира текстове, създавайки ТОС сферата, ТОС сферата влияе на
интерсубективната ЕОС система, която в този случай я организира
подобаващо. Благодарение на последователно получени текстове,
съзнанието на конкретния човек научава правилата и лексикона на
интерсубективния ЕОС, интернализира културата и езика на групата в
съзнанието си и в същото време съ-създава тази култура. Това се
дължи на специална обратна връзка. Даден човешки индивид (т.е.
потребител на даден естествен език и свързаната с него култура)

Превод на надписите отгоре- надолу: Rzeczywistość (desygnaty) – Реалност
(десигнативна); Intersubiektywne JOS i kultura symboliczna – Интерсубективни EOС и
култура на символите; Kategorie gramatyczne – Граматически категории; Leksyka –
лексика; Schematy gatunków mowy – схеми на видовете говор; langue – лингва ;
TOS (konkretne teksty) – ТОС (точно определени текстове); parole (leksemy tekstowe
i realizacje gatunków mowy) - пароле (текстови лексеми и осъществяване на
видовете говор) ; zinternalizowane: JOS i kultura symboliczna – интернализирани:
ЕОС и културата на символа; podmiot poznający – познавателен субект.
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поотделно, благодарение на присъствието в съзнанието му на
интернализираната форма на ЕОС, създава текстове и взаимодейства
с други потребители на езика – членове на групата, които също
генерират и получават текстове, изгражда последващи инкарнации на
ТОС, записани и обобщени в сферата на интерсубективния ЕОС и
подчинени на действието на наличните там механизми. В крайна
сметка тази леко модифицирана форма на ЕОС отново се
интернализира и намирайки се в съзнанието на своите потребители,
се превръща в ядрото на друг кръг от промяна: езикът се развива и
усъвършенства.
Единственото съмнение в този почти идиличен пейзаж възниква,
когато разгледаме адекватността на ЕОС (т.е. подсистемата на
символната култура, свързана с езика) и реалната действителност,
т.е. – от езикова гледна точка – сферата на действителността, в която
има десигнати (D... на схемата маркира това съмнение със специално
разположение на стрелките). Това е много стар философски проблем,
към който е подхождано много различно, например през концепцията
за солипсизма47. Проблемът за адекватността на езика и света обаче с
чиста съвест може да бъде оставен нерешен, първо, защото по него
няма категорично становище, и второ, това дали ще е твърде опростен
няма отношение към правилното функциониране на човешкия език,
при положение че нашата цивилизация все още съществува.48
Освен това човек черпи знания за света не само от думите, но наред с
това използва образи и всичките си сетива, има и интуиция, така че

И също така има своите съвременни превъплъщения, като концепциите за
виртуална реалност или фантоматиката на Станислав Лем, които се отъркват о тази
философия.
48
Това обаче не е непременно така. Ситуацията на широкообхватна неадекватност
на езика/културата и истинската реалност изглежда се е случила по време на
испанската колонизация на Америка. След нападението на неколкостотин, до
максимум няколко хиляди, групи конкистадори, могъщите империи на ацтеките и
инките се разпадат, не на последно място и защото туземците явно оценяват
реалността неадекватно, като смятат нападателите за богове и това бива оправдано
в местните митологични системи (така и в ЕОС, специфичен за техния език). Не им
помага – особено на ацтеките – и непознаването на конете и третирането на коня и
ездача като едно чудовищно създание, или воденето на война, разбирана като
изкуството да се залавят живи пленници за жертвоприношение, във време, когато
за испанците воденето тотална война означава убиване на техните противници, на
тяхната култура и цивилизация.
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общо взето данните, носени от езиковата система, са достатъчно
проверени.
Нещата обаче се променят, когато става дума за медии, големи
корпуси, многочислени човешки групи и наистина масова
комуникация. Всъщност, освен изследване на текстови образи на
света (и особено на количествени лексикални текстови образи на
света), не виждам друго ефективно изследване на значенията,
донесени от тези медийни бури в ума на хората, което би могло да
доведе до относително обективен резултат. Има належаща нужда от
такова изследване, ако наистина искаме да знаем как медиите
„бърникат“ в главите ни, за да преценят кои мисловни системи са
достатъчно ефективни, за да ни бъдат предложени. Сега, разбира се,
може да има възражения от страна на изследователите на образи,
които също играят голяма роля в медиите, но лично аз смятам, че
предаването на знанието чрез езика все още доминира (и подлежи на
относително прецизно изследване)49.
Според мен настоящата ситуация на взаимозависимост между
човешкия индивид и сферите на ТОС и ЕОС
(интерсубективни/културни и интернализирани) в медийната сфера
може да се види на Фигура 3.
Понастоящем човек, който иска да изследва света около себе си, би
могъл да разчита на собствените си сетива и опит само що се отнася
до опознаването на най-близкото до него пространство и на неговата
история през призмата на собствената му памет. Във всеки друг
случай разполагаме с масмедиите в най-широкия смисъл на думата,
тоест, не само вестници, радио, телевизия, интернет, но също и
учебници, комикси, популярни романи и филми. Като цяло сме
бомбардирани с мегабити информация, пренасяна от ТОС-а на
различните текстове, с които тази информация влиза в контакт.

Поддръжниците на традиционния анализ на съдържанието, който обаче изисква
значителни инвестиции в кодери и интервюиращи, незадължителни за
изследванията на ЛКАС, също биха протестирали. Така или иначе, традиционното
изследване на АС престава да бъде осъществимо след ликвидирането на
ведомствените медийни институти в Полша вследствие на пробива през 1989 г. Не
става дума само за пари, но и за това, че са унищожени събирани с години архиви и
резултати от изследвания. Тази визия не се споделя от привържениците на
качествените медийни изследвания, но намирам резултатите от техните
разследвания за непроверими.
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Машината работи еднопосочно, защото ако толкова време и енергия
са отделени на приемането, то тогава кога ще се предава?
Застъпниците на тезата за интерактивността на медиите не отчитат
тази проста връзка.
Ако излъчва остатъчна информация, човек престава да участва не
само в изграждането на ТОС, но и в изграждането на свой собствен
език и култура. Всъщност, той бавно престава да ги разбира, защото
когато не практикува, губи способността си да прави обобщения и
заключения и най-вече да разширява речника на своя идиолект.
Освен това, тъй като информационното съдържание на
бомбардиращите хората текстове е ниско и противоречиво, а наред с
това практиките на инфотеймънт и създаване на симулакруми
означават, че медиите не служат на получателя, а само на себе си, то
съдържанието на текстове, заобикалящи хората, и преди всичко на
техния речник (получателят все по-рядко чете с разбиране и само
„улавя“ лозунги, поговорки, кодове) се отчуждават и вместо да бъдат
инструменти за учене и вкореняване в културата (ТОС е проявление,
но и градивен елемент на ЕОС), започват да унищожават човешкото
познание, стават стоманен шлем с козирка без дупки за очите. Това е
първият шлем, който забелязвам.
Но човекът с шлема на главата все още е под купола. Този купол –
наречен ЕОС (интерсубективен) и всъщност почти идентичен с
културата, е вторият шлем, който отделя човека от реалността.
Понякога той ни подканваше да видим образа на света изкривен
(което може да завърши с катастрофа), но по-често царуването на
културата над човека му е било от полза, защото се оказва мощно
средство за адаптиране на хомо сапиенс към реалността. Въпреки
това няма култура без нейната най-съществена част – езикът. Езикът
има свой собствен образ на света (ЕОС) и остава в тясна връзка с
текстовите образи (ТОС). Като цяло ги стабилизира, защото трябва да
бъдат редактирани на някакъв разбираем за получателите език, но
също така бавно се влияе от тях.
Оттук и заключението, че не може безнаказано да бъдат изричани
абсурди, да се сее пропаганда, да се създават постистини, да се
практикува само постмодерна наука, да бъдат разбивани ценностни
системи и т.н., защото безпорядъкът в сферата на словото в крайна
сметка ще навлезе в сферата на езика и нашата култура вече няма да
бъде адекватна на реалната действителност. И резултатът е ясен.
37

БИБЛИОГРАФИЯ
Batko-Tokarz B., Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka
polskiego: teoria, praktyka, leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2019.
Berelson B., Analiza treści, w: anonim (red.), Teoria i metodologia badań
nad prasą za granicą (przekłady), 3. Analiza zawartości, Ośrodek Badań
Prasoznawczych RSW „Prasa”, Kraków 1970, s. 5–62 [przekład
anonimowy fragmentu książki Handbook of Social Psychology, red. G.
Lindzey, t. 1 i 2, Massachusetts 1959, t. 1, s. 488–518].
Dąbrowska-Cendrowska O., Recepcja podręcznika „Analiza zawartości
prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda badawcza”,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 2, s. 117–127.
Flont M., Kajtoch W., Pielużek M., Perspektywy leksykalnej ilościowej
analizy zawartości, [w:] Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i
komunikacyjne, red. A. Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa, Komisja
Lingwistyki Dyskursu przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i
Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s.
129–145.
Gackowski T., Łączyński M., Majchrzyk Ł., Matyja A., Wieczorkowski M.,
Skrypt do analizy zawartości prasy, Koło Naukowe Obserwacji Polskich
Mediów im. Stefana Kisielewskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Hallig R., von Wartburg W., Begriffssystem als Grundlage für die
Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, 2., neu bearbeitete und
erweiterte Auflage, Akademie-Verlag, Berlin 1963.
Jeżyk A., Najmłodsza polska poezja w świetle analizy zawartości, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2005, nr 3–4, s. 100–116.
Kajtoch W., Ciało medialne, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4, s. 59–
86.
Kajtoch W., Emocje i zmysły tekstowych bohaterów prasy młodzieżowej,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 1–2, s. 85–102.

38

Kajtoch W., Fizjologia w tekstach prasy młodzieżowej (ciało medialne II),
[w:] Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 251–280.
Kajtoch W., Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i
alternatywnej, t. 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2008.
Kajtoch W., O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej, [w:]
Medioznawstwo personalistyczne, t. 2, Wybrane zagadnienia z kultury
mediów, red. J. Jęczeń, P. Guzdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s.
625–668.
Kajtoch W., Uwagi o współczesnej polskiej piosence patriotycznej (w
druku).
Kłoskowska A., Modele społeczne i kultura masowa, [w:] tejże, Z historii i
socjologii kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s.
420–450.
Kołodziej J., Analiza zawartości mediów, [w:] Słownik terminologii
medialnej, red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, Kraków 2006, s. 6–8.
Kołodziej J., Klucz kategoryzacyjny, [w:] Słownik terminologii medialnej,
red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, Kraków 2006, s. 95.
Kołodziej J., Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie,
komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.
Kożuch-Sierociuk R., „Gazeta Lwowska” na tle polskiej prasy wydawanej
na Ukrainie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1–2, s. 93–109.
Kożuch-Sierociuk R., „Gazeta Lwowska” w latach 1991–2003. Analiza
zawartości (maszynopis w moim posiadniu), Kraków 2005.
Lichański J., Kajtoch W., Trocha B., Literatura i kultura popularna.
Metody: propozycje i dyskusje, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej
oraz Nowych Mediów, Wrocław 2015.

39

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla
studentów. Wersja 1,1, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej –
Zeszyty Wydziałowe, z. 1, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
Masłowski W., Skowroński A., Klucz kategoryzacyjny do tematu „Selekcja
czytelnicza dzienników”, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W.
Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, Kraków 2006, s. 190–195.
Miodunka W., Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich
uwarunkowania, PWN, Kraków 1980.
Mytnik O., Jak krytycy Ruchu Muzycznego oceniają muzykę, jej wydania i
wykonanie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 3–4, s. 141–158.
Pamuła S., Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w
wybranych tygodnikach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie, Częstochowa 1996.
Pielużek M., Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy,
Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławskiego i Wydawnictwo Libron,
Wrocław 2017.
Pielużek M., Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych –
nacjonalistów i anarchistów, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 4, s. 795–
828.
Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych
RSW „Prasa” w Krakowie, Kraków 1983.
Pisarek W., Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1983, nr 2, s. 5–16.
Pisarek W., Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2002.
Pisarek W., Słowa ważne i ważniejsze, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr
3, s. 11–20.
Piwowarska A., Trzy oblicza „Filipinki”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr
3–4, s. 15–23.

40

Piwowarska A., Trzy oblicza Filipinki. Epizod z dziejów transformacji
polskich pism młodzieżowych przełomu wieków (maszynopis w moim
posiadaniu), Kraków 2003.
Płaneta P., Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych, [w:] A.
Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań
medioznawczych i ich zastosowanie, IDMiKS UJ i Wydawnictwo ToC,
Kraków 2018, s. 67–90.
Sieradzka-Baziur B., Onomazjologiczny słownik online. Metodologia,
zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika
pojęciowego języka staropolskiego”, Instytut Języka Polskiego PAN,
Kraków 2020.
Skowronek B., Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace
Monograficzne 982, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020.
Tetelowska T., Analiza i ocena treści dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze”
1960, nr. 1, s. 7–22.
Wyka K., Słowa-klucze, w: tenże: O potrzebie historii literatury. Szkice
polonistyczne z lat 1944–1967, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1969, s. 153–166.
Tokarski R., Od językowego obrazu świata do obrazów świata w języku,
„Język Polski” 2016, t. XCVI, z. 2, s. 28–37.
Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język
polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 343–370.
Żmigrodzki P., Wielki słownik języka polskiego PAN – zasady opracowania,
wyd. 2, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2015.

