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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Основната цел на това изследване е политическото лидерство в глобалната 

медийна среда. То се опитва да докаже медийната природа на политическото 

лидерство и да достигне до нея в един преди всичко журналистически и 

публицистичен контекст. Конкретни цели са ролята на медиите като политически 

фактор и тяхното влияние върху лидерството в зависимост от политическите условия, 

икономическите обстоятелства и историческото време, както и изследване на 

вътрешнополитическите, международните и медийните аспекти на лидерството през 

първото десетилетие на XXI век.  

Проблемите на политическото лидерство и пряко свързаните с него проблеми на 

медиите и международните отношения, са разгледани главно чрез методите на 

аналитичната журналистика, чийто предмет са „актуални“ събития и процеси, и 

свързаните с тях проблеми на общественото развитие. В аналитичната журналистика 

са представени всички методи на познанието – сравнението, аналогията, разяснение 

на причинно-следствените връзки, оценката, обобщението, изграждането на хипотеза. 

Аналитичната журналистика е не само средство за социалната ориентация на 

масовата публика, но и ценен източник за лидерите, вземащите важни за обществото 

решения или налагащи волята си върху него. Журналистическото изследване може да 

бъде важна част от достоверното обяснението на света, на процесите в него и на 

взаимоотношенията между държавите, техните лидери и медиите. То може да бъде 

разглеждано като неотменна част от науката за публицистиката и комуникацията, 

чийто предмет е комуникационният процес в обществото, а нейният интегритет 

предполага тясно взаимодействие с други науки като политология, психология, 

история, литературознание и т.н. В своята лекция „Политиката като призвание“ Макс 

Вебер го е казал с гениална простота. „Не всеки си дава сметка, че едно действително 

добро журналистическо постижение претендира за поне толкова „дух“, колкото което 

и да е достижение в науката – най-вече заради това, че нуждата изисква 



журналистическият продукт да се доставя веднага, по команда, и да въздейства 

веднага, при съвсем различни условия на творчество в сравнение с тези на един учен. 

Фактът, че отговорността е много по-голяма и чувството за отговорност на всеки 

почтен журналист като цяло в никакъв случай не стои по-ниско от това  на учения, а 

дори по-високо (както показа войната), почти никога не се оценява от хората по 

достойнство, тъй като те запомнят тъкмо безотговорните журналистически 

постижения заради техните често пъти ужасни последствия“
1
.   

Анализът на политическото лидерство, медийната природа на този феномен, 

неговата журналистическа интерпретация, революцията в комуникацията, предполага 

използването на съвкупност от различни методи и интердисциплинарен подход. 

Настоящото изследване следва основно логиката на журналистическия и 

политологичния анализ в опит да се осмислят процеси, да се идентифицират събития 

и да се характеризират лидери от гледна точка на комуникационната наука в 

невероятното й интердисциплинарно преплитане с теоретичните перспективи, идващи 

от много други науки като историята, философия, политология, филология, науката за 

международните отношения. В този смисъл подходът може да се определи като 

либерален и в определени случаи като критичен, особено по отношение на влиянието 

на новите технологии върху комуникационния и политическия процес. Използван е и 

методът на конкретният казус (case-study), доколкото темата на изследването 

предполага многобройни източници на информация, а целта е да се обогати 

съществуващото познание за нея.   

 Обектът на настоящото изследване е политическото лидерство в глобална 

медийна среда, вътрешнополитическият процес на неговата поява, 

външнополитическият му възход и неизбежният му залез в условията на непрекъснат 

комуникационен процес, осъществяван чрез медиите и като резултат от съвременната 

релация власт-медии. Проблемът за ролята на личността и влиянието на лидера върху 

събитията е ключов не само за философията на историята. Той е ключов и за 

комуникационната наука поради очевидната причина, че за политическите лидери като 

образци за следване основна роля играят медиите. Предмет на изследването е 

медийната характеристика на феномена лидерство и журналистическата му 

интерпретация, както и неговата връзка не само с персоналния имидж и възприемането 

му, но и по отношение на релацията личност – медии - международни отношения, в 
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която изградената „митология“ във вътрешнополитически план започва да играе чрез 

медиите съществена, а понякога и ключова „трансгранична“ роля. В този смисъл в 

изследването се търсят доказателства и за ролята на медиите като един от основните 

фактори в съвременните международни отношения.  Ако международните отношения 

са пресечната точка между историята и бъдещето, то журналистиката е тяхната 

… допирна точка в настоящето. Разгледано е и мощното влияние на глобализацията и 

нейната революция в комуникацията – дигитализацията. Тя неумолимо поставя в 

центъра един нов човешки вид – хомо дигиталикус, с неговата дигитална икономика, 

дигитална политика, дигитална демокрация и дигитални медии. Този процес промени 

до неузнаваемост света и оказва изключително въздействие върху феномена лидерство 

и медийното му битие.  

Проблемната линия в това изследване политика - мит – журналистика, 

доколкото политическата дейност освен всичко друго, е и въпрос на медийна 

инсценировка. Във фокуса на вниманието попадат определени външнополитически 

процеси и портрети на политически личности, разпознати от автора като важни както 

за европейската и световната политика, така и за комуникационната наука.  Изборът е 

насочван от тяхната представителност в рамките на първото десетилетие на ХХI в. и е 

продиктуван от значението им за историята и съвремието, а защо не и за бъдещето.  

 Особен акцент в това изследване е израстването на лидерите във вътрешната 

политика, отношенията им с медиите, утвърждаването им в международните 

отношения и разбира се, неизбежният край на политическата им кариера. Всичко това 

предадено през журналистическия анализ на отразената в медийното огледало 

политика. В този смисъл очевидните задачи на това изследване са две. Първата е да се 

даде отговор на въпроса за ролята на медиите във формирането и развитието на 

политическото лидерство чрез „властовите“ функции на медиите и 

„журналистическите“ функции на политиката. В този смисъл от голям интерес е 

„симбиозата“ между политика и медии и произтичащата от нея необходимост от 

интердисциплинарен подход и съвместимост на понятията от политическата теория и 

журналистическата теория. Втората задача  е да се направи анализ на процеси, събития 

и конкретни лидери от първото десетилетие на ХХІ в., и да се даде картината на 

условията, които характеризират пресечните точки на политическия мит и 

журналистическата интерпретация.   



Тезата, която искаме да обосновем е твърдението, че политическият възход и 

политическият залез на лидерството имат свои закономерности, включително и в 

медийното им отразяване. Изключенията са много малко. Необходимата уговорка на 

автора е неговото разбиране, че политическото време не е календарното време. Много 

от това, което се случва в едно десетилетие може да е резултат на процеси и събития 

отпреди столетие. Както казва Джордж Фридман „столетието засяга събитията, а 

десетилетието – хората“
2
.  

 

2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд се състои от предговор, пет глави, заключение и библиография 

на използваните източници. 

Предговор 

1. Медиите – primus pilus на съвременния свят 

2. Политическото лидерство и журналистическите му интерпретации 

2.1. Политически митове и медии. Съвременните  „жреци на делфийския оракул“. 

2.2 Конспиративни митове и медии 

2.3. Да „туитнеш“ история, политика и журналистика 

3. В света на глобализираните абсурди 

3.1. Международни отношения,  глобализация, медии 

3.2. Скачените съдове на журналистиката 

3.3. Политическа самоанализа в условията на журналистически анализ 

3.4. Медийни манипулации. Популизъм и медии 

3.5. Тероризъм и медии 

4. Процеси и събития в началото на ХХІ в. 

4.1. „Сливането“ на външната политика, политиката за сигурност и финансовата 

политика 

4.2.  „Старите“ и „новите“ политици  в „този забавен стар свят“ 

5. Лидери от първото десетилетие на ХХІ в. Портрети между митовете и 

реалността 

5.1. Хелмут Кол - Канцлера Обединител 
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5.2. Герхард Шрьодер - Другаря на босовете 

5.3. Ангела Меркел - Една лейди от Желязната завеса 

5.4. Никола Саркози - Сарко Американеца  

5.5. Силвио Берлускони: Не вярвайте на вестниците 

5.6. Антъни Блеър -Тони Тачър 

5.7. От Буш до Обама 

Заключение 

Използвани източници 

 

 

В първа глава „Медиите – primus pilus на съвременния свят” са 

анализирани медиите като един от важните фактори за формирането на политическото 

лидерство. Силата и интересът правят политиката, която дава на държавите 

способността да  преследват своите национални интереси. Сред начините, с които те го 

правят, се е настанил един нов, много мощен фактор - глобализираните медии, които 

отнемат с всеки ден автономността на политиката.  

