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Предмет и цели на изследването 

Ценностите безспорно „управляват“ човека. И макар че при равни други 

условия различни хора могат да действат различно, дори при равностоен и 

споделян ценностен набор, много по-често човешките групи са склонни към 

синхронизация и социална адаптация, както на поведението си, така и на 

ценностния избор, извършван като част и предпоставка за социални действия и 

нагласи. Средствата за масово осведомяване като социален институт неизбежно 

отразяват тези действия и нагласи – и предопределящите ги ценности.  

Настоящото изследване си поставя за цел очертаването на тези ценностни 

комплекси и действаща митология в десет всекидневници, претендиращи да са част 

от качествената преса в пет различни страни. Настоящото изследване си поставя за 

цел очертаването на тези ценностни комплекси и действаща митология във 

всекидневници, смятани за част от качествената преса в пет различни страни. 

Избраните медии са представители на сериозния печат в ключови световни и 

регионални сили, сред които се търси и мястото на България. С всички тези страни 

България има солидни политически и икономически отношения, често сложни 

исторически натрупвания, включително като обект на символни и митологични 

влияния. Това обуславя и интереса към ценностната картина на качествения печат в 

тези страни, който отразява в най-артикулирана форма представите и нагласите на 

дееспособните елити.  

Обект на изследването са ценностните съждения в материалите, публикувани 

на страниците за мнения – редакционни статии, материали от вътрешни и 

гостуващи автори. Изключват се писмата на читатели и флуидни форми като 

публикации от блогове с отправки от подобни електронни страници. Стандарт за 

редакционния избор на мнения е хартиеният вариант на изданията.  

 Периодът на изследването обхваща първите три месеца на 2011 година, 

които са богати на събития, определящи глобални процеси и тенденции, оставащи с 

голямо значение и до днес. Започналата тогава бурна фаза на Арабската пролет 

доминира историческата картина от днешна гледна точка. Вълната, вдигната от 
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зарзватчийска сергия в Тунис помете „вечни“ режими като този на Муамар Кадафи 

и Хосни Мубарак. Изострените икономически противоречия доведоха до сблъсъци, 

които канализираха обществената енергия в политическа радикализация за големи 

маси хора в Близкия изток. След ислямистката изборна революция и военния 

контрапреврат в Египет малцина са готови да си спомнят за еуфорията в световните 

медии по повод на „демократичните промени, сравними с падането на Берлинската 

стена“. Западната намеса, водена от неясни цели и още по-съмнителни сметки, 

значително усложни и без това хаотизирания политически пейзаж на региона. 

Именно от тези решителни седмици на 2011 г. започва разрушаването на 

архитектурата на сигурността, а ако си позволим малко историческа смелост – и на 

архитектурата на модерността в тези страни.  

Пясъчната буря на Арабската пролет заслужено засенчва много други 

исторически събития и процеси, преминали в решителна фаза в същия този период. 

Битката в американския конгрес около приемането на програма за масово здравно 

осигуряване е една от позабравените вече новинарски теми. Но нейният изход 

променя решително битието на десетки милиони хора и създава предпоставки за 

дълбоки ценностни, и идеологически напрежения в американската политка за 

поколения напред.  

В разглеждания период се разрази и може би най-тежката техногенна 

катастрофа в човешката история. След мощно земетресение, японската атомна 

електроцентрала „Фукушима“ бе засегната от приливна вълна, което доведе до 

авария с изхвърляне на радиация от четири реактора. Хиляди хора бяха евакуирани, 

радиоактивните течове продължават и до днес. Значението на това събитие 

куриозно се подчертава от асоциативната мрежа, свързваща страните, от които са 

избраните за изследване вестници. Всички те са със сериозни интереси в ядрената 

енергетика, като точно в този момент Русия и Турция водят преговори за строеж на 

АЕЦ, а в България се води студена война около проекта АЕЦ „Белене“.  

Местната политика и обществен живот в разглежданите страни имат своята 

динамика и значение – продължават дебатите около глобалната финансова криза, 

все още доминиращата парадигма е намаляване на бюджетните разходи; в Турция 
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се води безкомпромисна борба за власт над силовите институции в страната между 

изтласквания светски и военен елит от една страна и все по-влиятелния премиер 

Реджеп Тайип Ердоган. Русия се радва на високите цени на петрола, провежда 

помпозно и безсмислено избори, все още има опозиционно настроени милиони, но 

укрепва държавната власт и пропагандната й машина с ловкост, която руските 

елити не са проявявали от десетилетия.  

Тази събитийност се отразява в медиите с различен акцент в зависимост от 

използвания жанр. Коментарите и анализите във вестниците имат важна роля в 

класическите модели на комуникационния процес, особено във функциите на 

ориентация и препредаването на културни модели. Сами по себе си новините 

очевидно не са достатъчни нито на читателите, нито на журналистите, за да 

постигнат цялостност на комуникационния обмен. Докато новините разказват „кое 

е важно“, мненията обясняват защо дадено събитие, действие или намерение биват 

значителни. В социално психологически аспект, оценъчно по-натоварените (в 

сравнение с новините) мнения служат като потенциални конформни ядра, около 

които в, спор или не, се формира обществен консенсус. При това структурата на 

коментарните статии предполага прилагането на характерни културни шаблони, 

съдържащи ценности и ценности комплекси, изграждащи убеждаващи 

митологични конструкти – а всички те са предмет на настоящото изследване. 

Накратко, редакционните статии и авторските мнения (колонки и „външни“ 

коментари) представляват изображение на реалността, сравнимо с рисунка на 

художник, в която е вложено собственото му отношение към нея, докато 

новинарската статия предполагаемо се подчинява на „фотографската“ логика за 

тъждество с реалността. Разумно е да очакваме културни особености, „школи“ и в 

двата жанра, но свободата на коментара дава възможност за разгръщане на цялото 

аргументативно богатство на съответния автор и изпъкване на ценностите, на които 

се опира 

Задачите на изследването са да разработи оперативни дефиниции на 

понятията ценности и мит, да уточни преобладаващите ценности в разглежданите 

издания в този период, да класифицира съжденията по категории и да опише 

изгражданите чрез акцентиране (или табуиране) характерни митологични разкази. 
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На тази основа ще бъдат потърсени закономерности и съответствия на резултатите 

спрямо теоретични разработки и изводи в сферата на международната 

журналистика, културологията, социологията, социалната психология.  

Целта на настоящото изследване е да очертае в широки граници главните 

митологични конструкции, доминиращи дискурса в качествената преса на ключови 

световни страни и България. За целта е разработена и приложена методика на 

двустепенен съдържателен анализ за идентифициране на основните ценностни 

съждения в разглежданите текстове – 4625 статии от страниците мнения на десет 

вестника от България, Великобритания, Русия, Съединените щати и Турция. 