41

Lexical Quantitative Content Analysis in Comparison with Other
Methods of Studying the Language of Print Media
Wojciech Kajtoch
ORCID 0000-0003-3000-2384
email: wkajt@poczta.onet.pl
Abstract. The article looks at different analyses of media content. The quantitative
content analysis is a necessary first step in the research of any media flow. This type of
analysis provides a technique for objectively pointing out themes and thematic lines in a
particular medium. Lexical quantitative content analysis is defined as both analyzing and
measuring words. It has two distinct paradigms: the leading words method and the
keyword method. The text provides definitions for the terms “textual image of the word”
and “lingual image of the world”. The methods explore are presented in a way that
accommodates their application.
Keywords: lexical quantitative content analysis, quantitative lexical textual image of the
world, content analysis, media studies

42

Брой 11(I), 2022
Дискретният чар на езиковата власт

Фалшиви политически новини във фейсбук
Владимир Досев
Доцент, доктор
Икономически университет – Варна
имейл: vl_dosev@ue-varna.bg
Резюме: Днес Фейсбук е един от най-популярните източници за информация не
само за младите хора в България. От друга страна, съгласно Индекса за медийна
грамотност за 2021 г., изготвен от Инициативата за европейски политики
(EuPI), България се нарежда на последно място в Европейския съюз по устойчивост
по отношение на разпространението на фалшиви новини. Изненадващо, дори
български политици цитират в различни медии фалшиви новини от Фейсбук. Целта
на тази статия е да опише някои от най-характерните черти на фалшивите новини
във Фейсбук. Статията изследва фалшиви новини, публикувани по време на
президентските избори в България през 2021 г. Използваният изследователски
метод е критически анализ на дискурса.
Ключови думи: фалшиви новини, медиен дискурс, политически пиар

Въведение
В наши дни Фейсбук се утвърди като един от най-влиятелните и често
използвани източници на информация както в България, така и по
света. Важна особеност на Фейсбук като информационен източник е,
че в платформата се препубликува журналистическо (новинарско)
съдържание от различни източници. От една страна, самите медии се
опитват да достигнат по-голяма аудитория, препубликувайки своите
оригинални статии във Фейсбук. От друга страна, самата платформа
препубликува чуждо новинарско съдържание дори без изричното
съгласие на медиите, което доведе до редица скандали, включително
и този с Австралия през 2021 г. Редица разкрития през последната
година показаха и други тъмни страни на най-голямата социална
медия – тя (умишлено или не) противопоставя социалните групи в
съвременното общество и не се бори достатъчно ефективно срещу
разпространението на фалшиви новини. Тези факти са от
изключителна важност за българската медийна действителност поради
ниската степен на медийна грамотност в нашето общество. Ежедневно
медиите в България съобщават за редица финансови измами в онлайн
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платформите или за организирани социални групи, самоубеждаващи
се в интернет мрежите например за ползите от консумацията на
дезинфектанти.
От друга страна, фалшивите новини, разпространяващи се във
Фейсбук, напускат неговото пространство и често се цитират от
големите традиционни медии. Дори български политици (волно или
неволно) разпространяват фалшиви новини, прочетени във Фейсбук.
Тази статия си поставя за цел да посочи някои от най-характерните
черти на фалшивите политически новини, разпространявани и чрез
Фейсбук и получили широк отзвук в обществото. Обект на анализ са
фалшиви новини по време на кандидатпрезидентската кампания в
България през 2021 г. Разглежданите в статията новини са видими на
сайта informiran.net. Използваният в изследването метод е
дискурсивен анализ на медиен текст. Според Норман Феърклаф „всеки
текст е винаги едновременно конституиращ социални идентичности,
социални връзки и системи на вярвания и познания“. Според теорията
и практиката на дискурсивния анализ всеки медиен текст трябва да се
разглежда в своя контекст и като част от общата социо-културната
ситуация (особено в ситуация на политически избори).

Значимост на проблема с фалшивите политически новини
във Фейсбук
През изминалата година редица новинарски агенции публикуваха
документи, предоставени на разследващите органи в САЩ от
служителката на Фейсбук Франсис Хауген. Според тези документи
корпорацията не умее (или не иска) да се справи с модерирането на
съдържанието, което предоставя. От документите става ясно, че
съдържание, което противопоставя потребителите има много повече
харесвания (лайкове) и алгоритмите на Фейсбук работят по такъв
начин, че предоставят повече такова съдържание, което разпалва
различни противоречия и страсти, като го изпраща именно на поподатливите в това отношение абонати. В САЩ и Европейския съюз
регулаторните органи вече изявяват желанието си да получават
информация за алгоритмите, които определят какво съдържание на
кои потребители да предложат. Оказва се, че едни от най-харесваните
във Фейсбук теми са свързани с политическо противопоставяне в
обществото. Според Франсис Хауген именно публикациите във
Фейсбук създават предпоставките за щурма на Капитолия,
организиран чрез социалните медии на 06.01.2021 г. след
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президентските избори в САЩ. Xayгeн твърди, че е „попаднала на
скрити вътрешни документи Фейсбук, от които става ясно, че
компанията отлично знае, че „много от нейните продукти подклаждат
омраза“.1 Според нейните показания „промяната в потока на
съдържанието в новинарските емисии на Фейсбук, настъпила още
през 2018-а година, е довела до много повече разногласия и дори
омраза сред потребителите. И въпреки че новите алгоритми сеят
раздори, в същото време подтикват хората да се връщат към
платформата за социални медии. А това позволява на базираната в
Калифорния компания да продава все повече и повече реклами и така
да увеличава приходите си. „Нещото, което виждах във Фейсбук
отново и отново, беше, че имаше конфликт на интереси между това,
което е добро за обществото и това, което е добро за Фейсбук“,
допълва Хауген и подчертава, че именно всички тези неща са били и
причината тя да напусне работата си“.2
За България тази тема представлява един наистина сериозен проблем
с оглед на регистрираната ниска медийна грамотност на голяма част
от населението ѝ. България е на последно място в Европейския съюз
в Индекса за медийна грамотност от 2021 г., като поддържа това ниво
от четири години. Индексът се изработва ежегодно от Инициативата
за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество –
София“ от 2018 г. Той оценява жителите на 35 европейски страни
според степента, в която те имат съпротивителни сили към
разпространението на фалшиви новини. Причините за това са ниските
резултати по четивна грамотност сред младите хора (измерени чрез
тестовете PISA), проблемът със свободата на медиите в България,
както и данните за тоталната липса на доверие към институциите и
между хората. Само един поглед върху публикациите на български

https://trud.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%
D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-facebook%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%
D1%82-%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%
D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B5 (достъпен на 10.03.2022 г.)
2
Пак там.
1
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потребители във Фейсбук по политически и здравни теми показва
колко разделено е днес българското общество.

Фалшиви новини: проф. Герджиков е връчил званието
„доктор хонорис кауза“ на Софийския университет на
Бойко Борисов
Две статии с почти идентично съдържание по тази тема са видими и в
момента на сайтa informiran.net. Първата статия е със заглавие „ГЕРБ:
Г-н Борисов направи повече, отколкото е направил Стамболов за 7
години, той е велик държавник“. За автор на статията е посочен
Владимир Алексеев, а според информацията на сайта статията е
публикувана на 21.09.2018 г. Точният текст на публикацията е
следният3:
Званието „почетен доктор на Софийския университет“ (доктор „хонорис
кауза“) бе връчено тази сутрин на премиера Бойко Борисов. За това
съобщиха гордо от самия университет. „За 6 месеца, един кратък срок,
г-н Борисов направи повече, отколкото е направил Стефан Стамболов
за 7 години или Тодор Живков за много повече. Имаме пример за
изключителен талант, съчетан с огромна честност и всеотдайност,
които дават плодове не само за българския народ, но и за нашите
съседи, които искаме да ни бъдат приятели…“ – каза в приветственото
слово ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков. След това отличие,
Борисов ще може да чете лекции в университета и да ползва титлата
„Професор“. Поради огромната му заетост, в началото се предвижда не
по-често от веднъж месечно да влиза в аудитория – за 1 или 2 учебни
часа по 45 минути. Дисциплината, която ще преподава, е „Европейска
дипломация“ във факултета по Международни отношения.

Прави впечатление, че в заглавието адресантът, направил
изказването е партия ГЕРБ, а в самия текст същото изказване,
изписано като пряка реч, е с автор проф. Герджиков. В текста още на
пръв поглед се виждат и няколко фактологически грешки – почетното
звание „доктор хонорис кауза“ не е равнозначно на академичната
длъжност „професор“, а в структурата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ няма Факултет по международни отношения. От
друга страна, много странно звучи и твърдението, че за шест месеца

https://www.informiran.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/ (достъпен на 10.03.2022 г.)
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(защо само шест месеца) Бойков Борисов е направил повече от
Стамболов за 7 години.
Статия с почти идентичен текст е публикувана от същия сайт на
01.10.2021 г. (т.е. месец и половина преди президентските избори, в
които проф. Герджиков участва). Статията е с леко променено
заглавие, в него вече е изведено името на кандидат-президента проф.
Герджиков като автор на съобщението „Проф. Герджиков: Борисов
направи повече, отколкото е направил Стефан Стамболов“4. С оглед
на факта, че проф. Герджиков вече е анонсирал, че ще участва в
президентските избори, определено можем да причислим това
заглавие към т. нар. кликбайт заглавия за изкушените от политиката
читатели. Според Андреана Ефтимова (Ефтимова 2021: 279) при
цитирана реч „според показателя евиденциалност истинността на
информацията е висока в тези случаи“ (или поне така трябва да
изглежда). Пълният текст на статията е следният:
За 6 месеца, един кратък срок, г-н Борисов направи повече, отколкото
е направил Стефан Стамболов за 7 години или Тодор Живков за много
повече. Имаме пример за изключителен талант, съчетан с огромна
честност и всеотдайност, които дават плодове не само за българския
народ, но и за нашите съседи, които искаме да ни бъдат приятели…“ –
каза в приветственото слово ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков
при връчване на званието „почетен доктор на Софийския университет“
(доктор „хонорис кауза“) на Бойко Борисов…

Като автор на втората статия в карето под заглавието отново е
посочен Владимир Алексеев, но прави впечатление, че под самата
статия е посочен друг автор и място, откъдето се твърди, че е
препубликувана статията – Светослав Трайков, Фейсбук. При търсене
с ключови думи в социалната мрежа наистина се появява същата
публикация в профила на потребител с името Светослав Трайков.
Публикацията му е написана на 30.09.2021 г., т.е. един ден преди
публикацията в informiran.net. Странно е, че статия с подобно
съдържание вече е публикувана в informiran.net от Владимир
Алексеев още през 2018 г. (ако може да се вярва на самия сайт, че
датата е вярна). При втория вариант на статията очевидно не е ясно
https://www.informiran.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/ (достъпен на 10.03.2022 г.)
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кой точно е авторът – отново Владимир Алексеев или Фейсбук
потребителят Светослав Трайков. Все по-често в новата медийна
среда в интернет се говори за явлението „пране на информация“, при
което първоизточникът на дадена публикация трудно може да бъде
открит поради многобройните препубликации.
Под заглавното каре на статията в informiran.net са разположени
инструменти за директно споделяне на статията в социалните мрежи,
както и следният текст „Не бъди безразличен, сподели статията с
твоите приятели“. При търсене във Фейсбук с ключови думи от
статията става ясно, че тя е публикувана многократно както на
страниците на отделни потребители, така и в групите на
привърженици на политически партии, които са против кандидата
проф. Герджиков. Статията е достигнала до огромен брой потребители
на социалната платформа, като към нея са добавяни и многобройни
злонамерени коментари против кандидат-президента Герджиков. На
много места във Фейсбук се вижда, че статията е разпространявана от
informiran.net. Името на сайта се свързва и с други фалшиви новини,
публикувани по време на кампанията по отношение на кандидата
Герджиков – напр. „Атанас Герджиков маха паметника на Левски, като
стане президент“ и т.н.
По отношение на езика на цитираното слово на проф. Герджиков в
разглежданата публикация прави впечатление употребата на
словосъчетанията „изключителен талант“, „огромна честност и
всеотдайност“, както и на метафората „дават плодове не само за
нашия народ, но и за нашите съседи..“. Очевидно на лексикално ниво
умишлено е търсен ироничен ефект, насочен към авторa на словото
проф. Герджиков.
Фалшивата новина не само е многократно споделяна във Фейсбук, тя
излиза от интернет пространството и се появява в традиционен
източник на информация като Българската национална телевизия. В
предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на 02.10.2021 г.
политикът Татяна Дончева цитира словото на Герджиков от статията,
като твърди, че е произнесено на церемонията по връчване на титлата
„доктор хонорис кауза“ на Софийския университет на Бойко Борисов.
Това предизвиква моментална ответна реакция и в студиото се обажда
самият проф. Герджиков: „Мои колеги се обадиха разтревожени, че гжа Дончева лъже и обижда и мен, и университета. Не е вярно, че СУ е
присъдил титлата почетен доктор на г-н Борисов, не е вярно и че съм
48

говорил славословия за него. Очаквам г-жа Дончева да се извини“5.
Татяна Дончева отговаря: „Г-н Герджиков, аз намерих в интернет това
снощи, ако наистина това е така, аз ще го проверя и ще ви се
извиня“6. На следващия ден 02.10.2021 г. Татяна Дончева публикува
във Фейсбук профила си следното извинение: „Поднасям своите найискрени извинения на професор Анастас Герджиков за твърдението
ми в предаването „Денят започва“ по БНТ, че под негово ръководство
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е направил Бойко
Борисов доктор хонорис кауза и му желая успех в предизборната
кампания!“. На същия ден текстът е препубликуван и на официалната
страница на БНТ7.

