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АВТОРСКИ ПЕСНИ В НАРОДЕН ДУХ ОТ БЪЛГАРИЯ И 

ТЯХНОТО ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ ЧРЕЗ „МЕКАТА ВЛАСТ“ НА 

МЕДИИТЕ 

ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА 

 

THE AUTHOR’S SONGS IN FOLK SPIRIT FROM BULGARIA AND 

THEIR PRIVILEGE THROUGH THE SOFT POWER OF THE MEDIA 

LOZANKA PEYCHEVA 

 

 

Резюме: Авторските песни в народен дух имат богата традиция в България 

и устойчиво присъстват в българската музикална история и култура от 

средата на ХIХ век до наши дни. Тиражирани чрез медиите, те добиват 

статуса си на привилегировани, популярни и привлекателни образци, 

които имат влияние върху своите аудитории. Конструираната популярност 

и атрактивност на тези песни е резултат от упражняването на меката власт 

на медиите, която зависи както от политическия и социалноикономическия 

контекст, така и от съществуването на благоразположение и симпатия в 

интерпретаторите и публиките. В своите върхови моменти най-

популярните авторски песни в народен дух оказват влияние върху 

формирането на доминиращи ценности, вкусове и поведения в българското 

общество. 

Ключови думи: Авторски песни, „народен дух“, мека власт, медиен 

инженеринг 
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Summary: Author's songs, written in folk spirit, have a rich tradition in Bulgaria 

and are persistently present in Bulgarian musical history and culture from the 

mid XIX century to this day. Circulated through media, they gain the status of 

privileged, popular and attractive specimens, which influence their audiences. 

The constructed popularity and attractiveness of these songs is a result of the soft 

power of media, which is dependent on political and socioeconomic context, as 

well as on the existence of goodwill and sympathy in the interpreters and 

audiences. At their peak, the most popular author's songs in folk spirit impact 

the forming of dominant values, tastes and attitudes in Bulgarian society. 

Key words: Author songs, „folk spirit“, soft power, media engineering 

 

Авторските песни в народен дух от България се конструират като елементи на 

популярната култура чрез медийните организации, които ги превръщат в хитове, 

евъргрийни или популярни песни, атрактивни за специфични аудитории. Медиите 

имат капацитет да мобилизират аморфни групи от хора около медийно излъчваните 

авторски песни в народен дух, като упражняват особена форма на мека власт. 

Мека власт (soft power) е термин, който играе важна роля в теоретичната лексика 

на Джозеф Най (Nye, 2004) и негови последователи. Терминът има 

интерпретативна природа и може да се използва с различни нюанси при неговите 

аналитични приложения. Според разбирането на Най меката власт е средство за 

влияние върху другите. Меката власт е особен вид духовна власт за постигане на 

определени цели, свързана с идеология, култура, морален авторитет и 

организационен капацитет. Меката власт е атрактивна и привлекателна, тя е власт 

на съблазняването. Тази власт стимулира хората да правят това, което искат да 
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правят с увлечение и убеденост, и ги принуждава към предварително очаквано 

поведение. 

Привилегированите чрез меката власт на медиите авторски песни в народен дух 

често предизвикват позитивна реакция и атракция и са способни да оказват влияние 

върху сърцата, разума и поведението на своите фенове и публики – те го променят, 

без да го командват. 

 

Феноменът „авторски песни в народен дух“  

 

Авторските песни в народен дух имат богата традиция в България и изключително 

устойчиво присъстват в българската музикална история и култура, включително до 

наши дни. Някои от тях (като мотиви, изразни средства, текстови елементи) се 

предават от поколение на поколение и съпътстват живота на българите в хода на 

тяхното историческо развитие от средата на XIX век до днес. Те имат често и 

обичайно присъствие в делнични и празнични ситуации, необозрим и 

изключително широк регистър на изява, многообразни форми и неизброими 

модификации, което е предизвикателство за всеки изследовател, който се опитва да 

открие дълбоко скритите в социалната реалност вътрешни връзки и отношения, 

системата и единството в този корпус от постоянно променящи се песни. 