Изследването търси мястото на българския печат в световен мащаб посредством 

съпоставка с вестници от тези глобални и регионални сили.  

Основната хипотеза на настоящото изследване е, че съществуват различни 

ценностни призми, през които отразяването на едни и същи събития се пречупва до 

разкази (митове), съществено различни един от друг, в зависимост от ценностната 

ориентация на разглежданото издание.  

Методология 

От картографирането на ценностите в медии от различни страни може да се 

очаква информативна картина за същността, приликите и отликите на медийните и 

обществени митове в съответната среда. Единицата за анализ е полемичната статия 

– редакционна статия, мнение на автор от изданието или на външен експерт. 

Настоящото изследване се занимава с мненията, редакционни и такива от щатни и 

гостуващи автори, във всекидневни издания от България (в. „Дневник”, в. 

„Стандарт”), Великобритания (в. „Индипендънт”,  в. „Телеграф”), Русия (в. 

„Известия”, в. „Независимая газета”), САЩ (в. “Ню Йорк таймс”, в. “Уолстрийт 

джърнъл”), Турция (в. „Заман”, в. “Хюриет”). Подборът на медиите е с оглед на 

тяхната принадлежност към т. нар. „качествена преса” (или поне приличен 

мейнстрийм) и относително равномерното им позициониране в традиционния 

континуум ляво - дясно, либерално - консервативно. В много отношения те са 

главни портали за аналитични и интерпретативни мнения в съответните страни. 

Изследването обхваща мненията, публикувани между 1 януари и 31 март 2011 г. 
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Дискурсивният анализ като метод за идентифициране на ценностите на 

участниците в дадена дискусия е установен метод в академичната практика. Всички 

медийни текстове са конструирани1, т.е. те не са непосредствени отражения на 

действителността, а я представят след неизбежната обработка в разума на 

посредника – съответния журналист (коментатор). При тази обработка 

информацията се премоделира, като се представя в някакво отношение към 

преобладаващата ценностна система. „Удобството” на идентифицирането на 

ценности в коментарни и аналитични статии е, че те обикновено са 

аргументативни, защитават определена теза.  

Очертаването на митологичните системи се извършва чрез класифициране на 

идентифицираните ценностни съждения в рамките на различни категории. 

Пилотните опити в това отношение оформиха седем основни категории – 

рационални (базови), граждански, проактивни, консервативни, трансцендентни, 

хуманни и диалогични ценности. 

Що е ценност 

Темата за ценностите в медиите е естествено продължение на темата за 

ценностите и нормите в обществото. Георги Фотев описва ценностите като 

средство за оформяне на „доброто общество“, на което противостои безпорядъкът, 

който е „гробище за ценностите“2. Васил Тасев декларира безспорното, че „всеки 

обществен организъм функционира и се развива нормално на основата на някаква 

система от социални ценности3.  

Ценностните идеи и възгледи се проявяват като оценъчни съждения относно 

полезността или вредността на дадени явления, качества и постъпки. Представите 

ни за „добро“ и „зло“ изразяват желанието и волята ни да утвърдим в живота 

такива факти и явления, които са нужни и полезни, и да отстраним онези, които са 

вредни и неприятни, които пречат за  нормалното ни развитие. Тасев отбелязва 

връзката между философията на ценностите и политикономията, особено 

                                                 
1 VCE Media. An Introduction to Social Values. Достъпно в интернет на адрес: 

<http://lessonbucket.com/vce-media/units-3-4/media-texts-and-societys-values>  
2 Фотев, Георги. Ценности срещу безпорядък. София, 2009, с. 7. 
3 Тасев, Васил. Социалните ценности и формирането на личността. София, 1974, с. 23. 
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родството на аксиологията с теорията на ценностите. Въпреки ограничеността на 

икономическата метафора, навигацията в нейното пространство днес е неизбежна. 

Затова често ползваме понятия като „пазара на символни стоки“ на Бурдийо4. 

Според Тасев „потребяването на ... предмети на материалната и духовната 

култура... представлява... вътрешно необходим процес на човешкото 

съществуване“. Това потребление предполага развитието на пазар, означава, че има 

ТЪРСЕНЕ на символни стоки. А те имат „чародейното свойство да задоволяват 

потребностите на хората“5.  

Медиите в този план са тържища на символни стоки. И както на повечето 

тържища, ефектът далеч не се измерва само с реализираните сделки. Пазарът е 

преди всичко информационна система, която дава възможност за изпълнение на 

всички (социални) функции на комуникационния процес: ориентация 

(познавателна), сравнително-корелативна (оценъчна), поучителна (предаване и 

затвърждаване на смисли), развлекателна6. На пазара (в обществото) хората 

участват в създаването и поддържането на общата си „програма“ за оцеляване като 

научават и оценяват възможностите и заплахите в своя свят.   

Ценностите навлизат в света на социологията като естествен регулативен и 

съзидателен фактор. Социалният дарвинизъм на О. Конт, Х. Спенсър и У. Съмнър7  

е в съзвучие със съвременната корпоративна идеология, възпяваща егоистичните 

ценности. Дюркем рисува картината на обществено цяло, което е различно и нещо 

повече от сумата на съставляващите го индивиди. В това общество определящи са 

моралните и юридически норми, социалните връзки - които са „принудителни 

предписания“8.  

В социологията съществува и течение като социалната конструкция на 

реалността.  Тя представлява двупосочен детерминизъм, при който конструираните 

от хората представи и смисли творят култура, която пък от своя страна определя 

                                                 
4 Bourdieu, Pierre. The Market of Symbolic Goods. – In: Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural 

Production: Essays on Art and Literature. Cambridge, 1993, pp. 112-145. 
5 Тасев, Васил. Социалните ценности и формирането на личността. София, 1974, с. 54. 
6 В: Black, Jay and Jennings Bryant. Communication Process and Theory and Media Effects, ed. Don 

Ranly, Kendall/Hunt, Iowa, 1997, p. 45.  
7 В: Тасев, Васил. Социалните ценности и формирането на личността. София, 1974, с. 81. 
8 Пак там, с. 83. 
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нагласите, представите, ценностите. Нещо, което кореспондира със 

структуралисткото взаимодействие „мит-ритуал“ в антропологията на Леви-Строс9. 

Подобно, теорията за социалната конструкция обръща сериозно внимание на езика 

като носител и създател на социално възприеманата структура на реалността.  

Що е мит 

Дискусията около същността на мита е древна колкото самите митологични 

разкази. От спора на Ксенофан, Хераклит, Хезиод дали митовете са отражение 

(може би изкривено) на реалността, дали са боговдъхновени или просто фантазии 

до нас достига ехото на несъмнената им социална значимост10. 

Джанбатиста Вико разглежда митовете като производни на реални 

исторически събития, като обяснения на неразбираеми изначално феномени, които 

може да са доста далеч от истината. Но с прозрението на първооткривателя, той 

предупреждава да не се лишаваме от мита като инструмент за обобщение и 

примиряване на привидно несъвместими позиции, особено в етически план11.  