Заключение
Още в началото на март 2021 г. от Фейсбук обявиха, че България
влиза в обсега на борбата им с фалшивите новини. В изказване пред
медиите Якоб Туровски, ръководител на отдел „Обществени политики“
във Фейсбук за Полша, Прибалтика, Румъния и България твърди:
„Щастливи сме да стартираме нашата програма за проверка на
съдържанието в България с AFP. Борбата с фалшивите новини е
отговорност, която приемаме сериозно, затова непрекъснато работим
в посока на това да ограничим разпространението на неверни новини
на нашата платформа“8. За съжаление, последвалите политически
предизборни борби през 2021 г. показват, че платформата Фейсбук
все още не е достатъчно ефективна в похода си срещу фалшивите
политически новини на български език. Според цитираните твърдения
на Франсис Хауген Фейсбук всъщност няма голямо желание да
премахва фалшивите новини, тъй като често те са по-четени и
харесвани. От друга страна, съдържание, което противопоставя
потребителите (вкл. политически), трупат повече лайкове и
алгоритмите на Фейсбук работят по такъв начин, че да предоставят в
по-голяма степен такова съдържание, което разпалва различни
политически противоречия и страсти, като го изпраща именно на поангажираните с темата абонати. Възможно е, разбира се, и друго
https://bntnews.bg/news/spor-v-efir-prof-anastas-gerjikov-poiska-izvinenie-ottatyana-doncheva-1170580news.html (достъпен на 10.03.2022 г.)
6
Пак там.
7
https://bntnews.bg/news/tatyana-doncheva-se-izvini-na-prof-anastas-gerjikov1170599news.html (достъпен на 10.03.2022 г.)
8
https://www.monitor.bg/bg/a/view/fejsbuk-s-regulacii-za-bylgarija-eto-kakvi-252701
(достъпен на 10.03.2022 г.)
5
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обяснение – все още алгоритмите на Фейсбук, а и служителят,
работещ за публикациите на български език, не са прецизирали
достатъчно ефективно методиката си за борба с фалшивите новини.
Разглежданата в статията фалшива новина би могла да бъде
проверена много лесно, тъй като на официалната страница на
Софийския университет „Свети Климент Охридски“ е публикуван
списък на всички лица, получили почетни титли от университета, а
Бойко Борисов не е сред тях.
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Брой 11(I), 2022
Дискретният чар на езиковата власт

„Митове“ на Стивън Фрай – съвременна
адаптация на старогръцките митове и
легенди1
Даниела Статулова
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: d_soleil@yahoo.com
Резюме: Текстът разглежда книгата на Стивън Фрай „Митове“ като модерна и
изпълнена с хумор адаптация на старогръцката митология. Фокус на изследването
са приложените езикови политики и практики, както и баланса на езиковите
формации. От съществено значение е ярката и самобитна творческа личност на
автора с особен поглед върху съвременния свят и приетите стереотипи.
Ключови думи: езикови политики и практики, старогръцкa митология, адаптация

…и страхотно отекна морето безбрежно,
силно затътна земята, застена небето широко
в трусове, чак из основи под напора на боговете…
Хезиод „Теогония“

Различните народи и общества създават собствени митове и легенди
относно генезиса на света. Те посвоему дават обяснение за същността
и източниците на силите, породили редица природни явления –
вулканични изригвания, бури, приливни вълни, земетресения и т.н.
Хората почитат природата като източник на живителни сили.
Наблюдават ритмичната смяна на сезоните, движението на небесните
тела по нощното небе, изгрева и всяко явление, което играе важна
роля в битието, като поставят в центъра божественото начало:

Текстът е подготвен в рамките на дисциплината на проф. д.н. Андреана Ефтимова
“Езикови политики и практики в издаването“ в магистърската програма на ФЖМК
„Традиционно и дигитално публикуване“.
1

Корица 1-ва

Корица 4-та
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„Колективното несъзнателно на много цивилизации ни разказва
истории за гневни богове, за умиращи и възраждащи се богове, за
богини на плодородието, за божества, демони и духове на огъня,
земята и въздуха…“ (Фрай: 8). Погледнато назад във времето, идеята
за начало на сътворението се среща в преданията на народите от
„Плодородния полумесец“ – цивилизациите на Вавилон, Шумер,
Акадската империя, чийто разцвет предхожда този на Древна Елада.
Те от своя страна препращат към земите на Индия, та чак до Африка и
зараждането на човешкия вид.
Но колкото митове и легенди да има по света, както споделя
англичанинът Стивън Фрай: „нещо в гръцките предания ме озаряваше
отвътре“. Необикновени са силата, темпераментът, страстите,
специфичността и убедителните детайли в митологията на древните
елини, оцеляла със своеобразна жизненост и колорит, които я
отличават от другите. Съхранена е чрез творчеството на първите
поети и предадена в ненарушена приемственост – от зараждането на
писмеността до наши дни. Разказите за богове, чудовища и герои
много си приличат. Древногръцките митове имат общи черти с другите
преданията, но са уникални с това, че са първите последователни
повествования за зараждането и възхода на човечеството, водените
битки, намесата на боговете, техните злоупотреби и тирания над
човешката съдба. Елините не се подчиняват сляпо на боговете, те
прозират користните им цели, съзнават суетното им желание за
обожание и се одързостяват да застанат като равни с тях. Създават
боговете по свой образ и подобие: войнствени, брутални, ревниви и
отмъстителни, но и способни на съчувствие, любов и нежност.
Споделят убеждението, че създателят на един жесток, капризен и в
същото време удивителен свят, сам трябва да отговаря на подобни
качества. Една от най-известните книги за старогръцките митове и
легенди, позната у нас, е на руския писател Николай Кун „Митове на
Древна Гърция“, написана през 1914 г. „за ученичките и учениците от
старшите класове на средните учебни заведения, както и за всички,
които се интересуват от митологията на гърците и римляните“,
издадена през 1922 г. под заглавие „Какво са разказвали древните
гърци и римляни за своите богове и герои“. Но това са истории,
достъпни най-вече за Източния блок.
Стивън Фрай е обичан от публиката английски актьор, комик,
режисьор, телевизионен водещ, сценарист и драматург, който много
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пъти е обявяван за една от най-влиятелните личности на
Великобритания. Носител е на множество национални и
международни награди като БАФТА, „Сателит“, номинация за „Златен
глобус“ и удостоен с високото отличие за цялостно творчество на
Британските комедийни награди през 2007 г. Откроява се с особен
аристократичен финес и типичен английски хумор. Ролите му са
запомнящи се и впечатляващи като тази на Джийвс от комедийния
сериал „Джийвс и Устър“, където си партнира с Хю Лори (негов много
добър приятел и в живота). Автор е на бестселъри и автобиографични
книги, познат глас със собствен прочит на аудиоверсиите на седемте
книги за Хари Потър. Сънародниците му твърдят, че английският му
език е безупречен и дори има издадена книга, която учи „как да се
говори като Стивън Фрай“. Актьорът не се бои да излага личния си
живот на показ – прави филм за биполярното си личностно
разстройство и открито заявява хомосексуализма си. Със своята
адаптация и до известна степен интерпретация на „Приказките от
Древна Гърция“ (тази книга формира ранните му детски години и
израстването му), Фрай демонстрира впечатляваща ерудиция,
заразителен хумор и неповторим стил. Митовете са преразказани в
контекста на нашето съвремие по достъпен, ироничен и закачлив
начин (стилът на Фрай много напомня на екранните библейски и
класически интерпретации и пародии на комедийната група Монти
Пайтън и американския режисьор Мел Брукс), има: „страсти, секс,
кръв, насилие, кръвосмешения, битки, чудовища, богове и герои…“.
Този: „Проникновен, жизнерадостен и весел преразказ излъчва
истински чар“ (Гардиън).
Актьорът споделя, че има своите култови автори, чиито книги
формират детството му: „класическите колекции на древногръцки
митове“: “A Wonder-Book for Girls and Boys”, Nathaniel Hawthorne
(„Чудна книга за момичета и момчета“, 1851, Натаниъл Хоторн) и
нейното продължение “Tanglewood Tales” („Истории от Тангълуд“,
1853); “The Age of Fable”, Thomas Bulfinch („Епоха на митовете“, 1855,
Томас Булфинч), по-късно “Bulfinch’s Mythology” (на български
„Митове и легенди от рицарските времена“. Рива, 2017); “Mythology:
Timeless Tales of God and Heroes”, Edith Hamilton („Митология: Вечните
разкази за богове и герои“, 1942, Едит Хамилтън); “Heroes, Gods and
Monsters of the Greek Myths”, Bernard Evslin („Герои, богове и
чудовища в древногръцките митове“, 1967, Бърнард Евслин); “The
Adventures of Ulysses”, Charles Lamb („Приключенията на Одисей“,
1808, Чарлс Лам), познат на българския читател с „Шекспирови
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приказки“ (Емас, 2008), преразказани съвместно със сестра му Мери;
и любимата “Favoutite Greek Myths”, Lilian Stoughton Hyde („Любими
гръцки митове“, 1905, Л. С. Хайд).
Неговите „Митове“ се уповават на „Теогония“ на Хезиод, „Златното
магаре“ на псевдо-Апулей и „Метарморфози“ на Овидий (за когото
твърди, че е много продуктивен, разточителен, експанзивен,
безочлив, подходът му е кинематографичен, а поради своята
енергичност и постоянна смяна на гледни точки с удоволствие
добавял, премахвал и съчинявал някои детайли, което въздейства и
върху мен и – да кажем „ми вдъхна смелост“ за собствения ми
преразказ на митовете). Наративът е изпъстрен с обяснителни
бележки – поравно академично задълбочени и обаятелно
хумористични – Фрай ни дава частична, но богата картина на
елинския свят. Като структура е налице трилогия, обединяваща три
части – „Богове“, „Герои“ и „Хора“. Започва от сътворението – не с
взрив, а с появата на „Хаос“, през първото поколение „първични“
божества, титаните, дванайсетте Олимпийци и накрая хората в
техните две поколения (след като първото е погубено в потоп) и
първата жена Пандора. Фрай е експанзивен и смел в подхода си. В
подбора на разказите той не включва, знаейки, че поема огромен
риск, историите на Едип, Персей, Тезей, Язон, Херакъл, Медея и
Антигона, както и целия Троянски цикъл, защото всяка една от тях е
цяла вселена и изисква отделно внимание. Авторът решава да
предаде своята неподправена емоция от ранните си детски години на
читателите, особено тези, които никога не са се срещали с историите
от гръцката митология – „нешлифовани диаманти“, “tabula rasa” за
едно ново познание. Не е необходима предварителна подготовка за
дешифриране на митовете. Всичко започва от една празна Вселена.
Според Фрай неговата адаптация е достъпна и за напълно
неподготвените, поднесена на един разбираем, съвременен език, тя
не предполага академично образование, а се чете за забавление.
Обект на изследване в предложения текст са езиковите политики и
практики в „Митове“ на Стивън Фрай като съвременна адаптацията и
нов прочит на старогръцките митове и легенди. Изследването се
ограничава до една представителна извадка от отделни примери от
книгата.
Удоволствието от четенето на български език се дължи на Боряна
Джанабетска – основател и собственик на издателство „Еднорог“. Тя
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завършва немска гимназия и английска филология, като превежда
произведения на знакови автори като Джеръми Паксман, Дона Тарт,
Бил Брайсън, Хилари Мантел. Голяма част от преводаческия си труд
тя посвещава на съвременната шотландска литература, превеждайки
произведения на именити шотландски автори като Алистър Грей,
Мишел Фейбър, Джеймс Робъртсън, Вал Макдърмид и Алегзандър
Маккол Смит. Отличена е с наградата на името на поета-лауреат
Едуин Морган. Сред популярните автори на издателство „Еднорог“,
представени на български пазар благодарение на Джанабетска, са
Орхан Памук, Филипа Грегъри, Майкъл Шейбон, Борис Акунин, Артуро
Перес-Реверте.
Преводната литература има отношение към езиковите политики и
практики на приемната страна. Езиковите политики са „дейност, която
се определя от обществените цели и интереси на класи, на партии или
групировки, а също така и дейност на органите на държавната власт и
държавното управление, която отразява обществения строй и
икономическата структура на страната“ (Енциклопедия А-Я, 1974:
635-636).
Вследствие на редица социални промени и процеси на
демократизация, колоквиализация, интелектуализация,
терминологизация, детерминологизация и интернационализация на
речта, се изменя комуникативният елемент и нормата на речевото
поведение се съобразява с целта, а не с традицията на стандарта
(книжовният език и официално-разговорната кодифицирана реч).
Всички модели на националния език са в непрекъснато
взаимодействие и влияние, смесват се книжовната норма и узуса,
получават се отклонения с функционална насоченост, особено при
преводите. Тези процеси могат да се проследят в писаното слово –
художествените текстове, където езикът показва начинът на
„говорене“ на различните нации, етноси и социални групи.
Примери от книгата:
Особености на стила (на оригиналния и преводния текст), вследствие
на демократизация на езика:
1. разговорност (колоквиализация)
•

Хера определяла Артемида като „мъжкарана“.
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•

Артемида въртяла Зевс на малкия си пръст.