За бащата на класическия реализъм в международните отношения Ханс 

Моргентау (1904-1979) въоръжените сили и заплахата за използването им са най-

важният материален ресурс, определящ мощта на нацията. Ако професорът от 

Чикагския университет е бил прав в условията на миналия век, то днес към неговите 

тези ще трябва да прибавим несъмнено и глобализираните медии като важен ресурс, 

определящ мощта на нацията. Нещо повече, ако примерите за Моргентау са били 

провалът на Обществото на народите, Втората световна война и Студената война, 

днешните „провали“ в опитите за изграждане на нов световен ред трябва да минат през 

призмата на медиите  и да отбележим най-важната промяна чрез социалните мрежи - 

транснационалната децентрализация на властта. Това доведе до промяна на йерархията 

между държавата и гражданите, такава, каквато я знаем от времето на Аристотел.  

 Французите по времето на Краля Слънце Луи XIV са слагали следния надпис по 

оръдията си: Ultima ratio regum, което означава „последното средство на царете.“ 

Играта на политика и война в съвременния свят изисква едно първо средство – 

медиите. Te са първото средство, онзи primus pilus
3
 в политиката и междудържавните 

                                                           
3
Primus pilus (лат. Primus „първият“, и pilus „от манипулата на триариите“) е най-висшият центурион на един 
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отношения. А може би са и част от „продължението на политиката с други средства“, 

както Карл Филип Готфрид фон  Клаузевиц  определя войната. Политиката, войната и 

мирът са немислими без медиите и социалните мрежи -  съвременните агори на 

човечеството. Думата Фейсбук се произнася по един и същи начин на всички езици, 

има един и същи смисъл и изразява характера на новото поколение – “набутано” в 

мрежата за общуване. Сякаш Фейсбук е нещо като модернизирана през вековете 

древногръцка агора –  някогашната „социална мрежа“ на полисите, където се е 

общувало за всичко – за религия, за политика, за култура, за бъдещето… С какво се 

различава Фейсбук от древногръцката агора? Все едно и също място за политици, 

търговци, актьори или най-обикновени безделници. Мястото е същото, но е станало 

по-малко по размер. Тогава то е било дълго 111 м. и широко 98 м. Сега може да е с 

размерите на един… таблет, между 7 и 10 инча. Действието е същото – да изпращаш и 

да получаваш информация, да даваш и да получаваш мнение, да казваш истината или 

да лъжеш... Само времето сякаш е различно
4
.  

Силата и интересът правят политиката, която дава на държавите способността 

да  преследват своите национални интереси. Сред начините, с които те го правят, се е 

настанил един нов, много мощен фактор - глобализираните медии, които отнемат с 

всеки ден автономността на политиката.  

 За политическите актьори медиите несъмнено са решаващи комуникационни 

канали. Едва ли ще се намери смислен политик, който да не твърди, че няма добра 

политика ако тя не е представена в медиите. Има учени, които се отнасят изключително 

резервирано към силата и властта на медиите. Един от тях е Джон Кенет Гълбрайт, 

американски либерален икономист и съветник на няколко американски президенти. Той 

е изключително скептичен за властта на съвременните средства за масова информация. 

За Гълбрайт компенсаторната власт, идваща от собствеността на печата и телевизията, 

е същественото. Неговите резерви за властта на медиите идват най-вече от това, че 

„влиянието - осъщественото убеждение – отслабва и от очевидната невероятност на 

голяма част от настойчиво внушаваното“.  

В тази глава е цитирана една статия от 1911 г. в оригиналния й правопис за 

времето. Тя е от варненския в. Искрица
5
 и е озаглавена „Значението на пресата“. Този 

материал си заслужава да бъде прочетен отново, защото е сякаш застинал във времето 
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без да е изгубил значението си. Какво ли се е променило след повече от сто години? 

Отговорът е: твърде много и със смайваща динамика. Информационна революция, 

глобализация на демокрацията, технологична конвергенция, транснационализация, 

фрагментация, жанрова хибридизация.  

В първа глава се дава хронология на професията журналист и се търси отговор 

на въпроса дали  опитите за дефиниране и хронологизиране на тази професия са все 

още  валидни след като е променена по същество работата на журналиста, в която 

компютрите нахлуха  като цунами, а журналистическата професия е подложена на 

трансформация, чийто последици са трудно прогнозируеми и влизат в сферата на 

футуристиката. В нея се подчертават новите технологични свойства на медиите и се 

прави извод, че не е променен основния смисъл и предназначение на пресата – да 

формира общественото мнение, да буди обществената съвест, да разисква 

безпристрастно. Журналистиката е политическата холограма на съвремието. 

Журналистиката е интерференция на политиката. Тя е онова проявление на 

политиката, което може да се разглежда като проявление на икономическия принцип за 

„втория най-добър избор“ или „второто най-добро“ (The Second Best Principle)
6
.  

„Политическите вълни“ и „журналистическите вълни“ се наслагват, за да образуват, 

както казват във физиката, резултатна вълна с по-висока или по-ниска амплитуда. В 

тази холограма се оглеждат политическите лидери, чийто образ е „сътворен“ с 

помощта на медиите и журналистическите интерпретации, и изглеждащ напълно... 

реален.  

От гледна точка на съвремието  новите медии не само съкращават времето 

между събитието и масата читатели. Те съкратиха и пространството. В този смисъл 

време-пространственият континуум на Айнщайн подпомага донякъде „медийното“  

мислене за времето и пространството. Но си остава един очевиден факт – „масата“ на 

политиката продължава да е гравитационната сила за медиите, от която те не могат да 

се отскубнат.  

Отношението политически митове – медии е изложено във втора глава 

„Политическото лидерство и журналистическите му интерпретации“.  В нея е 

изследвана ролята на политическия мит и медийното митологизиране, и са 

анализирани  новите предизвикателства пред медиите и политиката, породени от 

дигитализацията и  социалните мрежи. В  отношенията политика-медии и особено 
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политика - нови медии  е разгледан и фундаменталният въпрос за свободата на 

словото.  

Връзката между мит и власт е древна. Тя е попила човешката история като  

попивателна хартия мастило.  Тази връзка изкристализира в съвременния й вид най-

добре в медиите като посредник между властта и обществото. 

Един великолепен учен-философ и лингвист  като Макс Мюлер  още през 

втората половина на ХІХ в. определя мита като „болест на езика“. Ако се опитаме да 

излезем от традициите на романтизма и прехвърлим това твърдение върху 

съвременната журналистика, не е много трудно да се убедим във връзката политика-

мит-журналистика-реалност. Журналистиката също пренася „политическата болест на 

езика“. Тя е трансмисията, приносителят, а нерядко е и създателят на политическите 

митове – онова отражение на политическите ценности, на личностите, на събитията, на 

процесите. Журналистиката е тази, която не само пренася, но в много случаи и създава 

модела за подражание. И в това не би следвало да откриваме нещо ново. А дали Ницше 

наистина не е прав, когато казва, че няма истина, а само интерпретации?   

Митът има една основна роля – да легитимира и да интегрира. Това се случва 

основно чрез медиите, а журналистиката е част от света на политическите митове 

заедно с  технологиите на пиара. Те са инкубатора, в който митът съзрява. И това няма 

как да бъде по друг начин, защото политиката живее от символи, а журналистиката от 

техния дестилат. Символният свят на политическото пространство е населено от 

лидери, които са пряко зависими от него до степен, в която те самите понякога се 

превръщат в символ. Журналистиката създава координатната система, пространството 

на политическото съвремие, в което един политик заема мястото си. Това място е 

временно и обикновено рамкира един политически живот. След това то има два 

варианта - да отпадне в забрава или да попадне в учебниците по история, изчистено от 

журналистическото въображение и медийните спекулации. 

Няма политически лидер в света, чиято дейност да не е митологизирана от 

медиите – и когато изкачва „политическия Олимп“, и когато доброволно или с принуда 

слиза от него. Темпорално те имат три пика – по време на борбата за властта, по време 

на реализирането на властта и по време на излизането от властта.  

 Имаме безспорен процес на медийно митологизиране. Но също така 

имаме и процес на медийно демитологизиране. Тези два процеса имат закономерен 



характер за политическото лидерство и медиите. Най-общо имаме три стадия – 

изграждане на мита, утвърждаване на мита и развенчаване му. Първият стадий е най-

труден за преодоляване, защото е свързан с пътя към властта, с печеленето на 

избиратели и с утвърждаването в партийната и националната политика. Трудността 

идва и от възможностите за осигуряване на медиен ресурс. В тази фаза се 

синхронизират политическите и медийните интереси. Вторият стадий е свързан с 

упражняването на властта от политическия лидер и утвърждаването на мита. Той е 

най-устойчив. В него има ясно изразена позиция и опозиция – политическа, 

икономическа, социална. В този стадий различните медии са ситуирани, съобразно 

своите интереси и редакционни политики, в про и анти настроения спрямо 

политическия лидер. В него са шансовете за утвърждаване на лидера в 

международната политика. Третият стадий е стадият на демитологизирането, което е 

свързана със загубата на власт. Това е болезнената фаза, която не е избегната от нито 

един политически лидер. Изключение правят само тези, които не са пропуснали да 

излязат навреме в политическа пенсия или нещата са приключили по естествени 

причини като смъртта. При тези причини обикновено наблюдаваме втори медиен 

живот или възраждане на политическия мит, вече освободен от злободневието и 

актуалната политика. Той попада в учебниците по история или в ритуалното 

канонизиране по партийни или национални причини.  