През 19. век учени като Уилям Джоунс, Ф. Макс Мюлер, Адалберт Кун 

предлагат своите хипотези за дирене на изначалния, универсален мит и език, 

доказващ единния корен на човечеството, както и на примитивните му вярвания. 

Възходът на национализма през 18. век създава съответните кодифицирани 

идентичностни митове, често изпълняващи функцията на идеологическа обосновка 

на съответната претенция за етническо или расово превъзходство12. Пословични в 

това отношения са диренията на Лудвиг Фойербах, Хюстън Стюарт Чембърлейн и 

Фридрих Ницше, чиято емоционална прослава на германската земя, изкуство, 

                                                 
9 Постскриптум к переизданию „Структурной антропологии“ Клода Леви-Строса. – В: Леви-Стросс, 

К. Структурная антропология. Москва, 2001, с. 494.  
10 Leonard, Scott. What is Myth// Scott’s Myth & Knowing Pages. <http://saleonard.people.ysu.edu/What 

is Myth.html> 
11 Bertland, Alexander. Giambatista Vico (1668-1744)// Internet Encyclopedia of Philosophy, 

<http://www.iep.utm.edu/vico/#SH2a> (26.12.2014) 
12  Leonard, Scott. What is Myth// Scott’s Myth & Knowing Pages. <http://saleonard.people.ysu.edu/What 

is Myth.html> 
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митове и древна религия резонират силно с етноцентричните и ксенофобски 

(литературни) опуси на Рихард Вагнер13.  

Леонард справедливо позиционира мита в полето на метафизичните 

разсъждения, споделяно още от религиозната и философската мисъл. Основните 

въпроси в метафизичното търсене са: що е реалност, има ли фундаментални 

принципи, на които тази реалност се подчинява, и каква е крайната същност на 

реалното. На тези въпроси митът предлага социално убедителен отговор във вид на 

разказ, приказка, плод на въображение, интуитивност, битова наблюдателност14.  

Леви-Строс и Юнг подчертават връзката мит - ритуал като социално-

регулиращ механизъм, убедителна псевдореалност, която е конструирана и най-

важното – може да бъде конструирана15. Оттук и ценността на тълкуванието на 

мита като квазиидеологична символна система, в която съществуват площадки или 

портали за ритуалното й практикуване и потвърждаване.  

М. Жбанков определя мита като форма на „цялостно масово преживяване и 

тълкуване на действителността с помощта на чувствено-нагледни образи, смятани 

за самостоятелни прояви на реалността16. Създаването на митове е допълване на 

реалността с недостоверни предположения. Митологичният свят е нерефлексивен, 

в него властват емоционалното съзвучие и субективното убеждение.17 В 

политически план доминиращият, убедителният мит създава информационна 

основа за властова стабилност и изграждане на сложни социални структури.  

На митологичното съзнание противостои рационално-критичният подход. Но 

научният прогрес от последните четири-пет века води до парадокса, че 

увеличаването на познанието открива и нови хоризонти на неизвестното. И от 

                                                 
13 В: Leonard, Scott. What is Myth// Scott’s Myth & Knowing Pages. 

<http://saleonard.people.ysu.edu/What is Myth.html> 
14  Leonard, Scott. What is Myth// Scott’s Myth & Knowing Pages. <http://saleonard.people.ysu.edu/What 

is Myth.html> 
15 Постскриптум к переизданию „Структурной антропологии“ Клода Леви-Строса. – В: Леви-

Стросс, К. Структурная антропология. Москва, 2001, с. 494.  
16 Жбанков, М. Р. Миф// Новейший философский словарь. Словарь Философских терминов.  

 [Cited on 21 December 2013]. Available from: <http://www.philosophi-terms.ru/word/Миф>.  
17 Жбанков, М. Р. Миф// Новейший философский словарь. Словарь Философских терминов. [Cited 

on 21 December 2013]. Available from: http://www.philosophi-terms.ru/word/Миф 

http://www.philosophi-terms.ru/word/Миф
http://www.philosophi-terms.ru/word/Миф
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здрача на необясненото, както и от нарастващата сложност на откритото, растат 

нови митологични модели за справяне с новата, отново непълна картина на света.  

В основополагащите „Митологии“ на Ролан Барт митът е съставен от цялата 

знакова съвкупност на достъпното за осмисляне пространство. Откривайки, че 

всичко е мит, Барт стеснява изследователския си интерес до проявленията на мита 

в езика, в осмислената и изказана реч. За него самият мит е език, символна система.  

Митът според Барт може да бъде определен като лъжлив, социално отчужден, 

деформиран образ на действителността, измамен език, който обаче отказва да 

умира и оцелява, като краде смисли и ги вписва в себе си18. Барт откроява 

социалната психотерапевтичност (и обществена функционалносто) на тази система 

от самооправдаващи представи19.  

За целите на настоящото изследване понятието ценност се определя като явно 

или синтетично съждение с положителна или отрицателна насоченост, по 

отношение на феномените и процесите, обсъждани в статии с мнения. Това 

определение предполага същността на ценностите като цели или резултати, 

желателни и препоръчителни (респективно нежелани) в рамките на социалните 

действия и взаимодействия, разглеждани в тези статии.  

В настоящото изследване „мит“ се определя като разказ за желаната сложна 

реалност, композирана от ценностите, разбирани като цели или желани резултати, 

манифестирани или внушавани в разглежданите журналистически материали.    

Ценностите са неделима част от всички медийни текстове. Самият факт на 

дадена комуникация вече е достатъчен повод да се подозира упражняването на 

ценности. Новините са съобщения за отклонение от дадена норма(лност), или за 

постигането на нещо желано – т.е. те сравнително ясно отразяват кое е желано и 

кое не. Според Хърбърт Ганс оценките на действителността са винаги въз основа 

на ценности – без ценности не може да се отсъжда20. Там, където има проблем в 

                                                 
18 Зенкин, С. Н., Ролан Барт – теоретик и практик мифологии: Вступ. Статья. – В: Ролан Барт. 

Мифологии// Открытый текст, 08.01.2013, с. 10. <http://www.opentextnn.ru/man/?id=4694> 
19 19 Зенкин, С. Н., Ролан Барт – теоретик и практик мифологии... 
20 Gans, Herbert. Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek 

and Time (Random House, 1979), p. 39.  
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определянето на новинарските ценности, обикновено имаме некачествен текст или 

общество в прекалено тежък ценностен срив.  

В моменти на напрежение на обществената мисъл и оценъчна дейност 

аргументираните мнения по факта и естеството на дадено, често шокиращо 

събитие, разкриват в голяма степен ценностите и нормите, залегнали у индивидите 

и групите. Откритият дебат е не само част от процеса на договаряне на ценностите, 

той представлява и възможност те да бъдат идентифицирани и класифицирани.  