•

Кравите го зяпали известно време.

•

Струва ми се, ми се падаш полубрат?

•

Мрачното му настроение се изпарило.

•

…град с паянтови постройки…

•

Дионис, като повечето сериозни пиячи, лесно се вълнувал и
изпадал в умиление.

•

Вероятно се шляе долу край пещерите на Тартар.

2. допускане на диалектни и жаргонни думи и изрази, сленг
•

Ти си самовлюбена кучка.

3. дисфемизация, обсценна лексика, обидни номинации
•

Какво, по дяволите, търсиш тук?

•

Мътните да те вземат!

•

Точно това е най-важното. Да разполагаме с един
интелигентен – е, полуинтелигентен (обида по отношение
на интелекта) – клас същества, които да ни възхваляват и да
ни се кланят, да играят с нас и да ни забавляват. Един
подчинен на нас, обожаващ ни вид дребосъци (дисфемизъм
за малки на ръст хора), миниатюри.

•

Една сутрин, докато обикалял градината и отбелязвал с
обичайната наслада как изящно блещукали капчиците роса
по деликатните венчелистчета на обичните му рози, Мидас се
препънал в тялото на някакъв спящ старец, грозен, с
шкембе, който спял свит на земята и хъркал като прасе.

•

Може би ще пожелаете да се отбиете в банята?! (намек за
нечистоплътност)

•

…първобитни хора, грухтящи из пещерите.
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4. каламбури, псевдоетимологии и ирония:
•

Уран ( гр. Οὐρᾰνός = небе, в древногръцката митология –
върховен бог, първият владетел на Вселената, цар на небето.
Прародител на всички останали богове. На английски език се
изписва Uranos (Юранъс), а звучи като “your anus” = твоят
анус. Произнасянето на името поражда голямо веселие при
децата.

•

Странно е, че имената „Оксфорд“ (англ.) и „Боспор“ (гр.)
означават едно и също. = „говежди брод“ – мястото, където
кравата Йо преминава от Европа в Азия.

•

Там стои до ден днешен Тантал, мъчително близо до
удовлетворението на желанията си, но то му е отказано за
вечни времена, и така въплъщава мъчителната безпомощност
на неосъществимото желание, която на английски носи
неговото име – tantalized, подлаган на Танталови мъки,
осъден на неутолимите си желания до края на времето (на
английски tantalus има конотативно значение на малък шкаф
за алкохолни напитки, „мъчително“ недостъпен за малките
деца).

•

Семинална семантична семиология от семенната течност на
небето.

•

Зевс имал добри намерения. Тези три думи толкова често
предсказвали беда за някой нещастен полубог, за някоя
нимфа или смъртен.

5. интелектуализация и терминологизация – поле на експертната
реч
•

пеницилин (мед. терминология)

•

ентропия (гр. εν – вътре, τρέπω – пренасям; физична
величина, която представлява мярка за безпорядъка на
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термодинамичните системи; мит. завръщане към неизбежната
съдба, цикличност).
•

партеногенеза (гр. раждаща девственица)

•

еквивалент (лат. equivalens, -ntis) = книж. равностойност

•

Семинална семантична семиология (семинален (англ.) =
семенен, зачатъчен; семантика (гр.) = σημαντικός
[semantikós] – значим, σημαίνω [semaino] – да означавам,
посочвам, σήμα [sema] – знак т.е. науката, изучаваща
значението на думите, фразите и други лингвистични обекти;
семиология (гр. σημειωτική, от стргр. σημεῖον – „знак,
признак“) е наука за различните видове знакови и сигнални
системи като съобщителни средства между хората и между
животните; естествените и изкуствените езици сред хората и
сигналите между делфини, мравки, пчели и др. Терминът е
„изкован“ от лингвиста Фердинанд дьо Сосюр, като
съвременното наименование е семиотика).

•

Когато загубиш вяра в хората, те ти показват какво струват –
ето така. Ето, това баща ми нарича xenia (гр. ξενία =
гостоприемство).

•

mores (лат. заемка) = нрави, а оттам – морал

6. Интернационализация, глобализация – използване на
интернационална лексика, чужди азбучни и диграфски
практики, глобални мисловни модели и концепти
•

англицизми, думи от латински, гръцки и др. езици, заемки

•

Хаосът е бил някаква ужасна бъркотия – като стая на
тийнейджър (англ.), само че още по-лошо. Дългата верига
на сътворението, водеща до пеликани, пеницилин (лат.
заемка), отровни гъби, жаби, тюлени, моржове, лъвове,
човешки същества и нарциси (заемка от гр. νἀρκισσος през
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лат. narcissus), убийство, изкуство, любов и бъркотия до
смърт, лудост и бисквити (лат. думи “bis” – двойно и
“coquere” – да сготвя, което буквално означава изпечени,
сготвени два пъти. Името идва от начина, по който са
приготвяни бисквитите в началото – първо са изпичани във
фурна, а после изсушавани на слаб огън).
•

…строгите милитаристични (англ.) норми на тяхното
общество.

•

драма (гр. заемка)

•

индивидуалност (лат. заемка individuum – неделимо,
индивидуален)

•

мода (заемка от фр. mode от лат. modus = начин, маниер,
правило, мярка)

•

дефект (лат. заемка defectus)= отклонение от нормата

•

Неговата светлина не била златна като Аполоновата, а
сребриста – с цвета на живака. Всъщност елементът, който на
английски носи неговото име, mercury (лат. заемка), е
наричан и quicksilver (англ. живо сребро – б. пр.), а всичко, с
което свързваме думата mercurial (лат. заемка = жизнен,
жизнерадостен, безгрижен, весел; несериозен, променлив,
изменчив, непостоянен – б. пр.), ни напомня найочарователния сред боговете.

•

шкембе (перс. заемка)

7. модни изрази
•

Ти си сръчен, втори Хефест. Моята идея е (искам да кажа)
да ти да оформиш тези същества от… ами от глина например.
Те трябва да ни наподобяват по образ, да са наши точни
анатомични копия (по наш образ и подобие) във всяко
отношение, но в умален мащаб. А после ще можем да ги
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анимираме (да ги задвижим), да им вдъхнем живот, да ги
размножим и да ги пуснем сред природата, за да видим какво
ще се случи.
•

Мидас се главозамаял (вм. възгордял се).

•

Да му кажеш да ме остави на мира.

•

Придали си спортсменски радостни изражения.

•

Това придавало на Хермес внушителност …на отракан
юноша…

•

да живее леко, за мига…

8. словообразувателни модели
•

морбидни склонности (лат. morbidus = болестен)

•

интроспективно състояние (лат. introspectus, фр. introspectif =
който гледа навътре в себе си, самонаблюдателен)

•

в компактна (англ.) форма (гр. заемка)

9. сложни синтактични конструкции (част от интелектуализацията)
и спазване на книжовната норма
•

Споменах преди, че Фригия била едно от по-бедните царства,
и макар че приятелите на Мидас не го считали за алчен или
лаком, като всеки владетел и той копнеел да може да отделя
повече средства за войската си, за двореца си, за поданиците
си и за благоустройство.

10.

детабуизация – употреба на политически коректни

номинации (които да подменят табуирани наименования) и
евфемизация (любовна, интимна, научна, обща)
•

Уран покривал навсякъде майка си – както небето покрива
земята до ден днешен, и както жребецът покрива
кобилата (евфемизъм за полов акт).
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•

Съюзът им бил удовлетворяващо продуктивен (интимна
евфемизация).

•

Никс и Ереб тъкмо вече били набрали инерция (интимна
евфемизация).

•

Сизиф и Мелопс разговаряли лениво за коне, жени (секс),
спорт и война.

•

някакъв гръцки дон Жуан

•

Статуи и изображения на глинени съдове и храмови фризове
ни показват, че гърците намирали за достойно за възхищение
онова, от което римляните се бояли (обща евфемизация)
(в големите музеи по света са скрити съкровища,
представящи фигури със смесен пол като Хермафродит. Днес
има преоткриване на тези пренебрегвани територии, които
съвпадат с по-широкото разбиране на половата флуидност в
рамките на обществото).

11.
•

генерализирана употреба на маскулинни форми
Антропос (anthropos, от гр. άνθρωπος) – думата означава
човек. За съжаление много думи, обозначаващи нашия вид,
се отнасят само до мъжката му разновидност. Mankind,
английската дума за човечество например, произхожда от
думата man, означаваща и мъж, и човек, което доста
невъзпитано изолира половината човечество…думата man
всъщност е свързана с латинските думи mens, дух, и manus,
ръка и е имала неутрална употреба допреди хиляда години.

Има различни книги, посветни на старогръцките митове и легенди, но
не е голям броят на новите и модерни адаптации на историите от
Олимп. Липсата им се налага да бъде запълвана с интерпретации като
поредицата на Рик Риърдън за Пърси Джаксън, чрез която учениците
през последните години се докосват до света на боговете. „Митове“ на
Стивън Фрай е едновременно модерна, достоверна и изпълнена с
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хумор. Книгата не преписва дословно класическите примери, тя е
собствен прочит – с откриване, описание и адаптация на митологията
в художествен и елементи от научно-популярния стил.
Езиковата политика на изданието е езиковите формации в текста да
съжителстват заедно, като се допълват и по този начин пълноценно
изпълняват определените им функции. Преобладава книжовната
норма, в допълнение на елементи от узуса, които обогатяват и
раздвижват съдържанието. Читателите се потапят в текст, който е
извор на езиково и общокултурно богатство. Наблюдава се абсолютна
симетрия, съжителство и е постигнат баланс при езиковите ситуации –
между езиците и езиковите формации, между оригиналния и
преводния текст. Авторските и редакторски стратегии се стремят да
адаптират двете съдържания, за да се усещат като едно цяло. Няма
нарушения в правописа и превключване на езиковите кодове.
Преводачът се придържа към оригиналния текст със съответната
„мярка“ и собствен стил, като използва различни регистри на езика.
Няма привнесен нов семантичен слой, чрез който да бъде подтисната
специфичността на изказа.
Текстът в книгата е многопластов, многопосочен и концептуален. Има
смислова кохерентност. Текстовите компоненти са създадени според
граматичните правила, носят информативност от първа степен (с
почти известно съдържание), авторовият замисъл и цел са постигнати
с определена завършеност. Съдържанието е насочено към любопитна
читателска аудитория и представено чрез езикови формации от
литературния регистър, както и отделни емоционално-оценъчни и
експресивни лексикални единици от неформалния регистър на
съвременния английски език, преведен на български. Композиционноречевата форма е повествованието – разказът за човешката история в
интерпретативна форма, придружен от диалогични текстове с
динамична и остроумна размяна на реплики. Основната темпорална
ориентация – сегашно време и преизказни форми.
Според използваните изразни средства, те могат да се определят
като: думи с пряко и преносно значение (конкретни и абстрактни
понятия) – метафорични и символни думи, а спрямо семантичната си
структура – диалогични и наративни. Аргументацията е с емоционални
компоненти, като се оперира със средства и изрази от разговорната
реч. В текста езиковите формации са – стилистични фигури и тропи
(метафори, символи, алегории, реторични въпроси, заемки,
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фразеологизми и др.). Тематичните акценти са в областта на
литературата, културологията, философията, историята,
богословието, екранните изкуства и др. Някои от историите имат
характера на дълъг разказ със съответните препратки.
Лексиката и синтаксисът са релевантни на художествения стил като
композиционно-речеви форми – има редуване на сложни синтактични
конструкции и прости изречения. Ключовите думи сменят позицията
си. Преобладават спрегнатите глаголни форми, но има безлични и
страдателни конструкции. Налице е добър подбор на стилистични
похвати и динамичност на диалога, персонажите са представени чрез
речеви характеристики. Една комуникативна единица съдържа на
места по няколко микротекста, които помагат за усвояване на
съобщението чрез тълкуване на важни фигури, мотиви и символи. Има
често позоваване на по-късни събития и произведения на изкуствата
(Шекспир, Оскар Уайлд, дават се примери с филми, литературни и
музикални произведения и др.). При оценъчно-експресивното
отразяване на фактите в текста са използвани темпорални връзки
чрез повествованието (разказа), пространствени връзки – чрез
описанията и причинно-следствени връзки – чрез разсъждениятаинтерпретации и оценките в анализите. Много често имплицитните
внушения препращат към социокултурни асоциации с обществена
натовареност и послания. Тук „субективните възприятия и
емоционалните преживявания стават основна, водеща част от
съдържателния пласт на текста. При рефлексивните текстови форми е
ясно изразено свързването на конкретни социални факти със
собствената история и личния преживян социален опит“ (Монова
2019: 7). Авторът се разкрива пред света със специфичен поглед към
живота и заобикалящата го реалност. Богатата гама от езикови
формации и пълноценното използване на езиковите средства
построяват в съзнанието втори свят, наричан от социолозите „втора
информационна реалност“. Тя е плод на описанието на фактите с
помощта на езика, като носи допълнителен смислов, оценъчнокоментарен и емоционален акцент. Изказът е богат и изпълнен с
метаинформация. Текстовете притежават характерна субективна
авторска модалност – собствен почерк, разпознаваемост и ясно
изразена позиция, пречупена през хумора и иронията.
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Abstract. The text deals with Stephen Fry's Mythos as a modern, authentic and
humorous adaptation of the ancient Greek mythology. The study focuses on the applied
language policies and practices, as well as the achieved balance in the language
situations and formations. The creative figure of the author with a special point of view
of the modern world and accepted stereotypes are essential. The research methodology
combines theoretical and interdisciplinary analyses.
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Дискретният чар на езиковата власт