Авторските песни на фолклорна основа са един несъмнено модерен, многосъставен 

и многолик феномен, водещ началото си от такива модерни институции като 

масмедиите и пазара, натрупал богата история в българската музикална култура. 

Развитието на авторските песни в народен дух е една история на изместването на 

традицията от модерността. Фолклорните песни, които са дело на анонимни 

творци, са заменени от фолклороподобни песни, чиито автори в повечето случаи са 

известни. Създателите на авторските песни в народен дух адаптират и 

трансформират елементи на локалната фолклорна музика, създават нови песенни 

образци и така подновяват потока от песенни форми във времето. Авторските песни 
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в народен дух са много жизнени, те непрекъснато се адаптират към променящите 

се социокултурни ситуации. В този динамичен процес на многопластово и 

многопланово развитие връзката е двустранна и двупосочна – мисленото като 

„народен дух“ дава идеите, матриците, кодовете, а авторите отдават 

индивидуалната си енергия за тяхната реализация, която намира своите форми на 

изразяване в авторските песни в народен дух. 

Авторските песни в народен дух са хибридно изкуство, в което се пресичат и 

взаимодействат дух и сетива, колективно и индивидуално, анонимно и авторско, 

минало и настояще, градска и селска музика, спонтанна устна и преднамерено 

фиксирана (писмена/звукозаписана) трансмисия. Като индивидуално авторско 

творение, те са ограничени в епохата, когато са създадени, и се съотнасят с „духа 

на времето“ и разбиращото съзнание на съответната епоха. Те са неразривно 

свързани с промяната и трансформацията. В процеса на музикална промяна и 

трансформация създателите на тези песни реинтерпретират и прекодират 

народната музика, която третират като един специфичен локален код, материал и 

звуков символ.  

Голямо е жанрово-стиловото разнообразие в масива авторски песни в народен дух, 

но в тях могат да се очертаят два основни типа: 1) авторизирани народни песни и 

2) новокомпозирани авторски „народни“ песни. Това съответно са два различни 

модела за авторство – в светлината на интертекстуалните теории, според Мишел 

Фуко, авторската функция се проявява в две основни форми: плагиаризъм и 

присвояване (Foucault, 1969) – които изискват принципно различни творчески 

стратегии. Двата модела за авторство се диференцират един от друг, но и в двата 

случая те са специфични форми на транстекстуалност и за тяхното създаване се 

прилагат техниките на компилацията, колажа, ремикса, аранжимента, римейка и 

преработката, чрез които привлеченият колективен труд на поколения 

предшественици придобива индивидуален характер, а създадените авторски песни 

са хибридни форми, които смесват различни музикални стилове. Тази двуделна 
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класификация (авторизирани/новокомпозирани песни) се базира на двата модела за 

авторство, основани върху опозицията близост-отдалеченост спрямо 

първоизточника (оригиналната народна песен). 