Изследването обхваща редакционните и гостуващите мнения в десет 

всекидневника от качествената преса в пет различни страни. Периодът на 

проучването включва първите три месеца на 2011 г., като за едно конкретно 

продължаващо събитие бяха изследвани и мненията от месец април 2011 г.  

Резултати 

Общият брой на разгледаните статии е 4625, като в тях са идентифицирани 

27 767 ценностни съждения (както положителни, така и отрицателни). Средният 

брой на съжденията във всяка статия е близо шест.  

Наблюдават се тенденции за фокусиране около категории ценности с близък 

характер. Но съществуват значителни разлики в дълбочината на ангажимента с 

определени ценности, вестниците изграждат нееднородни приоритетни стълбици 

както между категориите, така и в техните рамки.  

Дуетът рационални и граждански ценности (съвкупно над 51 процента от 

всички съждения) води без конкуренция в класацията на ценностите. Естествено е 

да се предположи, че това са отговори (рационализации) на всекидневни въпроси в 

областта на политическото (но и битовото) и на това какъв може да бъде разумният 

подход за справяне с проблемите. Това е полето на естествения обществен дебат, в 

който виждаме и осъществяването на четирите основни функции на 

комуникационния процес – ориентация, интерпретация, препредаване 

(затвърждаване) на културни схеми и (в по-скромна степен) забавление.  
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С голяма преднина в класациите на рационалните ценности за почти всички 

издания доминират прагматизмът, рационалността, разумът, науката (знанията), 

почтеността, отговорността, компетентността. Особено изразено е присъствието на 

законността (справедливостта) и редица свързани ценностни съждения.  

Втората по честотна тежест категория е тази на ценностните съждения с 

граждански (политически) характер. В нея доминират такива ориентири като 

демокрация, прозрачност, свобода, гражданско общество, обществен интерес. 

Същият ценностен вектор се наблюдава и в отхвърлянето на корупцията и  

огледалните непрозрачност и тирания (диктатура).  

Лидери сред призоваването на духа на водещия маркер демокрация са 

турските вестници, което е разбираемо с оглед на епичната битка между местните 

антагонизирани елитни кохорти. Част от тази вътрешна дискусия е наложена върху 

т.нар. Арабска пролет. Проектирането на демокрацията като ценност върху 

външния свят е особено характерно за американските издания. Руските издания 

демонстрират много ниски равнища на позоваване на демокрацията като 

положителна ценност. „Стандарт“ демонстрира умерена ангажираност, „Дневник“ 

буквално игнорира демокрацията като ценност, замествайки я с дебат около 

граждаснкото общество. Тази понижаваща се роля на понятието като пряк 

социален дескриптор в речта на елитите показва тревожно отдалечаване дори от 

ритуалното поклонение пред символа.  

Опозицията проактивни – консервативни ценности е следващата по обем в 

изследваното съдържание. Впечатляват проактивните позиции на българските 

издания, както и сериозното им разминаване в отношението им към 

консервативните, традиционни ценности. Наблюдава се известна сателитност 

спрямо частната глобализационна ориентация на „Уолстрийт джърнъл“. 

Митът за глобализацията и нейната революционна положителност и 

победоносност, до голяма степен е в основата на „консистентното изключение“ 

„Уолстрийт джърнъл“. Стереотипното възприятие на изданието като 

консервативно не съвпада с показаната ориентация. Тя е последователна като 

вектор и изключителна като пропорция на проактивни спрямо консервативни 
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съждения – 38,72% срещу 8,67%. Изданието защитава действени, динамични 

ценности, най-общо за промяна и успех, против стабилността и колебанието.  

Двете американски издания са обединени около ефективността, 

революцията и интервенцията (в Близкия изток), респективно около отрицанието 

на неефективността, бездействието, колебанието, слабостта.  „Ню Йорк таймс“ 

проявява по-скоро балансираност отколкото определена проактивност или 

консервативност. По-интересно е изоставането му по динамичност от „Дейли 

телеграф“ – което още веднъж потвърждава нерядко изказваните тези за слабото 

съответствие на щампите „ляв - десен“, „консервативен - радикален“ дори при 

сравнително сродни обществени рамки и припокриващи се митологични системи.    

Още по-нешаблонна е ориентацията на другия британски вестник – 

„Индипендънт“. Смятаното за ляволиберално издание показва повече от скромна 

подкрепа на проактивните ценностни съждения - 9,40%, с 4 пункта по-малко 

отколкото „Телеграф“. В консервативен план „Индипендънт“ (13,22%) е много по-

близо до местния си конкурент и номинален опонент (15,07%). В глобалната 

класация и двата британски вестника са откровени водещи консервативни трибуни.  

Мястото на „Известия“ като глобален консервативен лидер в рамките на 

настоящото изследване е агрегат на множество фактори, сред които поне три 

заслужават споменаване: принципната привързаност към един по-твърд ценностен 

пантеон в сравнение с мнозинството нови руски издания, характеризиращи се с 

възход на забавлението21; значителен генерационен елемент, векторно сходен със 

съсловните особености на авторите – предимно хуманитарна интелигенция, с вкус 

към обсъждането на високото и човешкото, нерядко страдаща от соцносталгия; 

лоялизъм, характерен за условията на „суверенна демокрация“.  

Много по-голямо е сходството по оста „действеност - консервативност“ при 

двойката „Заман“ и „Хюриет“. Двата вестника са почти полярни спрямо основната 

разделителна линия в турската политика. „Заман“ е с проислямистка ориентация, 

                                                 
21 Russian Mass Media and Changing Values. Milton Park, p. 12. 
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като дори се смята за орган на определено религиозно течение22, докато 

левоцентристкият „Хюриет“ защитава позиции от другата страна на главния разлом 

в страната – секуларистки и прогресивни. Затова е изненадващо, че и двата 

вестника предлагат ценностно меню, доминирано от почти еднакви ценностни 

маркери. По отношение на главните консервативни ценности двата вестника са 

единодушни - стабилност, предпазливост, нормалност. В същия ценностен вектор е 

и обединението им около отрицанието на  нестабилността, хаоса, интервенцията, 

главно във връзка с Арабската пролет.   

Водещите консервативни съждения като стабилност, предпазливост, 

нормалност, сигурност, умереност обединяват всички издания. Дребни изключения 

отново демонстрират руските вестници, за които плакатно-лоялистки съждения в 

полза на патриотизма, армията и държавността открояват може би не толкова 

широко (или гласно) споделян, но относително по-откровен ценностен набор.  

При руските издания има и видимо семантично разминаване между 

водещите консервативни съждения. Българските вестници демонстрират наистина 

сериозно разногласие относно важността на личната и обществената сдържаност, 

като „Дневник“ заема даже позицията на „глобален антиконсервативен лидер“. 