Речта на омразата в предизборните кампании
Наблюдение върху онлайн платформите на
партиите и коалициите по време на
парламентарните избори на 11 юли 2021 г.
Елена Матеева
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: esmateeva@gmail.com
Резюме. Демократизацията на езика на обществените комуникации се разпростира
и към предизборните политически кампании. Стремежът към намиране на
убедителни послания, които да откроят политическата организация от опонентите и,
ни направи свидетели на нарушаване на добрия тон на политическото говорене. За
да се проследи езика, използван в кампаниите за парламентарни избори на 11 юли,
са разгледани публикациите в онлайн медиите на партиите и коалициите (сайтове и
Фейсбук профили). Проведеното наблюдение показва враждебна реторика от почти
всички партии, като едновременно се използват различни похвати на езика на
омразата, вкл. език на лъжата, завоалирана враждебност, представяне на
опонентите като обществена заплаха и др. Обезпокоителната му неслучайна
употреба говори за повишаване на толерантността към езика на омразата дори и в
политическото говорене, което може да доведе до последици като фрагментиране на
обществото, поляризация по значими въпроси и невъзможност за обединяване около
общи цели и действия.
Ключови думи: език на омразата, език на лъжата, политически кампании

През 2021 г. България премина през три извънредни парламентарни
вота, които доведоха до промяна на парламентарно представените
политически сили – управляващи и опозиция. Обичайно,
предизборните кампании на партиите и коалициите са наситени с
ключови политически послания, но и с предизборна реторика,
надпреварваща се за вниманието на избирателите и спечелване на
техния вот.
В последните десетилетия сме свидетели и участници в
демократизация на езика, включително медийния, политическия и
дори управленския на местно и държавно ниво. Това е особено
видимо по време на предизборните кампании, когато се цели не само
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представяне на партийните програми, но и завладяване на
аудиторията чрез убедителни и открояващи се послания и реторика.
Нерядко сме свидетели на нарушаване на добрия тон на
политическото говорене, на неетични и агресивни изказвания, и на
враждебен език към политическите опоненти, определян като „език на
омразата“. Макар да е често използван като термин, езикът на
омразата има различни прояви, които трудно могат да бъдат
определени като такива.
Подобна реторика се определя от използващите я като свобода на
словото, като се пропуска факта, че дори и тя не е абсолютна, ако
подбужда и води до прояви на омраза и насилие. Употребата и дори
превръщането ѝ в инструмент и елемент на политическата доктрина
на партиите, води до задълбочаване на разделението в обществото и
предпоставя невъзможност да се постигне консенсус по значими теми
като енергийна независимост, противоепидемичните мерки,
националната сигурност и др.
Едновременно с това, използването и насърчаването на езика на
омразата създава обществена търпимост към проявите на вербална
агресия, която е предшественик и на физическа такава и може да е
началото на процес, труден за овладяване. Макар да изглежда крайно
като твърдение, силата на речта не може да се подценява и примери
за това са етническата война в Руанда, за която международният
трибунал за военни престъпления признава ключовата роля на
радиостанция „Свободно радио и телевизия на хилядата хълма” за
разпалването на етническия конфликт и последвалия геноцид, както и
Холокоста.1
В този смисъл, не е крайно твърдението на Адама Диенг, специален
съветник на генералния секретар на ООН за превенция на геноцида –
„Геноцидът е процес. Холокостът не е започнал с газовите камери, а с
език на омразата”. Речта на омразата и престъпленията от омраза са
общопризнати като област на престъпност на международно равнище.
Макар да се говори много за „езика на омразата“ и той да подлежи на
санкции, няма единно определение за него. Изчерпателно такова,
което дава ясна представа за „език на омразата“ е дадено в
препоръката на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта
(„ЕКРН“) на Съвета на Европа през 2015 г.: „отстояване, насърчаване
или подбуждане под каквато и да е форма на охулване, омраза или
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оклеветяване на лице или група лица, както и всякакъв тормоз,
обида, негативни стереотипи, заклеймяване или заплаха по
отношение на такова лице или група лица и оправдаването на всички
предходни видове изразяване въз основа на раса, цвят на кожата,
произход, национална или етническа принадлежност, възраст,
наличие на физическо или умствено увреждане, език, религия или
убеждения, пол, полова идентичност, сексуална ориентация и други.“2
Внушението и насаждането на враждебност се постига и чрез други
техники, освен езика на омразата, каквито са използването на „език
на лъжата“, завоалирана враждебност и др. Подробно такива техники
са идентифицирани в проучването „Езикът на омраза в България:
рискови зони, уязвими обекти“3 , напр. открит и недвусмислен призив
за насилие и дискриминация; изразяване на превъзходство спрямо
атакувания обект; обвинения за застрашаване на сигурността;
обвинения за негативно влияние на малцинството; създаване на
негативен имидж на основата на стереотипи и предразсъдъци;
тенденциозно подигравателно отношение; използване на пропаганда
и дезинформация; вулгаризиране на правозащитната реторика;
завоалирана враждебност.
По време на кампанията за предсрочни парламентарни избори на 11
юли 2021 г. политическите партии възприеха различен подход за
спечелване на вота на гласоподавателите. За да се проследи езика,
използван за комуникиране на основните политически послания, са
разгледани предизборните кампании в онлайн медиите на партиите и
коалициите – собствените интернет сайтовете и профилите на
организациите и техните лидери във Фейсбук, като най-популярна
социална мрежа в България. Причините за избор на тези
комуникационни канали са пълният контрол върху съдържанието им и
възможността за таргетиране на посланията и достигането им до
публика с конкретен профил. Допускането е, че езикът на омразата се
използва широко като осмислена стратегия в предизборните кампании
на политическите партии, а при някои и като част от политическата
доктрина.
Разгледани са предизборните политически кампании на партиите и
коалициите, влезли в парламента след изборите на 11 юли 2021 г.:
Има такъв народ с 23,78%, ГЕРБ – СДС с 23,21% , БСП за България –
13,22%, Демократична България – 12,48%, Движение за права и
свободи – 10,57%, Изправи се! Мутри, вън! – 12,48%, както и двете
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най-близки до 4% бариера – Българските патриоти – 3,10% и
Възраждане – 2,97%.

Прави впечатление избора на име за коалициите, както и на
предизборни слогани:
•

Има такъв народ – „Време е за друго.“

•

ГЕРБ – СДС – „Ред в хаоса.“

•

БСП за България „Сигурност в промяната. С грижа за теб.“

•

Демократична България – „Свобода. Законност. Модернизация.“

•

ДПС – „Рестарт на държавността.“

•

Изправи се! Мутри вън! – не издигна предизборен слоган, но

самото име е такъв
•

Българските патриоти – „България над всичко.“

•

Възраждане – „България има нужда от Възраждане.“

Предизборните кампании са средство за мобилизиране на
привърженици, привличане на нови и превръщането им в избиратели,
чрез разграничаване от политическите опоненти. Това налага ясно
отграничаване от другите и изтъкване на предимствата на собствената
група. Именно „Сравнението, утвърждаването и отричането са важни
комуникационни средства за изковаване на културната идентичност и
се изразяват в артикулирани позитивни или негативни твърдения.“4,
според Диана Петкова, в книгата „Културни идентичности в
интеркултурен диалог“. Макар в случая да говорим за групи,
обединени по партийна принадлежност, се наблюдават същите
механизми за отличаване от другите, вкл. чрез използване на
стереотипи и предразсъдъци, които описва доц. д-р Петкова.
В разгледаните предизборни онлайн политически кампании се
наблюдава използване на някои от представените по-горе
комуникационни техники и стратегии. Действително, те са приложени
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спрямо политически опоненти, а политическата принадлежност е
избираема, за разлика от националната или етническата,
присъствието им в кампаниите е отчетливо и ефектът е създаване на
нетърпимост към опонентите. Най-ясно се забелязват:
Тенденциозно създаване негативен имидж на всички или на конкретни
опоненти чрез представянето им като обществена заплаха – например
като престъпници, мафия, социални и политически паразити, които
крадат обществените блага и ресурси; обвинения в съществуването на
„дълбока държава“, която саботира промяната. Използва се и подхода
за дехуманизиране на политическите опоненти чрез оприличаването
на партиите им като жив организъм, който вече спира да съществува.
Това автоматично прави привържениците на въпросната партия
лишени от човешки, индивидуални черти, превръща ги в подкрепящи
злото и разрухата или в продажници на националната принадлежност.
От тук и всяка възможност за разговор е прекратена, тъй като в
съзнанието на привържениците „другите“ не са в състояние да
формулират никакви аргументи в своя защита.
Обвинения в застрашаване на сигурността на страната – мафията е
във властта, чужди агенти, „лейтенанти на прокуратурата“,
„завладяна държава“.
Представяне на опонентите като обществена заплаха – например като
„слуги на задкулисието“, защитници на лобизма, престъпници, мафия.
Създаване на нетърпимост към цели социални групи – дискредитация
на политическата класа; придаване на негативен смисъл на понятия
като „харвардски възпитаници“, „системна партия“; самообявяване на
партии и коалиции за партии на протеста, носители на промяната и
дори за извънсистемни такива. Използване на обидни определения,
вкл. на етническа и културна основа или носещи негативни за
културния ни контекст значения, каквито са „еничари“ и „башибозук“.
Прехвърляне на емоционалните внушения от престъпни деяния
каквито са педофилията и търговията с наркотици, към действията на
политическите опоненти.
Представяне на незаконни действия като свобода на словото и
национални каузи, напр. възпитание в родолюбие.
Използване на дисфемизми – „лейтенанти на Сарая“, „еничарите на
ГЕРБ“, „башибозушки режим на ГЕРБ и ВМРО“, придаване на
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негативно значение на определения като „ляво-либерална
пропаганда“, „ляво-либерална десница“, „харвардски възпитаници“,
които сами по себе си са неутрални, но в конкретен културен контекст
носят и друг смисъл. Дисфемизмите са едно от средствата в езика на
лъжата, използвани в политическото говорене. Макар да не могат да
бъдат определени като „реч на омразата“, те допринасят за
изграждане на желания образ на опонентите. „По този начин се
демистифицира още едно средство на езика на лъжата – умелата
работа с конотативните значения на номинациите в политиката, което
се дължи на доброто познаване на обществените нагласи, стереотипи
и предразсъдъци.“5, е категорична проф. Андреана Ефтимова в
публикацията Doublespeak: Политическа коректност или език на
лъжата в политическия дискурс (Анализ на медийните му прояви).

Публикациите, направени в интернет сайтовете на партиите и
коалициите, във фейсбук профилите им и в тези на лидерите им,
показват, че отсъствието на подобна реторика е по-скоро изключение,
напр. БСП. Особен случай е политическата организация „Има такъв
народ“, която използва призива като „Време е да си върнем
държавата!“ като един от слоганите си, с което намеква за превзета
държава, без да посочва от кого. Подобна неопределеност носи и
основния слоган „Време е за ДРУГО!“. Спонсорираните постове не са в
профила на “Има такъв народ”, а в този на лидера на организацията
Слави Трифонов, като това са публикации с връзки към песни от
концерта с „Ку-ку бенд“ през октомври 2016 г. Освен съдържанието на
самите песни, ясно се чуват и констатации и призиви като „Няма
такава държава, но има такъв народ, има такава нация и крайно
време нацията да отвоюва гражданските си права“, „Време е да
отвоюваме държавата“, „Вие сте суверена, а те са ваши служители. Те
се мислят за богоизбрани, за нещо повече от всички останали, а не
са“ („те“ са президента и министрите, бел. ред.), "Всички ние имаме
задължението и властта, да изринем старото и да сложим новото
начало." и други подобни. Не са представени запомнящи се
изказвания като това на Тошко Йорданов „Американците с терористи
не преговарят. Ние също.“ по повод поканата за предизборен дебат от
страна на ГЕРБ, т.к. не присъстват във фейсбук профила и сайта на
„Има такъв народ“.
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Кампанията на ГЕРБ в разглежданите комуникационни канали също се
придържа към езика на политическа коректност, макар и да
присъстват обвинения в лъжа и манипулация към опонентите, в
превръщане на служебния кабинет в предизборен щаб на президента
и т.н. Характерно за тяхната кампания е използването на популистко
говорене, чиито характеристики са ясно описани от проф. Андреана
Евтимова: „емоционалната реторика (мърляв); неспазването на езика
на политическата коректност – (една стара жена); властовата
асиметрия в общуването (аз дадох три милиона)“6, а целта е
скъсяване на дистанцията с избирателя, внушаване на доверие и
създаване на впечатлението, че говорещият е човек от народа. В
кампанията на ГЕРБ са ползвани записи от пресконференции, в които
имаме ясни примери за подобно говорене: „Аз съм разкрил десетки
печатници за фалшиви пари и особено стотици арести на хора, които
с бяла пластика източват кредитни карти. Няма повече разкрил от мен
в цяла Европа“. Въпреки използването на популистка реторика, няма
отявлено използване на езика на омразата.
В кампанията на ДПС също липсва отявлена реч на омразата,
партията се придържа в официалните си канали към езика на
политическата коректност и акцентира на програмата си. Трябва да се
отбележи обаче изказването на лидера Мустафа Карадайъ по време
на посещението в Турция преди старта на предизборната кампания, в
което заявява, че „Турция е нашата родина“. По-късно Анадолската
агенция обяви, че лидерът на ДПС не е преведен коректно, а негово
изявление за смисъла на изказването беше предоставено на
българските медии.
В таблиците по-долу са представени ясни примери за език на
омразата от кампаниите в сайтовете, вкл. и спонсорирани публикации
във фейсбук.