В настоящата интерпретация феноменът авторски песни в народен дух се приема 

за метажанр, който, подобно на всяка метажанрова категория, е амалгама от почти 

необозримо множество от различни стилове, жанрове и поджанрове. Корпусът от 

тези песни се очертава като културно единно явление, белязано от множество 

исторически преломи, характерности и особени значения, свързани с 

функционалното цяло на съвременното българско общество. Те се наблюдават и в 

полето на българската медийна система, която е специфична арена на властови 

борби, идеологемни употреби и дискурси, в които авторските песни в народен дух 

и говоренето за тях са видим елемент от социални, политически, идеологически, 

комерсиални и други интереси и доминанти. Медиите като нови институции и 

канали за комуникация (Буркарт 2000: 33; Добрева, 2013: 56-60) играят ключова 

роля в популяризирането на съвременните авторски песни в народен дух и тяхното 

превръщане в мейнстрийм. В този неспирен процес хетерогенните песенни 

жанрове в народен дух са изложени на непрекъснатото въздействие на медиите, 

чиято „мека власт“ може да се интерпретира през три повтарящи се теми, очертани 

от Джеймс Къран (Curran, 2002): връзката на средствата за масова информация с 

властта в обществото; как се упражнява контрол върху медиите; и естеството на 

властта, упражнена от медиите. Изложението може да се разглежда като коментар 

за организацията, съдържанието и влиянието на медийната система в България и 

нейната свързаност с авторските песни в народен дух, за медийната власт като 

форма на „мека власт“, според идеята на Джоузеф Най (Nye, 2004), за контрола и 

влиянието на медиите в контекста на по-широки властови отношения в обществото. 
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Теоретична рамка 

 

Теоретичната основа, която рамкира интерпретациите в настоящото изложение, са 

предложените от Марк Слобин три понятия, всяко от които завършва със суфикса 

„култура“ – субкултура, суперкултура и интеркултура (Slobin, 1993: 11-12), – които 

той използва като инструмент за интерпретация на съвременните процеси на 

културни взаимодействия и подчертава, че по отношение на музикалните 

преживявания, хората в изследваните от него райони живеят в условия на 

пресичане на трите типа култури (суперкултура, субкултура или микрокултура и 

интеркултура). 

Суперкултурата се свързва със суперкултурната власт, хегемонията, доминацията, 

мейнстрийма и е интернализирана в съзнанието на правителствата, индустриите, 

субкултурите и индивидите като идеология.   

Субкултурите са многобройни, експресивни (микромузикални култури) и до 

голяма степен се определят от суперкултурите. На субкултурната сцена се 

очертават три сфери на културна активност: избор, афинитет и принадлежност. 

Слобин подчертава, че сред субкултурните качества съществени са: установяване 

на локални ситуации при микрокултурния обмен; формиране на набор от 

специфични правила и кодове; ключов компонент е изразяването на някакъв вид 

принадлежност. Тези основни индикатори на субкултурната динамика в 

микрообщностите са конституиращите съставки на субкултурния живот и 

същевременно са важни фактори за вътрешната кохерентност на 

микромузикалните сцени. Субкултурните форми на социална комуникация се 

свързват с микромузикалните сцени, които изискват битийно, жизнено съучастие 

на една съобщност от хора.  

Можем да добавим, че тези равнища са част от полето на пазара и 

комерсиализацията, макар и по различен начин. Локалните популярни музикални 

индустрии и медийни организации прилагат различни стратегии за упражняване на 
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власт, привличане на аудитории и постигане на влияние върху публиките. 

Различните етически подложки и разнообразните естетически платформи водят до 

разлика в позициите по отношение на глобално-културното, но във всички случаи 

за обща обяснителна скоба при тяхната аналитична интерпретация може да бъде 

използвана идеята на Джоузеф Най за „меката власт“ (Nye, 2004). 

Разбира се, хората не разделят музикалния си живот според подобни групирания, 

но те са доста чувствителни към разнообразието, ценностите и йерархиите на тези 

музикални култури. Марк Слобин подчертава, че той не предлага „затворени 

категории“, а по-скоро акцентира върху важността на частичното застъпване между 

тях. Така разработената гъвкава схема е подходяща за един особен тип групиране 

и описание на авторските песни в народен дух – те могат да бъдат интерпретирани 

като компоненти на суперкултурата или като елементи на субкултурни прояви. 

Авторските песни в народен дух от суперкулутурата и субкултурата са 

непосредствено свързани реалности и могат частично да се побират една в друга, 

например в случаи, когато суперкултурни песенни евъргрийни се слушат и пеят в 

субкултурни контексти (предпочитани са песенни суперкултурни продукти, които 

съдържат апел за локални сантименти) или когато субкултурни песенни образци 

стават видими в суперкултурните пространства (тази тенденция се очертава на 

българската музикална сцена през 1990-те). 

Във високия културен регистър се разполагат образците на една „официална“, 

„традиционна“, стандартизирана, оформена и кодифицирана суперкултура, която 

издига и пази „съкровища“, олицетворяващи културно качество и авторитет. 