Това корелира с лидерството на „Дневник“ в тежестта на гражданските ценности. 

„Стандарт“, за който едва ли някой би предположил идеологическа полярност 

спрямо „Дневник“, стои на значително по-консервативни позиции. Тази 

нееднородност може би отразява и далеч по-реален разкол в българското общество.  

В мненията, публикувани в „Стандарт“, се наблюдава уморено възмущение 

и донякъде отчаяние от липсата на перспективи пред българите, докато „Дневник“ 

е по-близко до задължителния предприемачески оптимизъм, обществената 

промяна, в смисъл разрушаване на старото.  

Със среден дял около 7% за всички издания категорията на 

трансцендентните ценности е в тегловата и смислова подгрупа, включваща още 

хуманните и диалогичните ценностни съждения. Донякъде за удобство, но и 

                                                 
22 Arsu, Sebnem and Robert Mackey. Turkey Deports Journalist for Criticizing Government on Twitter// 

The New York Times, 08.02.2014. <http://thelede.blogs.nytimes.com/2014/02/08/turkey-deports-

journalist-for-criticizing-government-on-twitter/> 
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поради съществените им характеристики, тази подгрупа може да бъде наричана и 

група на микросоциалните ценности.  

В категорията на хуманните ценности е видимо почти пълно единодушие 

около важността на човешкото благополучие. Човечността, животът, здравето, 

децата, ненасилието, човешкото достойнство, както и техните антиподи, 

представени като отрицателни съждения, се споделят от всички издания. Но има 

големи разлики в тежестта, отдавана на хуманните оценки като цяло от изданията в 

двата края на класацията. 

Едноличен водач в нея е британският „Индипендънт“, като неговият дял се 

отличава с над четири пъти от този на последното издание, „Уолстрийт джърнъл“. 

Следва отново да отбележим корелацията между бизнесимперативната рамка, 

експлицитно припознавана като базова от много издания, и ниското ниво на 

хуманно ориентирани ценностни съждения.  

Диалогичните съждения са с обща тежест, сравнима с тази на апелациите 

към трансцендентни и хуманни ценности. В тази категория са включени както 

експлицитните призиви към по-голяма степен на комуникационна двупосочност, 

възприемане и реакция на реалните декларации и аргументи на идентифицирани 

опоненти (доверие, търпимост, уважение), така и негативно оценяваните феномени, 

предполагащи комуникационна затвореност и еднопосочност (стереотипи, 

негативно етикиране, недоверие). 

Мненията за Арабската пролет 

В частното изследване на ценностните съждения, свързани с процесите на 

нестабилност и промяна в Близкия Изток и Северна Африка от началото на 2011 г., 

бяха разгледани 726 статии с 4634 ценнoстни съждения.  

Най-голям дял спрямо общия брой на идентифицираните съждения имат 

гражданските ценности (24,23%). Това вече е отклонение, макар и малко, спрямо 

резултатите за цялата извадка от статии.  

Американските издания и „Индипендънт“ очевидно имат сходни представи 

за важността на събитията като предизвикателство, но и възможност за освежаване 
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и дорисуване на съответните митологични светове, които градят на страниците си – 

през съответните прогрестистко-либерални или глобалистко-дерегулационни 

призми на „свободата, демокрацията и прозрачността“. „Стандарт“ повтаря 

основните тези на този дебат, като го допълва, макар и ограничено, с погледа на 

наблюдател, застанал опасно близко до разгарящ се пожар.   

Руските издания демонстрират преди всичко липса на ентусиазъм, както и 

на сериозен ангажимент с арабските „революции“ от 2011 г. Съдържателно те 

участват в дискусия, в която, от една страна, демокрацията, свободата, промяната и 

еуфорията от нея са съмнителни стойности, характерни за западната митология, а 

от друга – че събитията имат ценност само като пример за борба със 

самодържавието и в тропическите му форми.  

Британският „Дейли телеграф“ е последен в тази класация и първи в 

следващата, на рационалните ценности. Това по своему потвърждава декларирания 

от изданието консерватизъм – да се придържа към по-безстрастен, емоционално 

независим и прагматичен поглед към събитията.  

Прави впечатление на практика полярното отношение към рационалните 

ценности по темата от страна на две обобщени групи издания. Едната, на 

„преобладаващо пресметливите“, включва турските и българските издания, в. 

„Известия“ и на пръв поглед изненадващо – британския „Дейли телеграф“.  

Втората група включва изданията от САЩ, сателитния им „Независимая 

газета“ от Русия и против очакванията, британския „Индипендънт“. Последният е и 

с най-голям дял рационални съждения, отличавайки се с 6 до 8 процентни пункта 

от „Уолстрийт джърнъл“ и „Независимая газета“. Въпреки демонстрираните 

сериозни различия в тежестта, отдавана на рационалните ценностни съждения, 

вестниците са относително единни по отношение на тяхното съдържание. 

 Сравнително униформени са проактивните апелации в подкрепа на 

революцията, промяната, силовата интервенция в полза на Арабската пролет. 

Руските издания проявяват чисто съдържателно отклонение от преобладаващите 

съждения на останалата група, като поддържат действеност от различен характер – 
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развитие, решаване на проблемите, причинили размириците, намеса със санкция на 

ООН.  

В категорията на консервативните ценностни съждения се наблюдава 

разнопосочна динамика между общата извадка и частния случай на Арабската 

пролет. Някои издания демонстрират солидно повишаване на консервативните си 

пристрастия. Останалите демонстрират положителна корелация между обичайните 

си консервативни нагласи и същите, показани по отношение на Арабската пролет. 

Основната група издания се обединяват около сравнително изчистения, с 

плакатна дълбочина мит за Арабската пролет като желателен, макар и рисков опит 

за демократизация и възприемане на превъзхождащите западно-либерални 

ценности. При това с определено ударение върху радостната възбуда от процеса. 

Очевидни са патерналистките нотки и налагането на собствената правота в 

преобладаващото редакционно отразяване на „Ню Йорк таймс“, „Уолстрийт 

джърнъл“ и „Дейли телеграф“.  

Трансцендентното дистанциране по въпроса за Арабската пролет, 

демонстрирано от „Индипендънт“, впечатлява, най-вече защото не следва 

характерното за изданието подчертаване на микросоциалните ценности в общата 

извадка. И в класацията по хуманни съждения по темата изданието слиза до една 

средна позиция, докато в същата категория от общата извадка е едноличен лидер с 

двойно по-голям дял (12,56%). „Независимая газета“ и „Заман“ апелират към 

сходна ценностна рамка, най-общо определима като „човещина срещу страданието 

и насилието“. Към тази рамка се придържа очертаващата се светско-интелигентска 

двойка „Известия“ - „Хюриет“, но на много по-ниски равнища на изразяване; 

подобна е и миниатюрната хуманна призма на „Уолстрийт джърнъл“. „Дейли 

телеграф“ просто се е самоотстранил от тази дискусия.   