Представяне на
опонентите като
обществена
заплаха

Има такъв народ
https://fb.watch/aPnYkvUDTM/

Ако искате да знаете какво каза Тошко
Йорданов за феодализма в България, срещата
на Слави Трифонов със студенти в Пловдив,
политическата ситуация в страната и още
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много други актуални теми, гледайте следното
видео:
#ДържаваВдържавата
#ЩеГиИзчегъртаме
Тошко Йорданов: Няма дума, която да опише
истинската гадост на живота, видян не от
студиото, а в реалността. Местните дерибеи в
#Кърджалийско – хората в #Кирково си
изплакаха болката – там наистина е
#феодално имение. На хората там
ежедневния живот зависи от двама
бизнесмени, свързани с #ГЕРБ и #ДПС.
ГЕРБ
https://fb.watch/aPtETy0z3y/

„той (Румен Радев, бел. ред.) създаде такъв
хаос, така уплаши хората чрез своята
марионетка Бойко Рашков, че имаме рекордно
ниска избирателна активност че по-ниска
избирателна активност не е имало...е това е
демокрацията по руменрадевски

Демократична България
https://www.facebook.com/ads/library/?id=34350189717
9969

Енергийният министър е слуга на същото
статукво и същите енергийни лобита, които
докараха енергетиката ни до тук.
https://www.facebook.com/ads/library/?id=95361207876
4185

Рекламен клип, в който се говори за
„лейтинантите на сарая, Пеевски и службите“
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Българските патриоти
https://www.facebook.com/ads/library/?id=21573300375
1361

Какви ръководители искаме? Такива, които се
кланят, козируват, правят "метани" на
онбашията, а се правят на патриоти?
Управници, които са лоялни единствено към
собствените си шкафчета и банкови сметки
извън Европейския Съюз? Искаме ли лидери,
които на "запад" наричат "yes man" и които са
готови даже да подпишат човеконенавистната
Истанбулска конвенция (помните ли?), само за
да си осигурят политическо дълголетие и
снимка с Меркел?
https://vmro.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0
%bd-%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d
0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5/

Цветовете на дъгата се превръщат в символ на
политическа нетърпимост, който е почти
еднакъв с фашистката свастика и червената
петолъчка на болшевиките, констатира в
интервю по БНТ заместник-председателят на
ВМРО доц. Милен Михов, който е водач на
листата на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО,
НФСБ И ВОЛЯ“ в 4 МИР Велико Търново.

Обвинения в
застрашаване на
сигурността на
страната – мафията
е във властта,
чужди агенти,

Демократична България
https://www.facebook.com/ads/library/?id=48761243583
4511

Дори тази патерица псевдопатриоти не може
да помогне. Клиентелистката част на ГЕРБ
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„лейтенанти на
прокуратурата“,
„завладяна
държава“

още диша, главата е отрязана, но има
конвулсии. Разследващите органи застават на
трупчета в прокуратурата и започват като
роботи да изпълняват нареждания.
Послушковци
https://www.facebook.com/ads/library/?id=52732592179
0120

Бойко Борисов е агент на Русия; връщанката
ще е към Кремъл
Българските патриоти
https://www.facebook.com/ads/library/?id=19861220148
72380

Бащата на фалшивите новини Бабикян и
стратегът на ДПС Костадинов редят
следващото правителство
https://www.facebook.com/ads/library/?id=16439681657
93702

опасността от ляво-либералната пропаганда,
която нахлува в България, гигантската
заплаха от нелегални мигранти, подмяната на
цялата западна културна идентичност и
насаждането на джендър идеологията.

Възраждане
https://www.facebook.com/ads/library/?id=84169163006
2723

ДАНС и прокуратурата са антибългарски
престъпни структури, които трябва да бъдат
разпуснати.
България е американска колония.
https://www.facebook.com/ads/library/?id=36594591494
9392
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България, благодарение на управляващата
американска колониална политика няма
собствена армия. Единствената независимост,
която ни е останала е финансовата, а
влизането в еврозоната ще унищожи
последния елемент от българската
независимост. България окончателно ще стане
чужда колония. Чужди агенти, шпиони, хора,
които се отчитат в чужди посолства.

Представяне на
незаконни действия
като свобода на
словото и
национални каузи –
възпитание в
родолюбие

Възраждане
https://www.facebook.com/ads/library/?id=15311052355
2458

(по повод среща в училище по време
предизборна кампания, запис от която е
разпространен в комуникационните канали на
Възраждане и проверка от страна на МОН)
Министърът на образованието е соросоид,
който позволява разпространяването на
антибългарска идеология в нашите училища,
но забранява българската национална
идеология; позволява сеенето на
отвратителна джендър пропаганда; розови
тениски и всякакви дни на толерантността;
пропаганда на хомосексуална идеология; днес
тези които беснеят над бащино огнище не са
турци; това са кръв от нашата кръв плът от
нашата плът, още по-лошо – национални
предатели

Създаване на
негативен имидж на

Има такъв народ
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основата на
стереотипи и
предразсъдъци,
използване на
обидни
определения, вкл.
на етническа и
културна основа
или носещи
негативни за
културния ни
контекст значения;
насаждане на
омраза спрямо
хората с различна
сексуална
ориентация и
представянето им за
врагове

https://fb.watch/aPnYkvUDTM/

Тошко Йорданов: Няма дума, която да опише
истинската гадост на живота, видян не от
студиото, а в реалността. Местните дерибеи в
#Кърджалийско – хората в #Кирково си
изплакаха болката – там наистина е
#феодално имение. На хората там
ежедневния живот зависи от двама
бизнесмени, свързани с #ГЕРБ и #ДПС.

Демократична България
https://demokrati.bg/media/hristo-ivanov-valternativata/

„върхове и нива на гьонсуратлък“
„корупционна воня, която се носи от Сарая“
https://www.facebook.com/ads/library/?id=95361207876
4185

Рекламен клип, в който се говори за
„лейтенантите на сарая“

Изправи се! Мутри вън!
https://www.facebook.com/ads/library/?id=96255549098
2238

Еничарите на ГЕРБ биха, изтезаваха
български граждани.

Българските патриоти
https://www.facebook.com/ads/library/?id=61692801928
5052
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‼️ Българските патриоти организират шествие
в подкрепа на традиционното българско
семейство срещу агресивната ЛГБТИ
политика на Брюксел.
‼️Да излезем в защита на децата ни и за
недопускане на промяна в Конституцията и
Семейният кодекс, които да разрешат
еднополовите бракове и легализират
джендър идеологията у нас!
https://vmro.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d
0%bb%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%
d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bd%
d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%
d0%b0/

Ангел Джамбазки: Отдавна бием камбаната,
че истериите за права на еднополови бракове
ще доведат до реклама на педофилията

Възраждане
https://www.facebook.com/ads/library/?id=14522881084
39195

Сведения за безчинствата на управляващия
антибългарски башибозушки режим на ГЕРБ и
ВМРО.
https://www.facebook.com/ads/library/?id=65314915608
6081

Коалиция български патриоти, можете ли да
си представите по- гнусно, долно
отцерогателско и майцепродавно название на
един от най-гнусните политически субекти в
българската политика. Това е все едно
педофили да създадат организация в защита
на децата, наркомани или по-скоро
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наркопласьори да създадат организация за
защита от дрогата и т.н. Хората, които
превърнаха продаването на български
паспорти и национална идентичност в гнусен
занаят, от който се хранят, българския
патриотизъм в паспортизъм, тези хора в
момента цапат и сквернят името на
българските патриоти.

Придаване
негативен смисъл на
понятието „системна
партия“ и на
държавни структури
като прокуратура,
ДАНС и др.

Възраждане
https://www.facebook.com/ads/library/?id=84169163006
2723

ДАНС и прокуратурата са антибългарски
престъпни структури които трябва да бъдат
разпуснати; арести на хората, които
оглавяват тези организирани престъпни
групи.

https://www.facebook.com/ads/library/?id=14522881084
39195

Тези престъпни организации трябва да бъдат
изхвърлени от българската политика. (ГЕРБ и
ВМРО, бел. ред.)

https://www.facebook.com/ads/library/?id=65314915608
6081

ДАНС както е известно както и българска
прокуратура са организирани престъпни
групи, чиито лидери трябва да бъдат съдени
и вкарани по затворите, където да изгният до
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края на дните си за национално
предателство.
Патриотичните партии имат една основна цел
– периодично през времето да разочароват
българските избиратели от патриотизма.

Дадените примери не изчерпват проявите на подобна реторика, а
показват използването ѝ от почти всички партии. Отграничаването на
различните похвати е трудно, тъй като се използват едновременно, а
много от публикуваните изказвания са „на ръба“ на враждебната реч.
БСП се придържат към езика на политическа коректност, а
кампанията им е с позитивни послания, насочени към бъдещето и
обвързани с политическата им платформа. Действително, от всички
политически партии „Възраждане“ най-често използва езика на
омразата и дори може да се твърди, че е част от комуникационната ѝ
стратегия.
Неслучайната му употреба в кампаниите на повечето партии обаче е
обезпокоителна. Тя показва повишаване на толерантността към езика
на омразата дори и в политическото говорене, а това може да има
опасни последици. Езикът на омразата фрагментира обществото и
маргинализира отделни групи, при това разчитайки на стереотипи и
предразсъдъци. Това подкопава социалната стабилност и засилва
социалните разделения и поляризацията им може да доведе до трайно
разделение и невъзможност за обединяване около общи цели и
действия. Разпознаването на езика на омразата е средство хората да
изградят механизми на защита от въздействието му и да вземат
решения, базирани на коректни политически послания и конкретни
програми, а не на манипулации. Затова е важно да противодействаме
съзнателно, включително като избиратели, при появата му в
предизборни кампании или в средата, в която живеем.
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https://www.newmedia21.eu/kritika/politicheskata-korektnost-vs-ezikana-omrazata-v-ruskata-i-cheshkata-medijna-sreda/The speech of hate in
the election campaigns

Observation of the parties and coalitions’ online platforms during
the parliamentary elections on July 11, 2021
Elena Mateeva
PhD student in Faculty of Journalism and Mass Communication,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
еmail: esmateeva@gmail.com
Abstract. The democratization of the public communications language extends to the
election campaigns as well. The desire to find convincing messages that set the political
organization apart from its opponents has made us witness a violation of the good tone
of political speech. In order to trace the language used during the July 11 parliamentary
election campaigns, a review of the online publications of parties and coalitions (websites
and Facebook profiles) was conducted. The research shows hostile rhetoric from almost
all parties, using different methods of hate speech, incl. doublespeak, veiled hostility,
presenting opponents as a public threat, etc.
Its disturbing non-accidental use speaks of an increase in tolerance to hate speech, even
in political speech, and this can have dangerous consequences such as fragmentation of
society, polarization on important issues and inability to unite around common goals and
actions. Recognition of hate speech is part of media literacy and is a tool of protecting
against its impact, and making decisions based on correct political messages and specific
programs, rather than manipulation.
Keywords: hate speech; doublespeak; political campaigns
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ДИСКУСИИ

Брой 11(I), 2022
Дискретният чар на езиковата власт

Медийната дискусия около нов превод на
романа на Джордж Оруел „1984“
Весела Йорданова
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: vesy.yordanova@gmail.com
Резюме. Романът „1984“ на Джордж Оруел има утвърден статут на емблема в
пантеона на литературните антиутопии. Съвременните читателите могат осезаемо да
асоциират проблемите, засегнати в книгата, с актуални обществени явления.
Проектът за приспособяването на превода на романа към съвременните млади
читатели обаче се превръща в поле на дискусия. Емблематичен пример
представлява преводът на Борислав Стефанов, издаден през 2021 г. в рамките на
кампанията „Проект 48“ на онлайн изданието „Аз чета“. Настоящата разработка
включва сравнителен анализ на част от първата глава от преводите на Борислав
Стефанов и Лидия Божилова (изд. през 1989 г.) и представя отзвука в медиите след
реализацията на изданието.
Ключови думи: Джордж Оруел, „1984“ , превод, антиутопия, осъвременяване на
превод

След като на 1 януари 2021 г. изтекоха авторските права на
произведенията на Джордж Оруел, няколко издателства у нас
реализираха на пазара нови преводи на емблематичната антиутопия
на английския писател – „1984“. Сред тях предмет на най-оживени
дискусии бе преводът, направен от Борислав Стефанов и осъществен
в рамките на инициативата „Проект 48“1. Кампанията е инициирана от
онлайн медията за книги и четене „Аз чета“, реализирана е с
подкрепата на сдружение „Читалище.то“ и цели да насочи вниманието
върху медийната грамотност в контекста на фалшивите новини днес.

Проект 48 – кампания за медийна грамотност. <https://project48.net> (последен
достъп 21.11.2021). Организаторите на „Проект 48“ си поставят за цел да
инвестират приходите от продажбите на новото издание на „1984“ в поредица от
срещи и уроци по медийна грамотност за ученици и възрастни в училища и
библиотеки. Освен това 10% от тиража на изданието се заделя за дарение на
училищни библиотеки у нас. Организирана е и кампания в platformata.bg за
набиране на средства за издаване на превода.
1
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Мотив за изданието са не само проблемите, засегнати в антиутопията
на Оруел, но и обстоятелството, че именно с ревю на тази книга
стартира дейността си преди 15 години платформата „Аз чета“.
Преводът предизвика оживени дискусии и поляризира мненията на
специалисти и читатели. Основните въпроси – обект на диспути
непосредствено след отпечатването на изданието, бяха свързани с
това доколко преводачът е запазил духа на оригиналното
произведение и не е ли „предал“ стила на автора, използвайки
съвременна идиоматика.