Медийните митове имат закономерности и от гледна точка на мястото – те се 

създават първо във вътрешната и партийната политика и се „транспортират“ от 

журналистиката, за да се „преработят“ от  глобалните медии и да преминат в ново 

„световно“ състояние. Всеки един журналистически портрет на който и да е политик от 

световната сцена, е плод и на митологизирани национални клишета, станали част от 

стереотипа на възприятие у избирателя.  

 Журналистиката и вестниците, а и всичко това, което днес наричаме медии, 

винаги са имали трудна съдба. Така е във времето на Гутенберг и пространството на 

Интернет, когато заедно с политиката, науката и изкуството журналистиката е 

променяла света. Така е и в матрицата на социалните мрежи и дигиталния свят, в 

които сред Великия потоп от информация все по-трудно се вижда Ноевия ковчег на 

класическите медии.  

Бихме ли приели политиката като журналистическата холограма на 

съвремието? Политиката действително живее и от символи. Чрез тях тя може би 



първо става политика и после бавно се превръща в история. И тези символи, за да 

вдъхнат живот и на политиката, и на историята, стават възможни чрез... 

журналистиката. Тя е един от мостовете между политика и история, тя създава и 

„рисува“ лидери и събития.  

Днес писалката не е средство за транспортиране на символа. Тя е заменена с 

един най-обикновен лаптоп, от който след едно натискане на enter бясно ще се втурне 

към „глобалното село“ някой кратък туит към милиони хора и хиляди редакции. После 

ще мине през ситото на също толкова хиляди журналистически интерпретации, които 

ще сложат границите на лидерството или ще прескочат границите на медийната 

митология. Това е ситуация от типа „да туитнеш история“. Получените одобрения в 

Туитър станаха политическа цел. Туитър и общественото мнение е нов, все още 

неизследван феномен, който пряко засяга медиите като посредник с обществото.  Коя е 

тази медия, която може да събере  милиони одобрения или неодобрения? Това означава  

милиона прочитания, които са възприети предимно положително от обществото.    

Съвременният ден може да събере в един туит история, политика и 

журналистика. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е най-силният пример за правене 

на политика през Туитър и този начин на комуникация със сигурност предстои да бъде 

много сериозно изследван не само по време на предизборни кампании, но и за начина, 

по който функционира тази връзка след спечелването на властта. Доналд Тръмп в това 

отношение е прецедент не само за САЩ. Специалистите около някогашния 

американския президент Ричард Никсън са използвали един много ефективен метод. 

Те са подготвяли неговите изявления точно в сто думи. Толкова, колкото са 

необходими на журналистите за една статия и не повече. Целта е била не вестниците да 

интерпретират президента, а президентът да бъде собственият си интерпретатор
7
. Този 

метод очевидно е доразвит от специалистите около президента Доналд Тръмп с десетте 

думи в Туитър. Той е съобразен не само със скоростта на информацията и нейната 

всеобхватност. Той е съобразен и с цел, която далеч надминава тази от времената на 

Никсън – да лиши журналистите от интерпретации.  

 Съвременното противопоставяне САЩ - Русия налага и сравнение на 

медийното поведение в социалните мрежи между Тръмп и Путин. За разлика от 

Доналд Тръмп медийният стил на Владимир Путин е консервативен. Той не използва 
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социалните мрежи или поне не го прави директно. Владимир Путин разчита на 

класическите методи – на говорителя си, на интервюта с определени журналисти 

(напр. с Оливър Стоун, който направи 50-часови интервюта с Владимир Путин, които 

станаха основа на документалния филм „Разговори с Путин“) и на редовните си 

многочасови пресконференции за над хиляда журналисти, излъчвани директно по 

телевизията. Тези  пресконференции са известни като „пряка линия с народа“. 

Любимият трик на Владимир Путин, както отбелязват анализаторите, е да поднесе 

сензацията след „ритуалното мероприятие“ - пресконференцията, заобиколен от 

журналисти.  

Факт е, че се появяват нови предизвикателства пред медиите в отношенията им 

с политиката. Дали тези предизвикателства ще променят радикално отношенията и ще 

засегнат ролята на медиите и на журналистиката? Досега се твърдеше, че модерната 

политика е „политиката в телевизора“ или „телекрация“. Дали те сега ще бъдат 

назовани като „фейсбуккрация“ или „туитъркрация“, защото телевизията като най-

мощна медия започва да отстъпва пред новите медии, или ще бъдат назовани по друг 

начин, не е от съществено значение.  Стигна се до там, че обществени телевизии 

започнаха да излъчват свои предавания на живо и ексклузивно само по каналите на 

Фейсбук, а да не използват възможности за излъчване на собствения си канал. Това 

направи германската телевизия АРД с предаването си „Питай сам“ ( Frag selbst) малко 

преди парламентарните избори през 2017 г. Кристиян Якубец прогнозира в книгата си 

„Универсален код 2020“, че предстоят три важни промени. Първо, значението на т.нар. 

линеарани програми, респ. линеарно структурирани медии, все повече ще пада. Все 

повече потребители сами ще комплектуват своите програми, независимо дали по 

телевизията, в онлайн медиите или в социалните мрежи като Фейсбук и Туитър. Второ, 

позицията на журналистите, както и отношенията им с потребителите радикално ще се 

променят. За да разберат какво се случва, читателите вече няма да имат необходимост 

да четат сутрешния вестник. И трето, ще ставаме все по-мобилни. Според Якубец е 

рискована прогноза, но през 2020 г. той очаква използването на медиите да става с 

мобилните ни апарати, а всяко друго използване ще бъде по-скоро изтикано в нишата
8
. 

 Интересни наблюдения по темата, но в друга посока прави френският социолог 

Жан-Мари Шарон. Въпросът, който той поставя, е дали насред цифровизацията има 

завръщане към френската традиция на партийния печат.  Шарон твърди, че решението 
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на движението “Република, напред!” на президента Еманюел Макрон да си създаде 

своя медия, се дължи на факта, че французите все по-малко вярват на своите медии. На 

това решение първи са реагирали журналистите. Някои от тях твърдят, че това се 

дължи на кризата в професията, други виждат като причина за това решение 

недоверието на Еманюел Макрон към традиционните медии
9
.   

 Примерът от Италия е от едно мащабно изследване на тема „Средствата за 

масова информация – между елита и народа“ на изследователския център за масовите 

комуникации Censis
10

 дава множество данни за връзката между промяната на 

италианския медиен пазар и характерните промени в италианското общество.  

 Според изследването на института телевизията продължава да е най-широко 

разпространената медия (предпочитат я 97.5% от населението), броят на 

телевизионните зрители расте (те са станали повече с 0.8%), радиото не изостава от 

високите позиции (84.9%). Читателите на ежедневните печатни издания отново 

намаляват (за последната година техният брой е намалял с 1.4%, а за последните десет 

години – с 26.5%). Общата четяща аудитория сега е малко повече от 40% от 

населението.    

 Въпреки това се натрупват данни и в обратна посока, особено в отношението на 

журналистите към социалните мрежи. След голямо проучване шведски медийни 

изследователки достигат до извода,  че журналистите имат известно разочарование от 

социалните мрежи,  въпреки че две трети от тях ги използват ежедневно. В сравнение с 

период отпреди четири години всеки четвърти от десет журналисти е на мнение, че 

социалните медии са по-малко важни за работата им. Една пета от запитаните са 

намалили тяхното използване или напълно са го преустановили. 

 Във всеки случай в отношенията политика-медии и особено политика - нови 

медии  агресивно се настанява един много важен и фундаментален въпрос – въпросът 

за свободата на словото. В света, в който живеем има повече смартфони, отколкото 

хора и в него всеки може да сподели всичко. Британският историк  и есеист Тимъти 

Гартън Аш нарича този свят „космополис“. Според него „свободата на словото е 
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въздухът за едно отворено общество, жизнената сила на една демокрация“. Правото за 

свободата на словото е над 227 години и  е записано в Декларацията за правата на 

човека и гражданина“ (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) - най-

важният документ на Френската революция от 1789 г., определящ индивидуалните 

права на човека. Днес отново се борим за тази свобода на словото. Според Аш трябва 

да се учим да боравим със социалните мрежи и в това трябва да участват и 

правителствата, и частните суперсили като Фейсбук.  

 Значението на социалните мрежи като Фейсбук за формиране на общественото 

мнение според други учени обаче трябва да се преразгледа и да се смекчи. Това 

показва едно изследване на учени от университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц
11

. 