Най-значителното изменение при хуманните ценности спрямо общата 

извадка е многократното снижаване на „емпатичната температура“ при британския 

„Индипендънт“, което в по-малка степен е характерно за всички издания с 

изключение на „Заман“, „Независимая газета“ и „Дневник“. При „Дейли телеграф“ 

сривът е четирикратен, „Стандарт“, „Хюриет“ и „Уолстрийт джърнъл“ 
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демонстрират почти два пъти по-малко хуманни ценностни съждения. „Ню Йорк 

таймс“ и „Известия“ показват по-умерен спад.  

По отношение на диалогичността на практика всички издания се обединяват 

около ценностните опозиции търпимост - нетърпимост, дипломация - 

конфронтация, разбиране - неразбиране. „Независимая газета“ и „Заман“ отново 

водят, като при това демонстрират привързаност към тънкости на диалога като 

осъзнаване на сложността на дискутираните проблеми и необходимостта от 

качествена, логична аргументация по спорните въпроси.  

Митът Япония и реалността Фукушима 

В дните след 11 март 2011 г. Япония пострада от катастрофално 

земетресение, опустошително цунами и най-тежката в историята авария в атомна 

електроцентрала. Наред с ужасяващите кадри и репортажи от зоната на бедствието 

веднага се появяват и съответните журналистически рефлексии. В много от тях се 

сблъскват реалност и пожелания, факти и позитивна митология. Преобладават 

положителни стереотипи, слабо ангажирани с фактите, създаване на смисли без 

привързване в реалността 

За световната преса кризата в Япония се разделя на два слабо свързани 

помежду си плана – този на бедствието (човешките жертви и материалните щети), 

причинено пряко от земетресението и цунамито от 10 март, и стъпаловидно 

нарастващата катастрофа в АЕЦ „Фукушима“. За редица издания човешките 

измерения и преките жертви от водната стихия практически не са достойни за 

редакционен коментар („Дневник“, „Стандарт“, “Дейли телеграф“). 

Ескалиращата авария в АЕЦ „Фукушима“ привлича вниманието на всички 

издания. Събитията са повече от сериозни – след сеизмичния удар реакторите 

автоматично са изключени, но високата приливна вълна залива централата и води 

до прегряването им. В три енергоблока избухват мощни взривове, регистрирано е 

изтичане на радиация. Въпреки уверенията на властите и оператора на централата, 
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че ситуацията е под контрол, настъпва технологичен апокалипсис. Експертните 

оценки за действията на оператора и правителството са унищожителни23.  

Реакцията на вестниците е показателна. Часове след третия водороден взрив 

„Уолстрийт джърнъл“ настоява, че ядрените скептици не са прави, че прекаляват с 

реакцията си и че ядрената енергетика е най-безопасна. Въвежда се рефренът, че 

„това не е Чернобил“, пред лицето на събитията се защитава правото на бизнеса на 

риск дори неразумен.24 „Дневник“ отбелязва най-страховитата техногенна 

катастрофа за последния четвърт век с емоционален и недотам компетентен 

проядрен постинг от външен блог25. “Дейли телеграф“ публикува страстна 

апология на ядрената енергетика от лондонски кмет, който също утвърждава 

правото на бизнеса и ядреното лоби да действат с морален имунитет.26 

„Заман“ и „Хюриет“, които често си опонират, в един глас обявяват, че 

турските ядрени проекти трябва да бъдат преразгледани, като се имат предвид 

местните традиции в дисциплината, прозрачността, подготовката за бедствия и 

съмнителната отговорност на бизнес и държава27.  

 „Известия” влиза в дискусията около „Фукушима“ едва на 17 март с две 

полярни по внушението си мнения. Виталий Третяков предлага метафизическа 

спекулация за системните причини на японската криза и общия крах на 

действащата западна митология.28 Сергей Лесков, съзвучно с Б. Джонсън и 

„Уолстрийт джърнъл“ разобличава суеверните страхове около технологиите и 

                                                 
23 Funabashi, Yoichi and Kay Kitazawa. Fukushima in review: A complex disaster, a disastrous response// 

Bulletin of the Atomic Scientists, 01.03.2012. 

<http://bos.sagepub.com/content/early/2012/02/29/0096340212440359> (Cited on 12 January 2014)    
24 Nuclear Overreactions: Editorial// The Wall Street Journal, 14.03.2011. 

<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704893604576198723013907008> 
25 Градинко. Без паника// Дневник, 13.03.2011. 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/03/13/1058416_bez_panika/ (Cited on 12 January 2014) 
26 Johnson, Boris. Japan earthquake: Many are the terrors of the earth, but they're not our fault// The Daily 

Telegraph, 14.03.2011.<http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/8379901/Japan-

earthquake-Many-are-the-terrors-of-the-earth-but-theyre-not-our-fault.html> (Cited on 14 January 2014) 
27 From the Bosphorus: Straight - How ready are we// Hurriyet, 13.03.2011. 

<http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=from-the-bosphorus-straight---how-

ready-are-we-2011-03-13>  (Cited on 12 January 2014)  
28 Третьяков, Виталий. Выбор для улитки на склоне Фудзи// Известия, 17.03.2011. 

<http://izvestia.ru/news/372510> (Cited on 12 January 2014) 

http://bos.sagepub.com/content/early/2012/02/29/0096340212440359
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/03/13/1058416_bez_panika/
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/8379901/Japan-earthquake-Many-are-the-terrors-of-the-earth-but-theyre-not-our-fault.html
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/8379901/Japan-earthquake-Many-are-the-terrors-of-the-earth-but-theyre-not-our-fault.html
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=from-the-bosphorus-straight---how-ready-are-we-2011-03-13
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=from-the-bosphorus-straight---how-ready-are-we-2011-03-13
http://izvestia.ru/news/372510
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ядрената енергетика и се опитва да укрепи сградата на „технокулта“29. 

„Независимая газета“ реагира чак на 21 март – с репортаж от очевидец, в който се 

смесват и преклонение пред технологиите и японската дисциплина, и нормален 

скептицизъм към призивите за спокойствие от страна на властите на фона на 

предупреждения да се диша през влажни кърпи30.  

Първата редакционна реакция на „Ню Йорк таймс“ е трезва – събитието е 

описано в детайли, като се анализират и последиците за ядрената индустрия в 

САЩ. За разлика от заклинанията в други издания, че това не е Чернобил, 

вестникът твърди, че има опасност от поражения с подобен мащаб. Честно се 

заявява, че „Ню Йорк таймс“ е принципен защитник на ядрената енергия като по-

чиста и евтина алтернатива на други източници (например ТЕЦ на въглища), като 

се отбелязва, че тази позиция вече подлежи на преразглеждане.31 С развитието на 

кризата мненията се обособяват в следните по-важни смислови ядра, около които 

коагулират и съответните митове: 

1. Проядрена позиция: Ядрената енергетика няма алтернатива. Тя е 

по-чиста и по-евтина. Фукушима не е Чернобил. Чернобил е 

рожба на съветската система, а и последствията му не са толкова 

страшни.  