Статутът на високата култура идва от нейното отъждествяване в продължение на 

много векове с богатите, могъщите и овластените. Както изтъква Тери Игълтън, 

висшата култура е високо ефективна форма на власт и представя себе си като форма 

на морално убеждение (Игълтън, 2003: 76). В ниския културен регистър битуват 

много разнообразни, популярни ежедневни или алтернативни (суб)култури, 

определяни от Гелнър като „диви“, локални, спонтанни и нерефлексивни (Гелнър, 
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1999). В съответствие с тази йерархична дихотомия се разграничават авторски 

песни в народен дух, характеризиращи се с различно естетическо качество, 

видимост, социален престиж и успех, реализиращи се в различни социални и 

културни пространства и контексти, в изолирани един от друг културни 

резервоари. Двойственият статут на авторските песни в народен дух възниква от 

спецификата на тяхната видимост и употреба в медиите: едната група песни има 

привилегирован достъп до медиите, мейнстрийма и културния център, друга група 

песни са поставени в неизгодното положение на дъното на културната йерархия, не 

са кооптирани в мейнстрийма и са изтласкани в културната периферия. Това се 

дължи до голяма степен не на естетически качества, а на стратегии за публична и 

търговска реализация чрез внедряването на музиката в непосредствено-

соматичното изживяване, мислимо през призмата на „меката власт“. Медиите са 

системообразуваща структура, която, водена от рационалистични, 

административни, идеологически и/или комерсиални императиви, 

институционализира и утвърждава определен корпус авторски песни в народен 

дух, придава им видимост и авторитет и може да ги конструира като мейнстрийм. 

В случая е уместно да се припомни, че мейнстриймните музикални жанрове 

работят в сложно организирана пазарна система на звукозаписни компании, 

договори, маркетниг, публичност, мениджмънт, помощен персонал и т.н. (Shuker, 

2002: 147). В този търговски контекст изпълнителите на авторски песни в народен 

дух обикалят и изпълняват, правят записи и създават изображения, които 

циркулират в различни медийни форми (преса, радио, телевизия, видео и т.н.). Като 

специфична технология за масова комуникация медийните организации развиват 

своеобразни инфраструктури за продуциране и тиражиране на контролиран идиом 

авторски песни в народен дух в различните исторически периоди от тяхното 

развитие. Разпространяваните в „ниската“ култура сътворени в народен дух песни 

си остават неофициални, непривилегировани, локални, защото такива 

характеристики се свързват с битовия и рутинен живот в културната периферия, 
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със субкултурите, контракултурите и фен-клубовете. Факт, който не ги лишава от 

рецептивна привлекателност и власт над публиките им. 

Независимо от специфичните политически ситуации на отделните периоди в 

модерната история на България, във всеки от тях се структурира културна 

йерархия, която маркира „високото“ и „ниското“ пространство, свързано с 

богатство от културни форми и практики, в които се вписват авторските песни в 

народен дух. В България началните импулси на процеса на структуриране на 

културна йерархия в музикалния живот, на оформяне на концепции за „висока“ и 

„ниска“, „сериозна“ и „лека“ музика, получават своята стабилизация след 

Освобождението (1878). Опитите за йерархизация на културните пластове водят до 

обособяване на два типа авторски песни в народен дух, които се реализират в 

широк диапазон от културни сфери, медийни стратегии, стилистика и комуникация 

с аудиторията: 1) медийно привилегировани песни (масово медиирани, 

мейнстрийм), които се свързват с публичната сфера и суперкултурата, и нахлуват 

в културния център и  2) медийно непривилегировани песни (локални, ситуирани в 

затворени ценностни пространства извън мейнстриймните потоци), които се 

свързват с частната, интимно-битова сфера и субкултурната периферия. На терена 

на културата тези основни конфигурации на авторските песни в народен дух се 

разграничават на принципа суперкултурност–субкултурност, официалност–

неформалност, престижност–маргиналност, мейнстриймност–

суб(контра)културност, а шансовете им за социален престиж и успех се оценяват в 

зависимост от тяхното присъствие/отсъствие в медиите. 