Според изследователския екип Фейсбук без съмнение е важен фактор във формирането 

на общественото мнение, но си остава засега допълнителен източник на информация, а 

не основен източник за политическите теми. Съдържанието, което предлагат 

традиционните новинарски източници, което по правило не е персонализирано, дава 

възможност на всеки потребител да не се затваря в кръга от лично избрани източници. 

Това че ефектът Фейсбук не е толкова силен, колкото се предполагаше, не трябва да 

успокоява, защото промените в медийната екосистема са налице - количеството на 

персонализираните източници на информация се покачва, докато класическите 

"посредници" на новини стават по-слаби.  

 Цялата проблематика прави предефинирането на понятието „медия“ 

наложително. Причините са очевидни -  тоталните промени в целия медиен сектор и 

най-вече защитата на правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на 

достъп до информация. Това предефиниране обаче е крайно проблематично. Още по-

проблематичен е подходът на различните национални юрисдикции към него.  

Но каквито и да са промените няма как да се промени принципа в отношенията 

политика – медии. Причините са очевидни. Първо, не може да се промени същността 

на политиката, даже и да я разбираме само като власт. Второ, това са отношения от 

взаимен интерес. Казано най-кратко - публичност чрез информация. Политиката има 

жизнена необходимост от публичност, а медията от информация.  
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Анализът в трета глава „В света глобализираните абсурди“ е насочен към 

ролята на медиите в системата на международните отношения и влиянието на 

глобализацията върху тези отношения. Обърнато е сериозно внимание на 

принципа на скачените съдове в журналистиката, както и  на медийните 

манипулации и проблемите пред медиите при отразяването на тероризма. 

 Макар и връзката международни отношения - медии - журналистика да е 

очевидна, ясното й дефиниране все още страда от много научни спорове или поне от 

различни отправни точки на науки като история, социология, право, политология, 

икономика и т.н., чийто обект са международните отношения. Всяка от тези науки има 

свой научен апарат, метод, терминология, фокус. Да не говорим за военните, 

културните и много други аспекти на международните отношения, които още повече 

затрудняват научното систематизиране на тази материя в единен теоретичен модел. От 

тук идва и трудността в дефинирането не само на отношенията медии - 

международните отношения, но и собствено на международните отношения. Подобни 

затруднения има и в дефинирането на отношенията глобализация – медии, независимо 

от очевидните факти на взаимозависимостта на световното общество. Тази 

взаимозависимост всъщност е глобализацията.  

 Най-популярната и най-достъпна дефиниция определя международните 

отношения като съвкупност от икономически, политически, правни, дипломатически и 

други връзки между държавите и системите от държави, между основните социални 

слоеве, класи, между основните социални, политически сили, организации и 

обществени движения, действащи на международната сцена, т.е. това са 

взаимоотношенията между народите. Тяхното най-страшно издание е войната. 

Неслучайно казват, че международните отношения са основани на борбата за 

господство и на войната („голямата акушерка“ на народите според Хегел)
12

.

 Общоприето е мнението, че системата на международните отношения се състои 

от много подсистеми. Тук трябва веднага да се отбележи, че „системата“ е множество 

от взаимодействащи си обекти и връзките между тях, които съставляват едно цяло, 

притежаващо граници, отделящи го от външната среда. Системите притежават 

структура, взаимосвързаност, определени модели или тенденции на поведение, 

функции и правила. Според Георги Стефанов в мащабното му проучване „Теория на 
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международните отношения“
13

 те трябва да се систематизират като подсистеми, 

формирани според субектите (междудържавни отношения, недържавни отношения), 

според съдържанието на  отношенията (политически, военностратегически, 

икономически, културни, научни), нормативни подсистеми (юридическа, етична и 

религиозна), според равнището в системата, според организационната им форма (напр. 

международни съюзи, международни коалиции и блокове, международни организации 

и т.н.), според противоречията и борбата (конфликти и войни).   

 Реалистичната школа в международните отношения всъщност е определен 

подход към разбирането на външнополитическата практика и поведението на 

държавата на международната сцена. Тя основно се характеризира с тезата за 

основната роля на "силата" в международната политика. Неокласическият реализъм е 

нов теоретичен подход към изучаването на международните отношения, който се 

опитва да замени т.нар. реализъм, но като използва основните постановки на 

реалистичните теории.  

 Очевидно е, че все още разстоянието между Историята и Теорията на 

международните отношения изглежда твърде голямо. „В крайна сметка нещата, 

независимо дали се разиграват някъде по излъскания дипломатически паркет или в 

академичните кабинети, в които се коват сложните геополитически визии за света, те 

винаги опират до основното разделение, което преследва човека от неговото начало... 

Богати и бедни, малки и големи, богати и малки, големи и бедни... Какви ли не 

определения можем да сложим на страните и да формулираме върху тези стереотипи 

техните „международни“ взаимоотношения. В този смисъл Нобеловият лауреат за мир 

Шимон Перес е прав: „Истинските международни отношения са тези между народите, 

а не между правителствата.
14

“ 

 Но ако се съсредоточим върху релацията международни отношения-медии ще 

откроим очевидната прилика. Както международните отношения, така и медиите са 

част от обществените отношения. Друга такава прилика е, че и международните 

отношения, и  медиите, се занимават с политически и социални отношения. Освен това 

медиите са част от средата, в която се осъществява външната политика на всяка 

държава. „В момента, можем да кажем, че голяма част от информацията, с която 
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работят дипломатическите служби, както и информацията за представянето на 

международни политически събития, се получава чрез средствата за масова 

информация. Медиите са основно средство за предоставяне и разпространение на 

информация за чужда държава, за създаването на нейния имидж. В качеството си на 

посредник, средствата за комуникация влияят на изграждането на отношенията на 

международната арена“
15

. Тук разбира се трябва да избягваме „журналистическа 

грешка“, която често не  прави ясното разграничение между дипломация, външна 

политика и международни отношения, независимо че не са малко академичните 

гласове като този на проф. Фред Содерман, които твърдят че няколко външни политики 

създават една система на международните отношения, която се нарича международна 

политика“.  Дипломация, външна политика и международни отношения са три 

различни понятия, като общото е международни отношения. Външната политика е 

политика, която регулира отношенията на дадена държава с други държави и народи в 

международния  живот
16

. Иначе казано, външната политика е курсът на една държава 

международните отношения. А дипломацията е средството или по-точно едно от 

средствата за осъществяване на тази външна политика в международните отношения. 

Тя е съвкупност от правила, методи, средства и правни норми, с които си служат 

държавните органи и техните представители във външната политика на държавата. 

Дипломацията е дейност за поддържане на официалните междудържавни отношения
17

.

 В подобно съотношение са и понятията обществени отношения – медии – 

журналистика. Журналистиката е средство, а медиите са „терена“, „платформата“, 

„посредника“, „трансмисията“ на обществените отношения.   

Един все още недостатъчно изследван проблем са митовете във външната 

политика, създадени във и разпространени от медиите. Външната политика се гради и 

на митове. Обикновено те са заложени в атавистичната представа за междудържавните 

отношения и възкръсват чрез медиите при всяко ново по-значимо събитие в тях. 

Медийните външнополитически митове могат да играя конструктивна роля, но могат и 

да бъдат изключително деструктивни в двустранни или многостранни отношения. 

Деструктивността обикновено идва, когато нахлуват емоционални аргументи от 
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историята, които отнемат възможността за рационалност в  сложната игра на интереси 

и дипломация.  

 В съвременния свят на международните отношения почти няма лидер, 

правителство, посолство или дипломат, които да не изпитват ако не страх, то респект 

от медиите като партньор. Това прави медиите автоматично ако не участник в 

междудържавни дипломатически отношения, то  неизбежен фактор, който агресивно е 

нахлул в дипломатическия свят и с който трябва да се съобразяваш.   За дипломацията 

това е двойно предизвикателство. От една страна, за да встъпиш в дипломатически 

разговор с другата страна, трябва да си провел първо „дипломатическия“ разговор с 

медиите. Излъсканите дипломатически паркети вече не са тихия терен за 

конфиденциални разговори. Тези паркети се преместиха по страниците на вестниците, 

в рубриките на телевизията или в социалните мрежи и станаха предимно мястото на 

което се „доуточняват“ проблеми, известни вече в медиите. Преди големите срещи на 

върха публиката е предварително добре запозната с темите, позициите, вариантите за 

разрешаване на даден конфликт и  даже с гастрономическите особености на работните 

вечери. Официалните комюникетата сред тези срещи са някакъв отзвук от старите 

времена на класическата дипломация и обикновено стават само за сравнителен анализ 

или за потвърждение. Когато лорд Палмерстън (1784–1865), английски държавник, 

ръководил отбраната и външната политика на Великобритания, чул за първи път за 

телеграфа, възкликнал: Боже мой, това е краят на дипломацията!  Новите технологии 

днес предизвикват същите възклицания. Класическата дипломация изглежда като 

жертва на Интернет и Скайп, но едва ли можем да пророкуваме grande finale на 

дипломацията. Днес има повече държави и дипломати от когато и да е било в 

историята. Но въпреки това социалните и политическите сили, които формират 

дипломатическия процес се променят драматично. Както  драматично се променя 

технологичният прогрес. Факт е, че в началото на 21 век дипломацията между 

правителствата се допълни от една международна медийна дипломация. Наричат я 

дипломация, която произхожда от обществото и е насочена през Интернет  към 

правителствата. „Скоростта на електронните медии често пъти принуждава 

посолствата панически да си играят “на гоненица” с информацията в усилията си да 

бъдат полезни на своите правителства. В това отношение Интернет мрежата дори 

открива още по-големи възможности. Един държавен деец в определена столица, 

разполагащ с компютърен терминал, не само има достъп до широк кръг информация, 



но освен това може да създаде виртуална мрежа от контакти, далеч по-широка от тази, 

която му осигурява един дипломат, изпратен на място, разчитащ на контакти лице в 

лице. Макар че това не може да измести ценността на личните връзки, то означава, че 

дипломатите днес трябва да оправдават съществуванието си (и разходите си) много 

повече “в добавена стойност” (ако използваме икономическия термин). А те невинаги 

са способни да сторят това“
18

. 