2. Антиядрена позиция: Ядрената енергетика е непредсказуема, 

скъпа, непрозрачна и обраснала в корупционни зависимости.  

3. Протехнологично верую („технокулт“): Решението на 

енергийните въпроси минава през нови реактори, нови 

технологии, подготовка и контрол. 

4. Техноскептицизъм, неомистицизъм: Технологиите и упованието в 

тях са причина за авариите. Откъсването от природата и нейното 

унищожаване водят до бедствия за човечеството (морална 

каузалност).  

5. Японският дух, подготовка и ефективност.  

                                                 
29 Лесков, Сергей. Наука ахинеи// Известия, 17.03.2011. <http://izvestia.ru/news/372499> (Cited on 12 

January 2014)  
30 Емельянова, Олеся. Японская катастрофа глазами очевидца// Независимая газета, 21.03.2011. 

<http://www.ng.ru/style/2011-03-21/12_japan.html>  (Cited on 14 January 2014) 
31 Japan’s Multiple Calamities: Editorial// The New York Times, 17.03.2011. 

<http://www.nytimes.com/2011/03/15/opinion/15tue1.html>  (Cited on 14 January 2014) 

http://izvestia.ru/news/372499
http://www.ng.ru/style/2011-03-21/12_japan.html
http://www.nytimes.com/2011/03/15/opinion/15tue1.html
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Анализът на табутата в 10-те издания, предмет на настоящото изследване, 

показва следните зони, недостъпни за оспорване: 

1. качеството на подготовката на Япония и АЕЦ „Фукушима“ преди 

бедствието; 

2. качеството на мерките, вземани след настъпване на бедствието; 

3. върховенството на пазара, капитализма; ограничена отговорност 

за бизнеса, ограничена роля за държавата; характера на 

държавното управление;  

4. научно-техническия прогрес като решение за повечето човешки 

проблеми;  

5. Фукушима не е Чернобил. 

5. Дискусия и заключение 

И така, в главния мит, разказа на обобщения Запад за самия него, доминират 

твърдения за базовите, конституционни ценности на съответните общества и 

глобалната система. Както вече споменахме, такова високо напрежение на 

апелирането към тях с голяма вероятност говори за наличието на сериозна криза. 

Загубата на ориентири налага непрекъснатото им преизговаряне и деклариране, 

което е видно и от преобладаващия брой положителни ценностни съждения в 

дискусията. Предизвикателството към базовите ценности трудно се изрича. Не 

трябва да се пропуска и фоновият процес на напредваща ликвидация на медийната 

автономност, на способността на медиите да говорят с автентичен глас и да 

допускат до „пазара на идеи“ подобни гласове32.  

Една от видимите страни на тази изчезваща автономност на медиите е 

значителното номинално припокриване на редица ценностни съждения, при това в 

силна количествено-йерархична корелация. Според фундаменталния мит на 

пресата, разкрит от настоящото изследване, светът има нужда от разум, 

прагматизъм, рационалност, може би законност и едва след това от всичко друго. 

Всъщност тези апелации най-често са част от двустепенен аргументативен модел, в 

който се прилага риторично-логически капан: определено действие, поведение или 

друга ценност се дефинират като разумни и прагматични, което снижава 

                                                 
32 Медии и митове/ Съст. Г. Лозанов и О. Спасов. София, 2000, с. 13. 
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склонността на публиката да опонира. Но дори злоупотребата с тази семантична 

група е показателна за това, къде е скрит днешният „бог“, идол или друг централен 

митологичен конструкт. Поне за милионите, четящи изследваните тук вестници, 

това е вярата, че следването на видимо рационални тактики и стратегии е главна и 

възнаграждавана човешка дейност. Това се отразява както в публично приемливите 

митове (например този за икономическата експертност като висша проява на 

човешкия разум), така и в милионите конспиративни теории, които обличат в 

собствената си логичност слабо разбираеми събития и процеси.  

Гражданските ценности в десетте изследвани издания също сочат към някои 

консенсусни ценностни групи като демокрацията (гражданското общество, 

прозрачността), противопоставена, най-широко казано, на корупцията 

(злоупотребата, лошото управление). Дори за невнимателния читател е ясно, че на 

това тържище на идеи има една много търсена, но слабо предлагана стока (и много 

нейни ментета), а това, което е в изобилие, е нежелано, но явно неизкоренимо. 

Огромната маса от съждения в категорията на проактивните цености е в 

полза на ефективността, която се родее с релативните и дифузни понятия 

рационалност, прагматизъм и демокрация от първите две категории. Естествено е 

всеки автор да предлага своя (публична) версия на популярните митологеми, а 

също така и да има свое собствено мнение за това, какво е ефективно и за кого.  

В дебата на проактивните с консервативните ценности се очертава и 

сериозният сблъсък между позитивните и критични митологеми относно 

либералната глобализация (американизация) от една страна и оцеляването и 

адаптирането на местните особености и култури под нейния натиск. Към началото 

на 2011 година този дискурс не е ярко изразен. Но именно през тези първи месеци 

на същата година стават очевидни значими фрактури между митологичните 

картини, изграждани от западните медийно-елитни комплекси и реалните факти. 

Размириците в арабския свят отказват да се впишат в оптимистичната новинарска 

рамка на  побеждаващата демокрация, поредната „бомбардировка за мир“ в Либия 

води само до тежка дестабилизация и архаизация на освобождаваната територия.  
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Позитивният глобализационен мит понася тежки удари и на полето на 

трасцендентните ценности. Имената на назначаваните митични чудовища-

диктатори се повтарят с честота и с тон, предизвикващи асоциации с шамански 

напеви, но това не добавя убедителност на декларираните победи в борбата с 

тиранията. Напротив, шумната реклама на „успехите“ на интервенцията в Северна 

Африка създава сериозни пукнатини в нужната вътрешна непротиворечивост на 

мита за западното превъзходство, сила и рационалност.  

Подобни са и впечатленията от мелодрамата „Фукушима“, над която се 

спуска срамежлива и тотална завеса на мълчание, когато реалните факти 

разрушават мита за технологичното съвършенство и организационна адекватност 

на Япония в частност и Запада като цяло.    

Ниските нива на присъствие на ценности от категориите на 

трансцендентните, хуманните и диалогичните ценности, и още по-сериозното им 

избледняване в коментарите около драматичните събития в Близкия изток, 

представляват тревожен сигнал. Снижаването на емпатичната температура, 

характерно за немалко от разглежданите издания, би било тълкувано като 

патологичен признак в психологическата диагностика. Развиващата се школа на 

литературно-психологическия (и психиатричен анализ)33 предлага любопитни 

възможности за полезни интердисциплинарни проекти. 