 

Медиен инженеринг за превръщането на авторските песни в народен дух в 

мейнстрийм 

 

Модерните и постмодерни медии извеждат на преден план огромен корпус от 

авторски песни в народен дух и ги превръщат в масово, популярно изкуство – 
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тенденция, която е част от влиянието на „средството“, което и в системата на 

държавния социализъм може да превръща сериозното в развлекателно (Стефанов, 

1988), и през периода на прехода след 1989 г. и автономността на медиите се оказва 

хибридизация на сериозното и популярното (Спасов, 2000: 48-56). Различните 

класове авторски песни в народен дух (например, в художествената, народната или 

популярната музика) се съотнасят с определени стандарти на вкус и се приемат за 

популярни от съответни групи публики с чиито вкусове или степен на музикална 

образованост тези класове са в най-голямо съответствие. През модерните времена 

техническите средства за масови комуникации (грамофонът, радиото, киното, 

телевизията и др., приемани за „нови“ през втората половина на ХХ век, или 

свързаните с интернет и дигитализация през последните две десетилетия – вж. 

Добрева, 2013: 58-60) са условие и основа за стимулиране и разгръщане на 

развойните процеси в дейностите, свързани с авторските песни в народен дух. Иван 

Стефанов точно отбелязва, че „новите медии се налагат преди всичко със своята 

комуникационна сила и мощ“ (Стефанов, 1988: 61). Чрез прилагането на модела на 

меката сила (Soft Power) медиите провеждат своята комуникационна политика – те 

селектират, тиражират и насочват към популяризиране музикални образци, които, 

според преценката на медийните експерти, отговарят на определени изисквания за 

популярност (актуалност, простота, достъпност, сензационност). Макар че не 

всички медийно селектирани музикални образци, насочени към популяризиране, 

успяват, очертава се трайна тенденция медиите да овладяват масовите вкусове чрез 

упражняване на властовия механизъм на масовото комуникационно действие – 

хората, социалните групи и отделните личности често предпочитат тези авторски 

песни в народен дух, които достигат до тях по каналите на новите модерни медии 

(Стефанов, 1988: 60-61). 

Българските социалистически медии остават като цяло държавен монопол. 

Грамофонната индустрия, радиото и телевизията се развиват под силен държавен 

контрол и прилагане на командни управленски методи. Свободата на изразяване в 
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държавните медии е ограничена. Водещ работен принцип при прилагането на 

господстващата идеология е внимателното контролиране и редакторската намеса в 

процеса на медийна музикална продукция и нейното разпространение по 

комуникационните медийни канали. В държавните излъчващи индустрии нямат 

място вулгарността, пошлостта, бруталността, както са мислени от 

социалистическия морал, смятани за неподходящи за семейна публика. Авторите 

на радио и телевизионните програми се стремят да налагат „добър вкус“ сред 

своите радио и телевизионни публики. Музикалните продуценти и редактори в 

медиите имат власт да оформят програмното съдържание на радиото и телевизията 

– те управляват подбора, продуцирането и излъчването на авторски песни в 

народен дух според своя вкус и интереси. Така те упражняват три важни измерения 

на властта: контрол над ресурсите; контрол над действащите лица; и контрол над 

крайния продукт. Политическата цензура върху медиите ги превръща в 

инструменти за пропаганда, манипулация и тиражиране на „правилни“ 

идеологически послания. Венцислав Димов точно отбелязва, че  авторизираната 

народна музика в музикалната индустрия и медиите е натоварена със задачата да 

бъде едновременно народна, демократична, масова, близка до масите и заедно с 

това да отговаря на високите критерии за естетическо и патриотично възпитание 

(Димов, 2018: 248; Димов, 2019: 170). В практиката обаче това не винаги се случва. 