 Журналистиката с нейната информация, анализи, коментари и прогнози, може 

да засили или да отслаби дипломацията и съответно да улесни или затормози 

външнополитическия процес. Силата на журналистиката е в това, че тя пряко и силно 

влияе на общественото мнение и излиза далеч от деликатността и конфиденциалността 

на дипломатическите преговори и език. Тя не може да замести дипломацията, но е в 

състояние да създаде такава атмосфера, която да предопредели дипломатически 

преговори, но и външнополитически решения. „Медиите играят много важна роля за 

популяризиране дейността на дипломатическата служба и нейното отваряне към 

обществото. Те се опитват да отнемат едно от най-важните средства на традиционната 

дипломация – конфиденциалността. Водеща мотивация при тях е сензацията и по тази 

причина те се стремят към представяне на интересни и дори понякога пикантни факти 

от дейността на дипломатическата служба, предназначени за широка аудитория. 

Професионалната дипломатическа култура, за разлика от медийната (журналистическа) 

култура, е по-рестриктивна в огласяването на информация, която следва да е напълно 

проверена и достоверна и да бъде предназначена за значително по-тесен кръг 

реципиенти“
19

.  Тази теза кореспондира с тезата за журналистиката като „организирано 

злословие“ или „единствената власт, която е изяла другите три“ (Оскар Уайлд) и пряко 

конфронтира дипломацията и медиите, и иначе казано се опитва да внуши негативна 

роля на журналистиката. Противопоставянето  на дипломатическата култура и 

журналистическа култура е своеобразен пример за криза на  политическата и 

гражданската култура. Разбира се, че в много случаи водещата мотивация на медиите е 

сензацията, но използването само на тази „характеристика“ е твърде опростено и 

заблуждаващо обяснение. Светът на дипломацията също е пълен със „сензации“, 

предназначени за широк кръг „рецензенти“. Сериозното обяснение на връзката 
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дипломация-медии не може да се вкара в остарелите дрехи на противопоставянето 

между елит и простосмъртни. Казано журналистически и дипломатично, 

журналистиката и медиите, и тяхната култура, са предпоставка за формирането на 

обществен консенсус за провеждането на определен външнополитически курс. 

Външната политика се опира на обществен консенсус, който има свое автономно 

морално-политическо изражение
20

. Без този обществен консенсус всяка дипломация е 

обречена на провал, който няма да засегне само „тесния кръг реципиенти“.  

Съвременният се съобразява с релацията дипломация – обществен консенсус – 

външна политика. Симеон Радев, авторът на „Строители на съвременна България“, е 

бил блестящ дипломат, изключителен журналист и първокласен кореспондент, 

направил много неща за първи път в българската журналистика. За него журналистите 

са „каторжници на историята”. Само голям журналист като Симеон Радев може да 

напише  и го потвърждава последната му „сензация“ -  „Дипломатическа история на 

Освобождението на България“
21

. Но и да излезем от българската история на 

дипломацията и журналистиката, ще видим, че светът е пълен с журналисти-

дипломати, журналисти-учени, даже журналисти-президенти. Да вземем например 

немския политик Егон Бар (1922-2015). Той, заедно с Хенри Кисинджър, е един от най-

дискутираните политици от международната сцена на следвоенната история. Наричат 

започналия кариерата си като журналист Егон Бар (от радио „РИАС – Гласът на 

свободата“ и вестниците „Берлинер цайтунг“ и “Тагесшпигел“) „бащата на източната 

политика“ заради неговата линия на разведряване при управлението на канцлера Вили 

Брант, която стана фундамент на германското обединение. Бар е един от най-значимите 

майстори на следвоенната германска дипломация и който искаше да разбере нещо за 

геополитическо положение на Федералната република трябваше да потърси 

интелектуалната арогантност на журналиста Егон Бар.  „Многоликият като Одисей" по 

определението на Ханс Моргентау и носител на Нобелова награда за мир Хенри 

Кисинджър също има журналистически опит. Той основава, издава и редактира 

списание Confluence (Кръстопът). В това тримесечно издание, излизало между 1952 и 

1958 г.  публикуват автори като Хана Аренд (оказала сериозно влияние върху 

съвременната философия с книгата си за тоталитаризма), Джон Кенет Гълбрайт 

                                                           
20

Чуков, Владимир. Външна политика и идеи, София: Парадигма, 1999 г., с. 64 

21
Радев, Симеон.  Дипломатическата история на Освобождението на България, София: Skyprint, 2016 



(икономист, съветник на няколко американски президенти демократи – от Франклин 

Рузвелт до Бил Клинтън) и Макджордж Бънди (съветник по националната сигурност на 

президентите Джон Кенеди и Линдън Джонсън). През 1983 г., в едно студентско 

списание в Колумбийския университет излиза статия със заглавие „Breaking the War 

Mentality“ (Да скъсаме с военния манталитет)
22

. Авторът е... Барак Обама, 44-ият 

президент на САЩ. 

Важната роля на медиите и журналистиката във външната политика не е само в 

информацията. Тя е само част от комуникационните канали на външнополитическия 

процес.  Значимостта на журналистиката е в нейните анализи, коментари и прогнози. 

Тя е нервната система на обществото и като такава е несъмнен фактор за 

външнополитическото поведение на всяка страна.  

 Със сигурност няма как да се „нарисува“ картината на международните 

отношения без журналистика и медии. Спецификата на международните отношения и 

динамиката в тях не може да мине без информацията, анализа и коментара на 

журналистиката за общуването в тях. „Информационната откритост на съвременния 

свят е този мост, по който се осъществяват най-различни контакти, в това число и в 

геополитическата сфера. Информационното пространство от една страна е арена на 

ожесточена геополитическа конкуренция, от друга – една от най-важните сфери на 

жизнеността на съвременното общество, а от трета страна е най-важният инструмент за 

въздействие на световното обществено мнение“
23

. Поради това медиите и в частност 

журналистиката, много често са част от външнополитическо решение на дадена 

държава или са част от разрешението на междудържавни проблеми, включително и 

когато става дума за войната и мира.  В крайна сметка журналистиката мултиплицира 

процесите, събитията и фактите от света на международните отношения и техните 

„моментни снимки“ на историческите им или съвременните им проявления. Да не 

говорим за прогнозите и бъдещето на международните отношения, които са от 

изключителен интерес за журналистиката и медиите. Ако приемем, че теорията на 

международните отношения като всяка теория е група от дедуктивно свързани закони, 

то медиите би следвало да са пространството за проверка на дедуктивно свързаните 

хипотези за външнополитически събития и процеси. 
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 Формирането на общи политически интереси между държавите винаги е било 

предпоставка за мир. Както и формирането на общи икономически интереси е 

предпоставка за интеграция. ЕС е най-прекрасният пример за това. В този смисъл 

можем ли да поставим въпроса за възможността да се формират общи медийни или 

информационни интереси, които да осигуряват мира и да подпомагат икономическата 

интеграция. Този въпрос може да изглежда наивен на фона на студената характеристика 

на двете системи – политика и медии. Той изглежда наивен и от гледна точка на 

медиите да се доказват като незаобиколим фактор. Мнозина автори подценяват ролята 

на медиите в международните отношения с аргумента, че не е налице централна власт, 

която медиите следва да контролират.  Те се позовават единствено на това, че държавата 

е основен субект на международните отношения, а медиите са част от т. нар. 

недържавни субекти (non-state actors) на международните отношения, което им дава 

само национална перспектива. Съвременният свят обаче е глобализиран и няма как 

журналистиката да не е в този процес. В този случай за нея говорят като 

„глобализираща журналистика“.    