Резултатите задължават да споменем някои съществени разлики между 

„моделите на света“34, изграждани от различните вестници. Така например 

високата проактивност на „Уолстрийт джърнъл“ и в по-малка степен на „Ню Йорк 

таймс“ корелира с впечатление за повишено ниво на агресия и реч от позиция на 

превъзходство. Впечатлението за самодекларирани и утвърждавани „елитни нации“ 

добре се вписва в определението на Мария Нейкова35.  

Другата, динамична изместваща тенденция, илюстрирана от глобализатора 

„Уолстрийт джърнъл“ и сателитните му издания („Дневник“, „Независимая газета“, 

                                                 
33 Белянин, В. П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. Москва, 

2000,  с. 209. 
34 Белянин, В. П. Основы психолингвистической диагностики, с. 12. 
35 Нейкова, Мария. Пресечна точка. София: Гея, 2003, с. 29. 
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в по-малка степен – единоверния, но самоавтентичен „Дейли телеграф“), налага 

един редукционистки мироглед, в който всичко е подчинено на ефективността и 

експедитивността. Впечатлението е, че като цяло коментиращата прослойка на 

западния тип преса губи ориентация и пред лицето на крайни факти е в капана на 

собствените си „стратегически ритуали“ за обективност и балансираност36.  

Тези разлики говорят в полза на потвърждението на тезата за съществени 

разлики в интерпретацията на света в рамките на смислово-митологични модели, 

предлагани от различните вестници по света. Редно е да се повтори, че става 

въпрос по-скоро за разделение между „глобализаторския мит“, защитаван от 

идеологически родствени и географски необособени издания от една страна, и 

всички останали от друга. Към момента на изследването „всички останали“ не са 

обединени от общ мит.  

Преобладаването на митове и пожелателни представи в разглежданите 

издания извиква асоциации с понятието „симулакрум“ на Бодрияр37, според когото 

това е фалшификат или дубликат на реалността, който може с времето тотално да 

се откъсне от смисловия си корен в нея. Осмислянето на пресата като огледало на 

идеи, все по-далечни от реалния свят, тревожи изследователите не от вчера38. 

Преливането на митовете от „рационални“ (напр. научно-технически култ) към 

откровен неомистицизъм би трябвало сериозно да усилва тази тревога. 

„Хегемонистичният идеализъм,“ проповядван от „Уолстрийт джърнъл,“ „Дейли 

телеграф,“ „Ню Йорк таймс” и идеологически сателитните им издания като 

„Дневник“ и „Независимая газета,“ се изразява преди всичко в предлагането на 

сравнително проста, неподлежаща на обсъждане картина на света, в която ролите 

са разписани и не могат да се променят.  

                                                 
36 Tuchman, Gaye. Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen's Notions of Objectivity// 

American Journal of Sociology, Vol. 77, No. 4, Jan., 1972, рр. 660-669. 
37 Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations. – In: Baudrillard, Jean. Selected Writings. Stanford, 1988, 

pp.166-184. Available from: 

<http://www.stanford.edu/class/history34q/readings/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html>. (Cited on 15 

January 2014) 
38 Дееничина, Мария. Медийните разкази// Промяна на знаците: Медии и религия. Български 

хелзинкски комитет, ФЖМК. 1997, с. 12-19. Available from: 

<http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=32> (Cited on 15 Jan 2014) 

http://www.stanford.edu/class/history34q/readings/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=32
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Бедността на тезите и впечатляващата нетърпимост към други гледни точки, 

често от позицията на безотговорно превъзходство в изданията рупори на 

доминиращата митология, както и техният статут на експертни и елитарни медии, 

навежда на мисълта за реална опасност от генериране на семантични среди, 

благоприятстващи откровено фашистки тенденции в обществото, особено в 

елитите. Все по-агресивното предлагане и налагане на готови и лесносмилаеми 

смисли води до елементарно закърняване на човешкия когнитивен 

инструментариум за обзор и оценка на реалността39. Съвременният мит предлага 

все по-плитки образи на автентичност, възвишеност, вертикална йерархия на 

ценности и така те се превръщат в социални табута с планетарен мащаб. 

Естествено възниква въпросът за вектора на развитие на такова общество, 

дали тоталитарното зачеркване на огромни области от присъща човешка дейност, 

стремежи и надежди не е необратимо. Сътресенията в икономиката, а и в сферата 

на социалната и международната стабилност показват, че не сработват нито 

механизмите на саморегулация, нито тези на твърдия контрол40. За медийния 

изследовател би трябвало да е тревожно, че в професионалния поглед на 

журналистиката се образуват все по-ярки фалшиви образи и големи слепи петна, 

при това избирателно видоизменящи ключови социални маркери и процеси.  

Фрагментацията на обществото и обществено сплотяващия мит води до 

фрагментация на каузалността и трибализация на митоорганизуемите общности. 

Гражданската война между тях е неизбежна: не просто класово, но смислово 

фрагментираното общество се натоварва с много несъществували дотогава 

разходи: сигурност, комуникация, монополистични премии; при това 

производствената му мощ е в криза от намаляването на единното му икономическо 

пространство. В система, в която на човека не е оставена дори минимална духовна 

автономия, в която няма реална защита срещу попълзновенията на властта върху 

естеството му на съзнателно, рефлектиращо, избиращо същество, надарено със 

съвест и морален компас, тече очевиден процес на дехуманизация.  

                                                 
39 Денков, Димитър. Натрапчивото отсъствие на аура. – В: Медии и преход/ Съст. Л. Деянова и др. 

София: Център за развитие на медиите, 2000, с. 322. 
40 Fukuyama, Francis. The Future of History... 
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На този фон безспорно става значението за доминиращия в дадената 

общност мит, който дефинира границите на приемливото между човечното и 

чудовищното41. От гледна точка на истината като ценност тази картина само 

засилва интуитивната привлекателност на Хабермасовото решение: диалогичност, 

защитена от правила за равноправност и равнопоставеност на изразяването, 

неизвращавана чрез сила. 

 

Приносни моменти на изследването 

1. Разработка на методология за идентифициране и категоризация на 

ценности в медиен текст.  

2. Картографиране на основните ценности в мненията от десет 

всекидневника от пет различни страни. 

3. Широк обхват на съпоставка, запълващ на празнината в сравнителните 

международни медийни изследвания 

4. Разширяване на обхвата на съдържателния анализ към едно по-различно 

равнище на обобщения и синтез.  

5. Съдържателна и ценностна снимка на международния медиен дебат в 

исторически момент с огромно значение. 

                                                 
41 Фотев, Георги. Ценности и безпорядък, с. 18. 
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