Найден Вълчев поставя редица въпроси за направляването на културата, 

ценностите, изкуството и за формирането на вкуса чрез меката власт на медиите, 

които притежават изключителна въздействаща сила: „Когато радиото започне да 

ти свири често една пошла песничка, първият път кипваш, вторият път се ядосваш, 

третият път вече се бръснеш и не внимаваш много, четвъртият път казваш – „Ами 

да“. Ти даже може да свикнеш с лошия вкус, с лошата конфекция. Допустимо ли е 

това в едно общество, където трябва да има качествен контрол, който дори мен – 

разсеяния или невнимаващ в този момент – да ме коригира навреме“ (Русев и др. 

1979: 46). Примерът за „пошлата песничка“, която се конструира като 
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суперкултурно медийно послание, показва достатъчно добре как функционира 

властта като „мека“ дифузна енергия, разпространявана чрез медиите. Чрез 

българското радио и телевизионно програмиране медиите създават мейнстриймен 

корпус от избрани авторски песни в народен дух, дават ги на обществото, за да го 

подчиняват, контролират и регулират чрез тях. 

Сериозното внимание, което медиите обръщат на определени песенни образци, 

постоянното разширяване на тяхното медийно влияние дава основание да се говори 

и за осъществяване на канонични реализации на автори и песни в народен дух чрез 

меката власт на медиите. Както пише Владимир Трендафилов (Трендафилов, 2006), 

в процеса на канонообразуването, където канонът е аспект на колективната власт и 

на регулация на ценностите, името на автора е по-важно от текста. Тези 

наблюдения са приложими и спрямо медиите, които, като генератори на условна 

мека власт, имат способност да посочват онези автори, изпълнители и песни, към 

които аудиториите трябва да се стремят. Медиите търсят и определят подходящо 

име, за да го сакрализират и наложат за емблема на съответната му епоха. Когато 

го намерят, издърпват го на преден план, обгръщат творбите му с внимание, 

превръщат го в човек с огромно влияние, оказват въздействие за неговото 

институционализиране в образованието и така постепенно превръщат текстовете 

му в хегемонни макроявления, които правят от името на съответния автор 

колективна емблема на нацията или периода. Подобна форма на култивиране на 

доверие към особената дарба на конкретен автор/изпълнител, на  устойчиви 

медийни усилия за формиране на неговото нарастващо влияние, са ефективни 

властови механизми за въздействие върху възгледите, мненията, естетическите 

представи, вкусовете и емоциите на аудиториите на авторските песни в народен 

дух. По този начин, наред с културните и образователните институции, от края на 

19 век медиите в България също генерират каноногенна среда и изиграват 

значителна роля в йерархизирането на културните пластове в продукцията с 

авторски песни в народен дух. Като коментира идейното въздействие, което 
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преследват хората от средствата за масова информация, Гълбрайт пише: „За печата, 

телевизията и радиото – за масмедиите като цяло – се знае, че изпълняват голяма 

образователна функция. Но обикновено те самите не признават това открито, а 

тактично изтъкват, че целта им е просто да информират своите читатели, зрители 

или слушатели“ (Гълбрайт, 1993: 34). Следователно медиите като сфера на 

публичното имат съществен принос в инструменталното използване и 

привилегироване на определени песенни текстове. Чрез прилагането на различни 

медийни стратегии медиите спомагат за претворяването и утвърждаването на едни 

творби като по-ценни, по-заслужаващи внимание от други. Чрез медиите отделни 

авторски песни в народен дух променят своя статус като, излизайки от частната 

сфера и встъпвайки в сферата на публичността, постигат суперкултурни, 

мейнстриймни или канонични измерения. По този начин едно невидимо песенно 

битие става супервидимо чрез публично присъствие и утвърждаване в медиите и 

придобива нова свръхпопулярна стойност. Медиите действат като поле на властови 

сблъсъци и осъществявания, предназначено да възхвалява и засилва въздействието 

на медийно тиражираните авторски песни в народен дух и това е един постоянен 

процес на свръхоценностяване на отделни песенни образци и игнориране на други.  