 От гледна точка на релацията политика-медии-международни отношения, 

въпросът за възможността да се формират общи медийни или информационни 

интереси иска легитимен отговор. Особено на фона на глобализацията и 

информационната революция. За да може един формиран в международните 

отношения икономически или политически интерес да стигне до обществото и да бъде 

възприет от него, няма как ролята на медиите да бъде игнорирана или да изглежда 

незначителна.  

Още повече, че в дигиталната епоха  понятията за публична дипломация и 

изобщо за дипломация и външна политика радикално се променят.  Медиите 

достигнаха външната политика в дигиталната ера и имат директно влияние върху 

международните отношения. Традиционните концепции за дипломация и външна 

политика са поставени под въпрос. Понятия като „Дигитална дипломация“, електронно 

правителство“, „електронна демокрация“ трайно се настаниха в дипломатическия и 

журналистическия речник. Това несъмнено дава да се разбере, че държавите и 

международните организации трябва да преосмислят дипломатическите си тактики и 

външнополитическите си стратегии.   

 Специалистите от света на информационните технологии, включително и Бил 

Гейтс,  предупреждават за нарастващото роботизиране на света и искат налагането на 



данък „робот“. За основателя на PayPal, Tesla Motors и SpaceX  Илън Мъск 

изкуственият интелект е най-голямата екзистенциална опасност за човечеството. „С 

изкуствения интелект ние викаме дявола", твърди той. За създателя на Фейсбук  Марк 

Зукърбърг  това обаче не е така: "Някои хора нагнетяват обстановката като говорят за 

огромната опасност от изкуствения интелект, но на мен ми се струва, че това е далечна 

перспектива в сравнение с катастрофите от широко разпространените болести, 

насилието и т.н."
24

.  Докато тези спорове текат, през август 2017 г. се наложи Фейсбук 

да изключи изкуствения интелект, който софтуерните инженери на компанията 

разработват. Машините, двата чат-бота Боб и Алис, не само, че си създали своя 

„вътрешна комуникация“ и  започнали да общуват помежду си, но го направили на 

собствен, несъществуващ език, неразбираем за хората
25

. След като в изследователските 

центрове, като този на Фейсбук се създават роботи, които се учат да преговарят и да 

сключват сделки, защо някой да не реши, че машините могат да преговарят и да 

сключват ... политически сделки? Този случай показва нагледно страховете за 

мисловния процес на ботовете. Проблемът на съотнасянето на съзнанието и мозъка е 

един от ключовите в континенталната философия.   

Дигитализацията в крайна сметка е огромно натрупване и огромна обработка на 

данни. И за двете жизнено необходими са алгоритмите, които имат три нива, на които 

могат да развиват политическа власт. Първо, те могат да бъдат използвани като 

инструменти на властта и даже като оръжие. Това са алгоритми например за кодиране, 

за реклама или за разпознаване на лица. Второто ниво е пряката манипулация. Всяка 

фирма е в състояние да променя или да създава алгоритъм в собствен интерес като 

изключва друг. Третото ниво е когато алгоритмите се ползват като консултанти и е 

въпрос на собствена преценка и компетентност доколко може да им се има доверие. И 

тук възниква големият въпрос за прозрачното регулиране на алгоритмите. 

Тезата за „алгоритми извън контрол“ се разглежда от повечето изследователи 

като надценена. Особено математиците разглеждат алгоритъма като статистическа 

процедура и не допускат, че алгоритмични решения могат да заместят журналистиката, 

въпреки че никой не е дал убедително доказателство, че има чисто алгоритмично 

решение за проверка на истинността на всяка новина.  
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И все пак може ли да се стигне до момент, в който изкуствен интелект да 

генерира такова медийно съдържание, което да създаде условия за политическо 

лидерство? Възможно ли е в новата технологична ера, в която изкуственият интелект 

трансформира журналистиката, а разпространяваната информация да попадне под 

контрола на няколко интернет гиганти? Тези въпроси са легитимни поне по две 

причини. Първо, редакциите не контролират начина, по който възникващите тенденции 

се очаква да повлияват върху информацията през следващите 5 до 10 години. За това 

говорят данни на социологическата агенция Ipsos, цитирана на конференция на Online 

News Association през 2017 г. Второ, журналистите все още не разбират какво 

представлява изкуственият интелект и неговото потенциално влияние върху бъдещето 

на информацията. Трето, процесът на създаване на изкуствен интелект е в това 

машините да се обучават постоянно.  

 Очевидно е, че  роботизирането на журналистиката търпи бурно и 

непредсказуемо развитие. Очакванията са в много скоро време да се персонализира 

съдържанието в "журналистиката на роботите“. Следователно въпросите "ще замести 

ли роботът работата на журналистите",  „ще генерират ли компютрите журналистика“, 

„заплашена ли е обективността на журналистиката“, са  не само легитимни, но и 

закъснели.   

  Дали сме изгубили  усещане за място и време, и медиите не способстват 

за това?  Дали, без да обиждаме Айнщайн, енергията на комуникацията чрез медии не 

е равна на масата от информация в тях по скоростта на нейното разпространение 

на квадрат? И ако е така, дали в новата комуникационна система, медиите - нашите 

„протези“ за връзка със света - са способни за новото време и „липсата“ на 

пространство? Дали гениалната простота в основополагащото за медиязнанието на 20 

век твърдение на Маршъл Маклуън, че „средството е съобщението“,  е все още 

валидно?  Дали просто да не се доверим на успокояващото твърдение на Никлас Луман, 

че „единственото, което знаем за бъдещето, е, че то ще бъде различно от миналото”?
26

. 

Това са въпроси, чийто възможни отговори носят усещането за матрица, в която 

технологиите променят мозъка и сетивата ни.  
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В четвърта глава „Процеси и събития в началото на ХХІ в.“ е направен 

анализ на международната политика от първото десетилетие на XXI век. На 

анализ са подложени външнополитическия процес в този период. Той е 

изключително интересен, защото световната политика винаги е  в уникална позиция, 

когато старите лидери отстъпват водаческото място и се появяват новите лидери. 

„Новите“ личности започват да задават тона и да определят стила в международните 

отношения. В такъв момент международната политика е раздвоена в търсенето на 

баланса между стратегическата стабилност и неочакваните кризи, между лидерските 

промени и външнополитическите дилеми, между глобалните предизвикателства и 

националните интереси. В него най-силно се изразява и националният егоизъм, който 

поне в началото на всяка нова кариера на международната сцена се припокрива с 

политическия егоизъм на новите държавници. Всеки нов лидер или всяка смяна на 

правителството при съседа предизвиква и нови действия, нови нагласи и нови 

предложения в интересната игра на международна политика.  

На сцената през първото десетилетие на ХХІ в. се появиха нови лидери, с чийто 

имена бързо свикнахме. Барак Обама, Ангела Меркел, Никола Саркози, Дмитрий 

Медведев, Гордън Браун, Дейвид Камерън... А какво се случваше със „старите“? Също 

така бързо започнахме да отвикваме от техните имена или да свикваме с 

идеализирането на миналото. Те потъваха в забрава или продължаваха своето 

политическо действие като фон или даже като причина за появата на „новите“. Един 

безкраен ритуал на политическото поръчителство, в който трудно, но неизбежно се 

отстъпва мястото на следващия... Освен ако следващият е „добре познатият стар“, както 

е в случая с Владимир Путин или Силвио Берлускони, или с всеки лидер, на който 

съдбата е отредила да колекционира мандати.  

 Политическата история е пълна с примери за държавници, които предопределят 

за десетилетия напред координатната система на международните отношения. Те водят 

или спират войни, поддържат или губят мира, развиват или съсипват икономиката... 

Това е вечната игра на политиката, в която върховете и паденията вървят ръка за ръка, 

успехът и загубата са двете страни на една и съща монета, а след славата неизбежно 

идва огорчението, забравата и дългото време, в което историята бавно и полека отсява 

ненужното. И този момент е най-показателен за очевидния факт, че историята е 

достатъчно хитра, защото тя никога... не свършва.  



 Нито краят на миналия век, нито първото десетилетие на новия век не могат да 

се оплачат от липса на екстравагантност. Малко политици от световната сцена успяха 

да се оттеглят в точния момент. Още по-малко от тях се радваха на спокойна 

политическа пенсия, без да плащат моралния данък, който във всички случаи дължат на 

обществото. Неуредените стари сметки от бизнеса „политика“ принуждават мнозина да 

публикуват спомени или по един или друг повод постоянно да се връщат във времето, 

когато са имали решаващата дума. „Който има властта, иска колкото се може по-дълго 

да я задържи. Загубата на власт от управляващите се възприема от тях като социален 

срив. Краят на общественото значение се възприема като политическа смърт.“27 

 „Забавен е този стар свят“, каза някога Маргарет Тачър, когато торите я накараха 

да напусне властта и я пратиха в политическа пенсия. Години след това един 

авторитетен британски вестник иронично попита: „Как се осмелиха?“ И отбеляза 

лукаво, че британците продължават да живеят в сянката на тачъризма.  