Възможностите на два различни като концепция превода
За да се разбере дискусионната иновативност на превода на Борислав
Стефанов от 2021 г.2 може да се използва сравнение с превода на
Лидия Божилова от 1989 г.3
Изразът „се взираше огромното лице от плаката“ в превода на
Божилова при Стефанов е „Плакатът с огромното лице гледаше
втренчено“. Пример за замяна на експресивен глагол с по-често
използван и конотативно ненатоварен глагол, но съчетан с
експресивно наречие. Дори само този пример е знаков за търсенето
на по-голяма разговорност.
Могат да се дадат още много примери за подобна работа на новия
превод, при която на мястото на по-синтетични изрази са поставени
по-аналитични и близки до всекидневния аналитизъм. Например
словосъчетанието „вихрушката прахоляк“ от превода на Божилова е
заменено от „вихър хрупкав прах“ в превода на Стефанов. В този
случай „хрупкав“ не съответства на свойствата на праха, но носи
идеята за звука на стъпките в него. Но по-значимо в новия превод
обаче е търсенето на по-„съвременни“ лексеми. Например Борислав
Стефанов заменя „естествено румена кожа на лицето“ с „естествено
червендалесто“. Този израз има по-грубо, разговорно звучене и
конотации за нисък произход на носителя.

„Долу Батко!“. Из „1984“ от Джордж Оруел. // Аз чета. <https://azcheta.com/otkasot-1984/> (последен достъп 21.11.2021)
3
Оруел, Джордж. 1984, София: Профиздат, 1989. <https://chitanka.info/text/2911984> (последен достъп 21.11.2021)
2
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Истинска дискусия обаче предизвикаха онези решения в новия
превод, които придърпват света на романа към познатия на
българския читател свят на социализма и времегго на Прехода. В
новия превод „жилищен дом „Победа“ е заменен с „блок“ – дума,
чиято основна конотация е с евтина панелна сграда от епохата на
социализма, а не с идеологически приповдигнатия евфемизъм. Все в
посока припознаване на българския свят е замяната на „стари
парцалени изтривалки“ със „стари черги“, както и на „апарата
(наричаше се телекран)“ – с „уреда (наричаше се монитор)“. В тези
примери е изчезнала идеята за нов речник на измислена
идеологическа реалност, като на нейно място е развита идеята, че в
романа се разказва за добре познат на българите свят.
Една от най-ярките промени в книгата е свързана с понятието
„Големия брат“. „Портретът бе нарисуван така, че очите да те следват,
накъдето и да се обърнеш. ГОЛЕМИЯ БРАТ ТЕ НАБЛЮДАВА, гласеше
надписът отдолу.“ е заменено с: „Беше от онези рисунки, които са
замислени така, че очите да те следват, когато преминаваш. Надписът
отдолу гласеше: Батко те гледа.“. По този начин се подкопава
сериозността на проблема, но се препраща към непосредственото найблизко минало и профанизацията на политиката от времето на двете
правителства на Бойко Борисов. Днес „Големият брат“ се е превърнал
в устойчива конструкция, възприета в световен мащаб като алегория
на цензурата.

Медийно отразяване на превода на Борислав Стефанов
1. Значима дискусия около новия превод на романа на Оруел се
провежда в изданието на предаването „Култура.БГ“ на Българската
национална телевизия от 27 януари 2021 г.4 Гости са поетесата и
издател Силвия Чолева и преводачът на изданието Борислав
Стефанов.
Според преводача новият вариант е направен така, че да
кореспондира с темпа на живота ни, както и със съвременната реч – с
по-малко описателни езикови конструкции. За целта Стефанов е

„1984“ на Оруел с нов превод на български // БНТ. <https://bnt.bg/news/1984-naoruel-s-nov-prevod-na-balgarski-v288174-290974news.html> (последен достъп
21.11.2021)
4
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заменил думи като „петилетка“ и „скъпи“, които според него не са
присъщи и дори са непознати на речта на младите българи днес.
От своя страна, Силвия Чолева споделя мнението, че стремежът към
опростяване на даден превод е равносилно на това да не оставаш
верен на неговия автор. Тя определя този подход като фатален за
образа на автора, но също и за съвременния български език. Според
нея е необходимо да се спазва контекстът, в който е написана
книгата. Силвия Чолева се фокусира върху въпроса за подмяната на
израза „Големия брат“ с просторечното „Батко“. По време на
дискусията тя се обявява против осъвременяването и опростяването
на езика.
2. Гледната точна на Борислав Стефанов научаваме и от онлайн
разговора му с Мила Ташева от „Аз чета“5. В него събеседниците
подчертават важността на правото на читателя да избира измежду
различни преводи, както и целта тийнейджърската аудитория да се
асоциира с новия език на изданието. С превода си Борислав Стефанов
правел опит да се отдалечи от един отминал режим.
3. Статия на Иван Ланджев в уебсайта „Булевард България“,
озаглавена „Новият „прочит“ на „1984“, или съсипването на Оруел“6,
също разглежда превода, правейки препратка към дискусията в
„Култура.БГ“. Ланджев изказва неодобрението си по отношение на
подмяната на думите „телекран“ и „Големият брат“.
4. В коментарния си материал „Батко и неговият Биг Брадър в
българския превод“7 в сайта „Площад Славейков“ Силвия Недкова
освен подмяната на установилите се думи и изрази от по-стария
превод на „1984“, засяга и темата за липсата на преводаческа критика
и изолираните случаи, в които критиците споменават преводачите.

Проект 48: Разговор с Борислав Стефанов, преводач на „1984“ от Джордж Оруел //
YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ESEyFWg0iNQ> (последен достъп
21.11.2021)
6
Ланджев, Иван. „Новият „прочит“ на 1984 или съсипването на Оруел“. // Булевард
България. <https://boulevardbulgaria.bg/articles/noviyat-prochit-na-1984-ilisasipvaneto-na-oruel> (последен достъп 21.11.2021)
7
Недкова, Силвия. „Батко и неговият Биг Брадър в българския превод“ // Площад
Славейков. <https://www.ploshtadslaveikov.com/batko-i-negoviyat-big-bradar-vbalgarskiya-prevod/> (последен достъп 21.11.2021)
5
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5. В подкрепа на превода на Борислав Стефанов застава журналистът
Доника Ризова8 – гост на първата среща от поредицата онлайн
разговори за медийна грамотност в рамките на „Проект 48“. Тя
определя изданието като модерно и близко до младите. Според нея
„Биг Брадър“ читателите асоциират с риалити предаването. В
разговора си с Александър Кръстев от „Аз чета“ Доника Ризова прави
аналогия с двеминутката на омразата в „1984“ и днешните тролове в
интернет,
6. За преводите на „1984“ от 2021 г. пише и Анита Димитрова в
статията си „Ето го батко, бе!“9 в уебсайта на в-к „Сега“. Названието
„Батко“ Димитрова определя като фамилиарно, а изданията според
нея трябва да бъдат „образци, а не фастфууд халтура“. Анита
Димитрова засяга и разговора за превода в „Култура.БГ“, който тя
определя като „яростно порицание“, което би провокирало „протестен
вот“ от страна на читателите. Финалът на публикацията преповтаря
„обвиненията“ за опростяването на стила на произведението – ефект
от превода на Борислав Стефанов, цитирайки пасаж от превода на
Лидия Божилова за унищожението на староговора и литературата от
миналото.
В публикацията е представена и гледната точка за осъвременяването
на класически произведения и на други трима преводачи. Според
Надежда Радулова „осъвремeняването на контексти вече преминава
границите на преводаческата задача и нахлува в терена на
авторството или съавторството“. За Мария Пеева следва да се търси
баланс. Весела Прошкова лаконично изразява несъгласието си с
осъвременяването на класиката.

Заключение
Антиутопията на Джордж Оруел разказва за едно възможно бъдеще,
което изглежда логично като следствие от политическата среда през
1940-те години, когато е написан романът. Езикът в книгата отразява
духа на епохата, в която е написана. Следователно, както отбелязват
и критиците на превода на Борислав Стефанов, „актуализирането“ на

Проект 48 | Честно за медиите с участието на Доника Ризова и Александър Кръстев
// YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8oc3PC5AygM> (последен достъп
21.11.2021)
9
Димитрова, Анита. Ето го батко, бе! // Сега. <https://www.segabg.com/categoryobserver/eto-go-batko-be> (последен достъп 21.11.2021)
8
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езика намалява художествената стойност на романа, губи се
внушението, което цели Оруел, както и неговата позиция, предадена
чрез лексика с определени конотации.
Създаването на нови преводни издания поражда дискусии относно
нуждата от съответствие между оригиналното съдържание и преводите
му.
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Abstract. George Orwell's novel “1984” has an established status as an emblem in the
pantheon of literary anti-utopias. Modern readers can significantly associate the issues
addressed in the book with current social phenomena. However, the project of adapting
the translation of the novel to modern young readers is becoming a field of discussion.
An emblematic example is the translation of Borislav Stefanov, published in 2021 as part
of the “Project 48” campaign initiated by the online media “Az Cheta”. This paper
includes a comparative analysis of part of the first chapter of the translations of Borislav
Stefanov and Lydia Bozhilova (published in 1989) and presents the media coverage after
the publication.
Key words: George Orwell, “1984“, translation, anti-utopia, update of translation

91

Брой 11(I), 2022
Дискретният чар на езиковата власт

Полемиката около една детска книжка, свързана
със сексуалното възпитание1
Паулина Пенова
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: p_penova@hotmail.com
Резюме. Сексуалното възпитание на децата е сериозна тема, която въпреки своята
деликатност трябва да бъде публично обсъждана, дискутирана и анализирана, за да бъде
от полза най-вече на родителите, които в ролята си на първи учители на своите деца
често се сблъскват със зададени от тях интимни въпроси, за чиито отговори не са
подготвени. Вариантите за полово ограмотяване на подрастващите са многобройни, а
един от тях са книгите, обещаващи безценна помощ на семействата, решили да
разговарят с децата си по подобни теми. Настоящият текст разглежда появата на издание
в Чехия, предназначено за най-малките – за четиригодишните, чрез което те достъпно и
на разбираем език да научат първите си уроци по полова култура. Съдържанието на
книгата обаче шокира немалка част от чешкото общество, срещат се дори крайни
изказвания, че написаното е „чиста порнография“. В материала е събрана част от
мненията на експерти и политици, публикувани в чешки онлайн медии, както и със
становището на издателството, избрало да добави книгата към своето портфолио от
детски заглавия.
Ключови думи: книги за деца, предучилищна възраст, сексуално образование,
сексуално възпитание, издателство, езикови политики

Издателство „Свойтка и Ко“ (на чешки – Svojtka & Co) издава книги за
деца в предучилищна и училищна възраст, както и широка гама от
илюстрирани заглавия за възрастни от областта на нехудожествената
литература – атласи, самоучители, хоби и забавления, пътешествия, като
тук се включват и изданията на прочутите пътеводители на Lonely Planet2.

Текстът е подготвен в рамките на дисциплината на проф. д.н. Андреана Ефтимова
“Езикови политики и практики в издаването“ в магистърската програма на ФЖМК
„Традиционно и дигитално публикуване“.
2
Lonely Planet е голям австралийски издател на пътеводители. Основана през 1973
година, компанията е продала 120 милиона книги към 2011 г. Lonely Planet. В: Wikipedia,
the free encyclopedia [online]. 06 декември 2021 [видяно на 02 януари 2022]. Достъпно на:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lonely_Planet
1

Издателството функционира на чешкия книжен пазар повече от 30 години
– основано е през 1990 г. в Прага, а от 2005 г. издава книги и в Словакия
– на словашки език.
В областта на литературата за най-малките „Свойтка и Ко“ се
съсредоточава върху занимателните и обучителни книжки с движещи се
елементи, популярни в Чехия като малка детска енциклопедия, наричана
MiniPEDIЕ. Освен подвижни елементи, книжките от поредицата съдържат и
тактилни части – разнообразни повърхности, материали, релефи и отвори,
развиващи фината моторика при децата. „Свойтка и Ко“ издава на чешки
език популярни детски книги на реномираното английско издателство
Usborne Publishing3, чрез които децата могат да се докоснат до теми,
свързани с животните, динозаврите, космоса, машините и човешкото тяло.
Научните книги за по-големите деца се фокусират не само върху тяхното
училищно образование, но и върху социалното и емоционалното им
възпитание. В портфолиото на издателството има както книги за
експерименти, компютри, политика и финанси, така и за
взаимоотношенията, безопасността в Интернет, физическото и психичното
здраве на децата.
През 2019 година издателство „Свойтка и Ко“ успява да скандализира
чешкото общество, публикувайки като част от поредицата Moje malá proč4
чешкия превод на френската детска образователна книжка Zizis et zézettes
с автор Камий Лоранс5 (Изображение 1). На чешки език книгата носи
заглавието Co to tam mám?6 (Изображение 2).
Книгата излиза на чешкия пазар през есента на 2019 г. и много бързо след
появата си успява да предизвика голям интерес както сред клиентите на
издателството, така и сред експертите – сексолози и педиатри – чрез
текстовете вътре в нея, често определяни като скандални и възмутителни.