Бумът на компютърната индустрия и отвореният онлайн достъп до дигиталните 

трансформации на авторски песни в народен дух предоставя нови възможности за 

тяхното организиране в нов „мейнстрийм“ опит, който може да бъде споделен от 

глобалната общност от потребители на интернет. Как се структурира интернет 

изживяването на авторските песни в народен дух може да се разбере от 

коментарите на потребителите под съответните песни. Онлайн консуматорите на 

музикалното съдържание на всяка отделна песен са представители на виртуални 

общности от съмишленици, които имат възможност за преживяване на онлайн 

забавление, анонимно взаимодействие и споделяне на реакции.   
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Авторските песни в народен дух като елементи на суперкултурата 

 

Използването на авторските песни в народен дух в медиите ги свързва с отношения 

от по-висок ранг, дава им публична представеност, суперкултурна власт и в 

отделни случаи силно ги официализира. Медиите промотират продуцираните от 

тях авторски песни в народен дух като легитимна, мейнстриймна линия на 

българската народна музика. Медийно тиражираните авторски песни са безкрайно 

разнообразни, но винаги са културно привилегировани и поставени по-високо в 

йерархията на съществуващия корпус от песни в народен дух. Като елементи на 

суперкултурата тези авторски песни са комерсиално успешни, регулирани и най-

видими. Интерпретиран според аналитичната матрица на Марк Слобин (Slobin, 

1993: 29-33), корпусът от авторски песни, принадлежащ към суперкултурата, 

включва следните базови компоненти: 1) влиза във фабриките на културната 

индустрия с нейните технологични, медийни и финансови пространства и се 

превръща в стока; 2) влиза в държавата с нейните институционализирани правила 

и места, сред които училищата; 3) като елемент на суперкултурната власт тези 

песни задават комплект от стандартизирани стилове, репертоари, изпълнителски 

практики и стереотипни поведения, които всеки един може да разпознае, дори да 

не харесва. 

Подобно на много други хегемонни субсистеми, суперкултурните авторски песни 

в народен дух се разпространяват чрез различни канали, за да достигнат до 

субкултурите и отделните индивиди. Има редица случаи в българската история, 

които показват как експертно санкционирани медийни репрезентациии на 

определени авторски песни в народен дух се употребяват за идеологическа 

подкрепа на политическото статукво. Един от класическите примери за това са 

масовите песни – едно специфично жанрово явление, фабрикувано в условията на 

социалистическото общество, което „придобива характера на общонационална 

песенна интонационна норма“ в България като идеологически инструмент „за 
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музикално възпитание и за разпалване на масов ентусиазим“ (Кръстев, 1958: 9-10). 

Изтласканите в медиите авторски песни в народен дух придобиват множество нови 

значения и статут на мейнстриймни популярни форми, които се вливат в 

еклектичния поток на всекидневието. Те се приобщават към конкретните духовни 

нужди на всекидневния живот и са широко предпочитани и харесвани от много 

хора. Тези подбрани, йерархично конструирани и медийно приспособени песни 

достигат определено ниво на стойност и се превръщат в елементи на доминиращата 

култура, възприемат се като популярен и престижен мейнстрийм, а техните 

създатели – автори и изпълнители – като медийни „звезди“.   

Трансформираните в медийни обекти авторски песни в народен дух понякога 

изживяват изключителен подем и се разпознават като образци на ценна, висока 

култура и могат да оказват влияние върху индивиди и групи от хора, да участват в 

жизнената дейност на отделния човек, социалните групи и на цялото общество. 