 Казват, че предаването на властта от „харизматичния“ Тони Блеър на „мрачния“ 

Гордън Браун е било смесица от всекидневие и ритуал. Това определение изглежда 

атрактивно и почти вярно – най-вече заради „британското“ спокойствие, при което 

протече събитието. Само че това впечатление е твърде заблуждаващо и със сигурност 

не отговаря на действителността. Достатъчно опровержение на „всекидневното“ е даже 

само фактът, че една от най-дълго продължилите интриги в британската политика 

просто свърши. Беше съвсем нормално да се очаква, че и той по законите на 

политиката ще преживее „драмата от падането“, която не е подминала даже сър 

Уинстън Чърчил. „Най-накрая Тони слиза от сцената“, възкликна тогава един голям 

британски вестник. Най-накрая това наистина е вярно, но с малката подробност, че 

Тони Блеър забави за малко времето като премести политическото си битие от кабинета 

на Даунинг стрийт 10 в новото си бюро в… Източен Ерусалим. Иначе казано, Блеър 

слезе от сцената... за да се опита да се качи на международната сцена, при това в тази й 

част, която не познава епилога, не познава и успеха.  

 С въпроса „как се осмелиха“ се сблъска жестоко и канцлерът на обединението в 

Германия Хелмут Кол. След драматичната загуба на изборите през 1998 г. той често 

трябваше да повтаря, че „приятелите остават и в трудни времена“. Дали обаче 

приятелите останаха? И изобщо има ли „политически приятели“? В края на 
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десетилетието отговорът за Хелмут Кол, прикован в инвалидната количка, „разведен“ с 

партията си, на която бе посветил целия си живот, вероятно e много мъчителен. 

Германците и до днес живеят под сянката на канцлера европеец. И това ще продължи в 

учебниците по политическа история. 

 Французите също усетиха, че дълго са живели под сянката на Жак Ширак – два 

пъти президент на Франция, два пъти френски премиер и три пъти кмет на Париж. 

„Има живот и след политиката.“ Каза го Жак Ширак след 12 години в Елисейския 

дворец и след 40 години в политиката на Петата френска република. „Чаровният 

булдозер“, както го наричаха, много трудно каза „Adiеu“ на французите. Тази 

„трудност“ Ширак описа така: „Когато в нашите демокрации останеш твърде дълго 

време на власт, това винаги свършва с един ритник по задните части. Да не говорим за 

всички обиди, които трябва да се изтърпят.“ В телевизионното обръщение, с което 

обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат, Жак Ширак каза на французите: 

„Обичам ви.“
28

 Тази фраза напомни, че преди време противниците му го наричаха 

„политически Дон Жуан и сигурно са намирали основание за това. Но и те няма как да 

не признаят, че само големи политици могат така да се обясняват в любов, когато 

напускат голямата сцена. Още повече че нямат нужда повече да „прелъстяват“ 

избиратели. С Жак Ширак си отиде една политическа епоха и един голям политик, 

който простичко казва: „Моята мисия беше да служа на французите. Това може да се 

приема или да се критикува, но всъщност е все едно.“ 

 Италианците също дълго живяха под сянката на Берлускони, който успя да 

преодолее „вечния“ андреотизъм и бавно, но сигурно да го превърне в берлусконизъм. 

Италианците никога не са мечтали да бъдат управлявани от „медийния цар на 

европейската политика“ Силвио Берлускони, но винаги са искали да бъдат като него. 

Силвио Берлускони, когото приятелите наричат „Ил Кавалиере“(Il Cavaliere), а 

неприятелите „алигатор“ (il caimano) се намести по безпрецедентен начин в 

обществения вакуум, който раждат сложните отношения между политиката, 

икономиката и медиите. Даже го определиха сполучливо като „Берлускони III“. И той 

като британския лейбърист Тони Блеър направи своя политически хеттрик, но по 

италиански и за трети път успя да ръководи италианското правителство. „Кавалерът“ 

трябваше няколко пъти да „изпее тъжните песни на раздяла със своите почитатели“. 
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Последната „серенада на политическата раздяла“ винаги е неизбежна. Ерата на 

италианския премиер Силвио Берлускони приключи безславно на 12 ноември 2011. Той 

подаде оставка, посрещната с бурна радост по улиците на Рим. Стотици италианци 

освиркаха и нарекоха „клоун“ и „мафиот“ дългогодишния си министър-председател, 

забъркан в множество скандали. Берлускони казал на приближените си, че реакциите го 

„натъжават дълбоко“. 

 2016 г. поднесе нови доказателства за твърдението, че световната политика 

винаги е била в уникална позиция, когато старите лидери отстъпват водаческото място. 

Избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ през ноември 2016 г. бе твърде 

голямо събитие, което освен всичко друго поставя с нова сила лидерския проблем. То 

бе голямо събитие на първо място за американците. То е такова обаче за целия свят, без 

изключение и затова със сигурност координатната система на международната система 

ще претърпи промени. При това по всички посоки на географията и независимо от 

историята, даже най-близката. От Русия през Европа и Китай, до най-забравените 

места. 

 Защо усещането за шок от невероятната победа на Тръмп бе толкова силно? 

Най-очевидната причина е, че то бе предшествано от маса събития, чийто последици 

дълго време ще се осмислят и като причини, и като последици. Брекзит удари Европа и 

представата й за съюз. Бежанската криза само поддържа състоянието на наранената и 

безпомощна в единното си мислене Европа. Турският опит за преврат през юли 2016 г. 

одраска сплотеността на НАТО с представите на организацията за съюзнически 

задължения. Украинската криза и сирийската война мъчат света и вероятно това ще 

трае дълго. 

 Естествено най-много погледи са насочени към отношенията Вашингтон-

Москва. И най-много грижи са събрани точно там, защото ледът, който се натрупа в 

тези отношения стана твърде... опасен. Хладилникът, в който тези отношения бяха 

напъхани, трябва да се размрази. От всички приказки за еднополюсен и многополюсен 

свят изглежда сега светът най-много се страхува от ... двуполюсния свят. Тези страхове 

обаче са безпочвени. Този свят, в който плюсът е Америка, а минусът Русия, разбира се 

не е възможен поради много причини. Старият свят на двуполюсните отношения са 

далеч назад преди падането на Берлинската стена и имаха идеологически причини, 

които са останали в мисленето на слаби или склерозирали политици. Даже Тръмп и 



Путин много да го искат и независимо от „сделките“, които ще сключат или няма да 

сключат, този двуполюсен свят е невъзможен. Най-доброто, което те двамата могат да 

свършат е малко да успокоят отношенията. Не само защото Америка и Русия са 

уморени от взаимна непоносимост. Уморени са всички от техните гравитационните 

сили, които пометоха всичко. За да се преодолее това, разбира се, има много условия. 

Във всеки случай всички наивници, които си мислят, че симпатията между лидери е 

достатъчна причина за промяна, ще трябва да лекуват наивността си. Няма да стане с 

любезни писма и телефонни разговори, с които са натъпкани новините или с 

предизборни представи за света. Ще стане със срещи, а историята на срещите между 

лидерите на Америка и Русия има малко над седемдесет годишна история. До 1943 г. 

лидерите на двете страни не са се срещали, въпреки че дипломатическите отношения 

са били установени още през 1807 г. Докато Русия е била монархия американски 

президенти не са пътували в чужбина. За руските императори далечното пътуване до 

републиканска страна също не е било предизвикателство. След 1917 г. САЩ не са 

признавали Съветска Русия. Едва през 1933 г. дипломатическите отношения се 

възстановяват. Но това, разбира се, не е означавало политическо сближаване. Просто 

общият враг тогава, нацистка Германия е направила срещата на голямата Тройка през 

ноември 1943 г. в Техеран неизбежна. Журналистиката е запаметила дипломатическата 

история на срещите между Никита Хрушчов и Джон Кенеди, между Ричард Никсън, 

Джералд  Форд, Джими Картър с Леонид Брежнев, между Роналд Рейгън и Джордж 

Буш-старши с Михаил Горбачов, между Бил Клинтън и Борис Елцин, между Джордж 

Буш-младши и Барак Обама с Владимир Путин. Сега журналистиката ще остави за 

историята подробностите за  срещите на Доналд Тръмп и Владимир Путин. За разлика 

от своите предшественици, за които думата „хакер“ е била почти непозната, те имат 

много възможности преди да се видят „очи в очи“ да използват всички възможности 

освен на класическите и тези на новите медии.  

 Грандиозният  сблъсък на интереси роди и кризите, и промяната. 

Противопоставянето на либералния Запад срещу нелибералната Русия с всичките 

стереотипи на определенията, със сигурност ще има още много издания. А и Тръмп е 

сто процентов американец, а Путин е сто процентов руснак. Те двамата дълго сами ще 

си задават въпрос за другия и този въпрос ще изглежда така: Той партньор ли е или 

риск? 