Usborne Publishing, често наричано Usborne Books, е британско издателство на детски
книги. Основано от Питър Усборн през 1973 г., издателство Усборн използва вътрешен
екип от писатели, редактори и дизайнери. Usborne Publishing. В: Wikipedia, the free
encyclopedia [online]. 13 септември 2021 [видяно на 02 януари 2022]. Достъпно на:
https://en.wikipedia.org/wiki/Usborne_Publishing
4
Moje malá proč – Моите малки защо – преводът от чешки език е мой.
5
Камий Лоранс (Camille Laurens) е псевдоним на Лоранс Рюел, съвременна френска
писателка, носител на наградата Prix Femina за 2000 г. и член на Académie Goncour.
Camille Laurens (écrivaine). В: Wikipédia l'encyclopédie libre [online]. 02 януари 2022
[видяно на 02 януари 2022]. Достъпно на:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Laurens_(écrivaine)
6
Co to tam mám? – Какво имам там? – преводът от чешки език е мой.
3
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Изображение 1. Френско издание на книгата от
2017 г., насочена към деца от 4 до 7-годишна
възраст. Издателство Milan. Източник на
снимката: https://www.editionsmilan.com/livresjeunesse/documentaires/3-6-ans/zizis-et-zezettes

Изображение 2. Чешко издание на книгата от
2019 г., за деца от 4-годишна възраст.
Издателство Svojtka & Co. Източник на снимката:
https://www.svojtka.cz/co-to-tam-mam-mojemala-proc/

Съдържанието на книгата, свързано със сексуалното ограмотяване на
децата в предучилищна възраст, разделя обществото на две – една част
остро заклеймяват изданието, класифицирайки го като порнографска
литература, която трябва да бъде забранена, а други напълно го
одобряват, след като са прочели написаното на децата си и са видели
реакциите им. За някои дори самото кратко представяне на книжката на
сайта на издателството буди смущения и притеснения. Преведена на
български, презентацията, публикувана на www.svojtka.cz, звучи по
следния начин7: „От определена възраст децата започват да забелязват
разликите между половете, както и това, че самите те имат или пишле, или
пеперудка8. Тази книга помага на родителите да се забавляват с децата си
по този въпрос.
Всеки от нас има в бельото си или пишле, или пеперудка. Това са полови
органи. За какво се използват те? И еднакви ли са всички? Защо пишлето
на татко е малко криво и защо мама има косъмчета по пеперудката си?
Преводът от чешки език е мой.
Пишле и пеперудка са една малка част от думите, които аз съм чувала, и с които
родителите често умишлено подменят пред децата си правилните названия на мъжките и
женските полови органи. Избрала съм ги в превода като „по-деликатен“ вариант на
множеството изрази на български език, с които се назовават половите органи в различни
части на страната и от различни възрастови групи.
7
8
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Вероятно и ти си задаваш същите въпроси като Самюел и Оливия9 от тази
книжка. Заедно със съучениците си те се забавляват, измисляйки различни
имена на половите органи, но когато започнат да си ги показват, госпожа
учителката се ядосва. Книжката от поредицата Моите малки защо ще ти
помогне да разбереш защо това е така. Моите малки защо – това са
предразполагащи книжки, които отговарят искрено на въпроси, засягащи
живота на децата. Поредицата е разработена с професионалните съвети на
педиатър.“10
Книжката има едва 32 страници, илюстрирана е с много цветни
изображения, а съдържа съвсем малко текст, но въпреки това появата ѝ
предизвиква множество разнопосочни коментари. Самюел и Оливия,
основните герои в произведението, откриват своите тела, но и не само
това. Според редица мнения на специалисти и на читатели в книгата се
обяснява на децата как да мастурбират (Изображение 3).

Изображение 3. Страници 18 и 19 от книгата с мой превод на български език.
Източник на снимката: https://www.svojtka.cz/co-to-tam-mam-moje-mala-proc/

Самюел и Оливия са имената на двете деца – герои в книгата, представени във
френския оригинал на изданието. На чешки език имената на децата са преведени (често
срещана практика в страната) като Шимон и Андрейка. Тъй като в българския език не е
прието личните имена да се превеждат, в курсовата си работа съм използвала френските
имена на героите.
10
Линк към текста на чешки език: https://www.svojtka.cz/co-to-tam-mam-moje-mala-proc/
9
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На страниците на iDNES – един от най-четените в Чехия новинарски
портали – становищата си относно тази книга споделят детският психолог,
педагог и автор на професионални публикации д-р Вацлав Мертин,
тогавашният председател на Чешката педиатрична асоциация проф. д-р
Иржи Земан, както и д-р Ярослав Звержина – известен сексолог.
Д-р Вацлав Мертин смята, че книгата е напълно подходяща за нашето
съвремие. Той споделя, че все пак не се намираме в 1955, а в 2019 година
и доста неща вече са се променили. Книжката е предназначена за деца в
предучилищна възраст, но по въпроса какво ще се купува и ще се чете
вкъщи, решават самите родители, а не децата.11
Според издателство „Свойтка и Ко“ книгата разбива стериотипи и табута в
обществото. Текстът е създаден със съдействието и експертното мнение на
педиатри, но само във френското издание. Според проф. д-р Иржи Земан
обаче никой от пражкото издателство не се е обърнал за съвет към
Чешката педиатрична асоциация,12 въпреки че на корицата на книгата
стои превод на френското изявление: „Разработено с професионалните
съвети на педиатър“.
Председателят на Дружеството по сексология д-р Ярослав Звержина, към
когото редакторският екип на издателството се обръща с молба за
експертна консултация (книгата в крайна сметка е публикувана без нея),
смята окончателната ѝ обработка за несполучлива.
Според него книгата е проблематична в някои части. Ако целта ѝ е да
послужи на родителите като помощно средство при разговорите им с
децата в семейството, няма нищо лошо. Но той не е убеден, че формата, в
която книгата се представя, е подходяща за четиригодишни деца, а като
пример за това дава част от текста, в която се описват половите органи на
родителите (Изображение 4).13

Matějů, Pavla. Dítě s rukou v kalhotkách? Nevadí, když to není půl dne, řekl psycholog. В:
iDNES [online]. 07 октомври 2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/pindik-pipinka-penis-vagina-pohlavni-organy-vaclavmertin.A191004_141052_vztahy-sex_jup
12
Jarůšek, Ondřej. Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky.
В: iDNES [online]. 04 октомври 2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-vychova-kniha-pro-deti-nakladatelstvi-svojkasexuologie-zverina.A191002_113126_domaci_brzy
13
Brzybohatá, Anna. Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky.
В: iDNES [online]. 04 октомври 2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
11

96

Д-р Звержина смята, че голяма част от децата изобщо не виждат
родителите си голи и подобни обяснения са излишни.14

Изображение 4. Страници 24 и 25 от книгата с мой превод на български език.
Източник на снимката: https://www.svojtka.cz/co-to-tam-mam-moje-mala-proc/

Негативни коментари изказват и някои чешки политици – Томио Окамура,
председател на движението „Свобода и пряка демокрация“ определя
книгата като „чиста педофилия и инцест“15. Карла Маржикова, член на
същото движение и настоящ депутат в чешкия парламент вижда в текста
заплаха от „неомарксистка индоктринация“16, от манипулативно насаждане

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-vychova-kniha-pro-deti-nakladatelstvi-svojkasexuologie-zverina.A191002_113126_domaci_brzy
14
Jarůšek, Ondřej. „Andrejka to dělá ráda, hladí si pipinku.“ Sexuální knížka pro děti vyvolala
na internetu bouřlivé diskuse. В: Refresher [online]. 02 октомври 2019 [видяно на 03 януари
2022]. Достъпно на: https://refresher.cz/69769-Andrejka-to-dela-rada-hladi-si-pipinkuSexualni-knizka-pro-deti-vyvolala-na-internetu-bourlive-diskuse
15
Okamura, Tomio. To je čistá pedofilie a incest. В: Parlamentní listy [online]. 04 октомври
2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Tomio-Okamura-13074/clanek/To-je-cista-pedofilie-aincest-98276
16
josh-xy. ,,Hladí si pipinku. Ví, že může.“ To rozhořčilo poslankyni. В: Pokec24 [online]. 02
октомври 2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
https://www.pokec24.cz/nezarazene/hladi-si-pipinku-vi-ze-muze-to-rozhorcilo-poslankyni/
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на подобен тип сексуални извращения върху малки деца. Още по-краен в
изказването си е председателят на националистическата радикална
„Работническа партия за социална справедливост“ Томаш Вандас, според
когото чрез книжката малките момичета биват подготвяни за ислямистките
педофили17.
Повече от 14 500 потребители на сайта iDNES отговарят на въпрос,
свързан с книгата – дали тя е подходяща за деца от 4-годишна възраст.
Едва 16,5% от тях (2414 човека) смятат, че изданието е подходящо четиво
за толкова малки деца, докато 83,5% от анкетираните (12 107 човека)
отговарят, че не е подходящо (Изображение 5).

Изображение 5. Резултати от анкетата, проведена от сайта iDNES, в която потребителите
му отговарят на въпроса дали книгата Co to tam mám? е подходяща за деца от 4-годишна
възраст.
Източник на снимката: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-vychova-kniha-prodeti-nakladatelstvi-svojka-sexuologie-zverina.A191002_113126_domaci_brzy

Въпреки че в родината на авторката книгата е приета по-спокойно, там
също се коментира препоръчителната възраст на децата, на които може да
се чете. Така например във френския филиал на онлайн гиганта Amazon
69% от закупилите книгата я оценяват с 4,5 от общо 5 звезди, но немалка

17

Vandas, Tomáš. В: Tomáš Vandas [online]. 27 септември 2019 [видяно на 03 януари
2022]. Достъпно на: https://www.facebook.com/tomasvandas.cz/posts/1113344488854297
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част от тях споделят, че книгата не е подходяща за толкова малки деца
(Изображение 6).

Изображение 6. Отзиви от клиенти на френския Amazon, закупили книгата в оригинал.
Източник на снимката: https://www.amazon.fr/Zizis-Zézettes-CamilleLaurans/dp/2745992538

Издателство „Свойтка и Ко“ не е изненадано от реакциите на аудиторията.
В специално подготвено становище, публикувано на сайта
http://www.pedagogicke.info, Лукаш Власак – главен редактор в
издателството, обяснява, че книгата трябва да бъде прочетена цялата, а не
да се вадят от контекста отделни нейни страници. Изданието се занимава с
биологичните разлики между половете и описва различни функции на
половите органи, а не само мастурбацията при децата. С помощта на
илюстрациите и опростените текстове всяка тема се представя така, че да
бъде разбрана от целевата група читатели (в случая – деца на възраст 4 и
повече години). В издателството не се колебаят за решението си да
99

отпечатат книгата и стоят зад избора си да я включат в издателския си
план.
По-нататък в изявлението на „Свойтка и Ко“ се казва, че в компанията
уважават различните възгледи, които не приемат подобен подход за
подходящ и със сигурност не твърдят, че тази книга е единственият
правилен начин, чрез който децата да се доближат до въпросите, свързани
със сексуалността. За възпитанието и отглеждането на децата са отговорни
техните родители, които са свободни сами да решат дали да купят книгата
или не.18
Всяка нация има различни морални стандарти, всеки отделен представител
на която и да е култура има различни възгледи по темата кое е морално и
кое не е. Книгата на издателство „Свойтка и Ко“, насочена към децата в
предучилищна възраст, помага на най-малките членове на обществото да
научат първите си уроци по самоопознаване и разграничаване от другите
(от другия пол), да знаят какво могат да видят в ежедневни ситуации (у
дома, в училище, на плажа) и как да го назоват. Възрастта, от която детето
трябва да бъде запознато с това четиво, посочена на корицата на книгата,
е само условна. Всяко дете е индивидуална личност, която се развива с
различно темпо. То по различно време започва да задава въпроси. Това
издание не е единственият „спасителен пояс“ за родителите, които се
затрудняват да намерят правилните отговори. Но то ще им помогне да
разговарят с децата си и да общуват активно с тях по различни теми.
Книгата може да бъде от полза само на тези, които я смятат за подходящо
четиво за своите деца.

The Dispute Over a Children’s Book Related to Sex Education
Paulina Penova
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Abstract. The sexual education of kids is an important topic, which despite its delicacy should
be publicly discussed and analysed so that it can be helpful primarily for parents. As their
children's first teachers, parents are often faced with the intimate questions, asked by their

Vlasák, Lukáš. Odpovědi nakladatelství Svojtka na rozporuplné reakce na knihu „Co to tam
mám?“ [online]. 04 октомври 2019 [видяно на 03 януари 2022]. Достъпно на:
http://www.pedagogicke.info/2019/10/odpovedi-nakladatelstvi-svojtka-na.html
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children and for which answers they are not prepared. The possibilities for sex education of
kids are numerous and one of them are the books, which encourage families to talk with their
children about these topics. The present text explores the appearance of one such book on the
Czech market. Aimed at the youngest – the four-year-olds, through which they can learn their
first sex education lessons in an understandable manner. The contents of the book shocked a
big part of the Czech society and there could be found opinions that the written is “pure
pornography”. In the text you can read parts of the opinions of experts and politicians that are
publicised in Czech online media, as well as the position of the publisher that has decided to
add the book to its portfolio of children’s book.
Keywords: children’s books, preschool age, sexual education, publishing house, language
policy
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