Както пише Джон Кенет Гълбрайт (Гълбрайт, 1993), влиянието е особена форма на 

власт, която функционира на равнището на идеите и убеждението. Когато към това 

добавим и телесно-екстатичното като вектор на въздействие, става ясно защо 

именно популярната култура се оказва онова средство, което транспортира 

културното послание до всеки индивид. Последното – в противовес на 

пропагандата и нейната „твърда власт“, може да се интерпретира в подкрепа на 

адекватността и приложимостта на концепта „мека власт“ при изследването на поп-

културни явления. Много хора се подчиняват на медийния авторитет, поради което 

медийно тиражираните авторски песни в народен дух имат въздействие върху 

обществения музикален вкус. Широко споделени чрез медиите и разпространени в 

масовата култура, сътворените в народен дух авторски песни нерядко се поглъщат 

безкритично от масите. В този динамичен процес естетическите качества на 

медийно тиражираните песни не винаги са съществени, тези песни се налагат със 

своето присъствие във всекидневния живот на хората на равнището на 

непосредственото преживяване и чувстване. В границите на този опит става 
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очевидно влиянието на йерархизираните като медиен мейнстрийм песни върху 

широките маси. Казаното обяснява как функционира меката власт на медиите – 

популярността, престижът и влиянието на мейнстриймните авторски песни са 

резултат от връзката им с медиите, които произвеждат йерархии и със своите 

комуникативни възможности създават значимост на тези песни чрез императива на 

потреблението.  

Масмедиите са комуникационни канали за разпространение на част от сътворените 

в народен дух песни по законите на масовия оборот, но едновременно с това 

медийните институции, доколкото репрезентират властващите идеологеми за 

съответните исторически периоди, имат ключова роля в привилегироването на 

песенни образци в народен дух, които се вписват в полето на официалното, 

представителното, каноничното. Тези въздействия са видими чрез дейността на 

държавните медии през времената на социалистическа България, като институции 

със специална културна важност. Открояват се и след 1989 г., когато обществените 

радио, телевизия и официална преса са компоненти на комплексната 

институционална рамка на държавната суперкултура. В тази логика държавните и 

официални културни марки биха могли да се разглеждат като агенти, заменящи 

постепенно пропагандните инструменти с целите на политическото да унифицира 

и мобилизира посредством продажбата на културен имидж, „уникалност“ и разказ 

за традицията в един каноничен, есенциален смисъл. Чрез използване на 

професионалните компетентности на продуценти, редактори, режисьори и т.н. 

медиите подбират конкретни автори, изпълнители и песни в народен дух, 

утвърждават ги и успяват да наложат вкуса и волята си над отделни индивиди и 

социални общности. По този начин медиите определят йерархиите на вкуса, които 

консолидират културната хегемония. Така медийно тиражираните авторски песни 

в народен дух са едновременно популяризирани, но и контролирани от държавата. 

Медийната власт като въздействие и като асиметрично отношение между 

повлияващи и повлиявани е представена от Иван Стефанов, който разкрива 
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механизмите за взаимодействие на масмедиите и отделните образци на изкуството 

(включително музикалното): „Актуалната художествена информация, която се 

доставя от телевизията, радиото, киното, пресата, има доминиращо значение при 

изграждане на художествения опит както на отделната личност, така и на 

различните социални групи и общности. И както най-често се случва, това 

обикновено не са шедьоври, нито класически творби. Така най-предпочитаните 

произведения, най-любимите образи и мелодии, най-популярните герои 

статистически най-често са свързани с дейността на телевизията, радиото, киното, 

всекидневната и периодичната преса“ (Стефанов, 1988: 61). 

 

Заключение 

 

Тиражираните чрез медиите авторски песни в народен дух добиват статуса си на 

привилегировани, популярни и привлекателни образци, които имат влияние върху 

своите аудитории. Конструираната популярност и атрактивност на тези песни е 

резултат от упражняването на меката власт на медиите, която (подобно на всяка 

власт) зависи както от политическия и социалноикономическия контекст (кой с 

кого е свързан и при какви условия), така и от съществуването на 

благоразположение и симпатия в интерпретаторите и публиките. Разбира се, 

популярността не е перфектен измерител на ресурсите и възможностите на меката 

власт, защото популярността е динамична и се променя в хода на времето, но няма 

съмнение, че в своите върхови моменти най-популярните авторски песни в народен 

дух оказват влияние върху формирането на доминиращи ценности, вкусове и 

поведения в българското общество. 
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