 А Европа? Тя никога не се е чувствала така отвлечена от Зевс. Старият 

континент е пропит от разногласия по всички проблеми – икономически ръст, бежанска 

криза, британски Брекзит, слаби икономики в Испания и Италия, украинска драма, 

гръцки дълг, турски проблеми, надигаща се националистическа вълна... Това изречение 

може да стане много дълго. Европа си има работа с променена Америка и вероятно 

променена Русия. Подкрепата на Вашингтон вече няма да е аксиома и разбираща се от 

само себе си, както беше при Барак Обама, когото наричаха "Mr. Change". 

Отговорността, с която бе натоварена Германия е потискащо голяма. И може би за 

първи път ЕС ще трябва да преразгледа собствената си система за сигурност.

 Заради бежанската криза ЕС нагледно доказа това, което специалистите по 

комуникация казват: най-големи проблеми носят вътрешните комуникации, а не 

външните. Брюксел наистина го закъса с вътрешните комуникации и особено тези с 

гражданите, които не искат да приемат политиката като „класически клуб на възрастни 

мъже“. Всъщност това е хубаво. Те искат промяна и със сигурност ще преоткрият 

възможностите на политиката. 

 Някога Хенри Кисинджър се оплака публично, че когато иска да поговори с 

Европа, не знае на кой телефонен номер да се обади. И със сигурност е имал право да 

го твърди. Сега обаче Европа ще бъде принудена да формулира не само отговорите на 

въпросите, които й задават отвън, но и да даде отговор на въпросите, които й задават 

вътре. Ангела Меркел е сто процентова германка, Еманюел Макрон е също 100 

процентов французин. А кой е сто процентовият европеец?  

 

В пета глава „Лидери от първото десетилетие на ХХІ в. Портрети между 

митовете и реалността“ се търси отговор на въпросите: Как възникват 

„политическите етикети“, запазените марки“ и стереотипа на лидерите? Колко е 

„разстоянието“ между „мнението за себе си“ и „мнението на обществото“? Каква роля 

има „медийната анатомия“ на властта? Отговорите на тези въпроси са в полето на 

напрежение, в което се разиграва митът, имиджът и реалното значение за публичния 

образ на един политически лидер. Сеизмологията в това поле се регистрира най-вече 

по време на критичните за един политик моменти по време на избори и по време на 

кризи.  



 Публичният образ  на един лидер се променя с времето. Той е различен преди 

избори и след избори. Един е в началото на политическата кариера, друг е в нейния 

край. Обикновено се развива от началната точка на медийното „Осана“ до крайната 

точка - медийното „Разпни го. Медийните трансформации на политическия образ са 

интересни за наблюдение в няколко момента – в стремежа на политика към властта, 

когато употребява и реализира властта, и когато неизбежно е принуден да я напусне. 

Каква невероятна  е разликата между политическата амбиция (искам!), политическата 

даденост (мога!) и политическа неизбежност (трябва!). Особено в последната фаза на 

една политическа кариера, когато журналистите са фокусирани в други образи 

(силните на деня), когато медиите с в нови отношения с актуалната власт, когато светът 

просто се е променил и в политическата му координатна система има други процеси и 

лидери. Интересно наблюдение е периодът на „политическата пенсия“, тогава когато 

политикът вече не е в отношения с избирателя и целта му не е да печели гласове, а да 

си съхрани авторитета за поколенията и историята. 

 Във фокуса на тази глава  са политически лидери, разпознати от автора като 

важни както за европейската и световната политика, така и за комуникационната 

наука.  Изборът е насочван от тяхната представителност в рамките на първото 

десетилетие на ХХI в. и е продиктуван от значението им за историята и съвремието. 

Проблемът за ролята на личността и влиянието на лидера върху събитията е ключов не 

само за философията на историята. Той е ключов и за комуникационната наука поради 

очевидната причина, че за политическите лидери като образци за следване основна 

роля играят медиите. Политическият възход и политическият залез на лидерството 

имат свои закономерности, включително и в медийното им отразяване. В анализа на 

лидери се търсят пресечните точки на политическия мит и журналистическата му 

интерпретация. Анализирани са Хелмут Кол, Герхард Шрьодер, Ангела Меркел, 

Никола Саркози, Силвио Берлускони, Тони Блеър, Джордж Буш и Барак Обама.  

 

3. Заключение 

 

Изграждането на лидерите е резултат от невероятно съчетание на необходими 

личностни характеристики, обществени обстоятелства и вътрешни и международни 

условия. Сред тези обстоятелства са медиите, които осигуряват пространствено-

времевия континуум за „големия взрив“ или „големия срив“ на политическото 



лидерство. Това съчетание често е резултат и на случайности, които няма как да бъдат 

предвидени. Великата игра на случайности е предопределила лидерския път на 

мнозина велики личности и политически водачи. Тя не може да бъде вкарана в 

статистически модел и не може да бъде извадена от качествата, които трябва да 

притежава една личност, за да се превърне в лидер. Вероятността, казват математиците, 

е степента на вярата или знанието, че дадено събитие е настъпило или ще настъпи. От 

гледна точка на журналистиката вероятното политическо лидерство би следвало да 

зависи и от знанието, заложено в медиите, един от най-значимите информационни и 

комуникационни ресурси на съвремието, и от великата игра на случайности. Нима 

прародителят на европейската общност Жан Моне, роден в областта Коняк, би стигнал 

до идеята за европейското обединение ако беше станал търговец на коняк, както е 

настоявал баща му? Или Ангела Меркел би станала осмият канцлер на Германия ако 

баща й, пасторът Хорст Каснер, бе останал в Западна Германия, а не бе отишъл за 

разлика от всички други, на Изток? Или Силвио Берлускони би направил политически 

хеттрик като премиер ако не беше се запознал като студент в Миланския университет с 

бъдещия италиански премиер Бетино Кракси? Или Доналд Тръмп би станал президент 

на САЩ ако дядо му Фридрих бе отбил военната си служба и бе получил разрешение 

от принцрегента Луитполд да се върне в родната Бавария?  

 

4. Приносни моменти на дисертационния труд. 

 

1. Изследването има съществен теоретичен и практически принос в анализа на 

политическото лидерство в глобална медийна среда. Това е едно от първите 

изследвания, което анализира ролята на новата медийна среда за промяната 

на политическото лидерство.  Текстът изследва появата на лидерството във 

вътрешната политика, външнополитическият му възход и закономерният му 

неизбежния край в условията на непрекъснат комуникационен процес, 

осъществяван чрез медиите.   Този процес отразява  релацията власт-медии в 

условията на новите информационни и комуникационни технологии.  

Акцентът е поставен върху ролята на личността и влиянието на лидера. 

Обобщенията са направени върху  примерите в текста и те доказват, че 

проблемът е ключов не само за политологията, но и за комуникационната 

наука, което  подчертава актуалността на изследвания проблем 



2. Текстът е съществен принос в описанието на  журналистическата 

интерпретация на феномена лидерство. Изследвана е интерпретацията на 

лидера в медиите, ролята на медийния образ за изграждане на персоналния 

имидж и възприемането му от обществото. Убедително е разработена тезата, 

според която медиите осигуряват пространствено-времевия континуум за 

„големия взрив“ или „големия срив“ на политическото лидерство.  

3. Направено е задълбочено проучване на огромен брой източници и примери 

от политиката за ролята на медиите като един от основните фактори в 

съвременните международни отношения /Европа- САЩ- Русия/.  Изведена е 

тезата за съществената роля на медиите за създаването и разпространението 

на митовете във външната политика. Актуалността на дисертационния труд 

се подчертава и от факта, че той е направен във време на динамични 

промени в глобалната медийна среда и в отношенията между политиката и 

медиите.  

4. На основата на събрания и описан  материал е защитена нова визия, че в 

началото на 21 век, част от  дипломацията между правителствата е 

международната медийна дипломация, която е  предпоставка за 

формирането на обществен консенсус и за провеждането на определен 

външнополитически курс. 

5. Изследвано е влиянието  на глобализацията на комуникацията и  

използването на новите информационни и комуникационни технологии 

върху  лидерство. Очертани са тенденциите за използването на изкуствен 

интелект за генерирането на медийно съдържание, което да създаде условия 

за политическо лидерство. Очертано е значението на ситуацията от типа „да 

туитнеш история“, която пряко засяга социалните мрежи и медиите като 

посредник в обществото. 

6. Систематизирано е знание, анализирани са процеси, събития и конкретни 

лидери от първото десетилетие на ХХІ в., като е представена мащабна 

картина на условията, формиращи пресечните точки на политическия мит и 

журналистическата интерпретация. Използван е интердисциплинарен 

подход, който позволява анализ на понятията от политическата, социалната 

и журналистическата теория. 



7. Разгледан е фундаменталният въпрос за свободата на словото и отношенията 

политика-медии  във време на динамични промени на глобалната медийна 

среда.  

8. Направен е преглед  и е описана голяма част от  съществуващата литература 

по темата и е обобщен понятиен апарат, необходим за целите на 

изследването. 
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