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Резюме: В предлагания текст се търси отговор на въпроса може ли и кога да 

се говори за сериализиране в международния информационен поток. 

Направен е опит за известно систематизиране на възможните разновидности 

на сериализирането, сред които се открояват годишнините. Очертават се два 

големи клона – на традиционното сериализиране и на породеното от 

възможностите на новите технологии. По-подробно е разгледан примерът с 

„документите Тянанмън”. Заслужава внимание също заемащото 

сериализиране, показано през два примера на свързване на процеси в 

настоящето с такива в близкото или много далечното минало. 

Ключови думи: международна журналистика, заемащо сериализиране, 

хоризонтално сериализиране 

 

Abstract: In the proposed text is sought to answer the question of whether and 

when we can talk about serialization in the international information flow. An 

attempt has been made for some systematization of the possible types of 

serialization, among which the anniversaries stand out. There are two major 

branches – the traditional serialization and the one generated by the possibilities of 

new technologies. The example with the ‘Tiananmen Papers’ is considered in more 

detail. It is also worth noting the borrowing serialization, shown in two examples 

of connecting processes in the present with such from the recent or very distant 

past. 

Keywords: international journalism, borrowing serialization, horizontal 

serialization 
 

Признавам, че не бях мислила за международната журналистика от 

перспективата на сериализирането. Но щом прочетох поканата за 

конференцията, веднага си дадох сметка, че темата отдавна има 

специфичния си живот под различни форми в международния поток на 

медиите, т.е. в международната журналистика може да се говори за 

сериализиране. С навлизането в медиите на новите технологии и с 
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тяхното развитие за сериализиране в международния информационен 

поток може да се говори във все по-голяма степен. 

Започвам с опит за известно систематизиране, което няма никакви 

претенции да бъде изчерпателно. Ще го направя през отговора на 

въпроса: какъв може да бъде обектът на сериализиране в 

международната журналистика? Веднага изпъкват събитията и 

годишнините, във връзка помежду си.  

Всяка година се съобщава за събития, които се случват веднъж 

годишно, например годишната сесия на Общото събрание на ООН.  

Международната журналистика информира за годишнини на: 

- оценени като важни събития, за които се пише всяка година 

или през по-големи периоди от време, например кръгли годишнини (5, 

10, 25, 50 и т.н. години): всяка година се отбелязва Международният ден 

на правата на човека, 10 декември; през 1999 г. беше отбелязана 50-

годишнината от създаването на НАТО; 100 години от началото на 

Първата световна война бяха отбелязани през 2014 г. Тук може да 

причислим годишнините от „революциите” в Източна Европа през 1989 

г., националните празници – като 3 март, обявяването на независимостта 

на България през 1908 г., които имат международен аспект; 

- спорни събития, или по-скоро такива, които се подлагат на 

преосмисляне и преоценяване, напр. влизането на Варшавския договор 

в Чехословакия през август 1968 г.; 

- датите на приемане на значими документи, напр. Всеобщата 

декларация за правата на човека.  

Тук поставям многоточие. 

Този неизчерпателен списък може да определим и като 

традиционно сериализиране в международния информационен поток. 

Към традиционното сериализиране в международната област бих 

добавила възобновяването на писането по сякаш приключили събития, 
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за които обаче се появява нова информация, правят се проучвания, или 

се разкриват неизвестни документи, а други се разсекретяват и това 

подновява интереса към такива събития. Тук причислявам примера, за 

който ще стане дума малко по-подробно по-нататък – т.нар. документи 

Тянанмън (The Tiananmen Papers). 

Бурното навлизане на новите технологии породи възможности за 

непознато преди това сериализиране, което се конструира около т.нар. 

брейкинг нюз. Това ни прави свидетели в продължение на дни на 

развитието на дадено събитие, както и на всичко съпътстващо го, до нас 

достига съдържание, което се разгръща в онлайн платформите на 

медиите. Такива събития може да са избори, изборите в Германия бяха 

неотдавна, преди това имаше избори в Русия, може да са природни 

катаклизми, или предизвикано от човека насилие, включително война. 

Случаен пример от Ал Джазира Инглиш от 29.07.2021 г.: рубриката е 

„История в развитие”, заглавието „Предупреждение за цунами след като 

земетресение с магнитуд 8,2 удари полуостров Аляска”. Няколко часа 

по-късно Ал Джазира Инглиш (Al Jazeera, 2021) съобщи, че – използвам 

само заглавието, за да се усети сериализирането и през него: 

„Предупрежденията за цунами бяха отменени след като земетресение с 

магнитуд 8,2 удари полуостров Аляска”. Този тип няколкочасово 

сериализиране стана възможно благодарение на технологиите. 

Линковете-заглавия в цитирания текст ни връщат десет години назад, 

към унищожителното земетресение в Япония (плюс цунами и авария в 

ядрената електроцентрала „Фукушима”), както и само около три месеца 

преди това, към земетресението на о. Ява, Индонезия, второ за една 

седмица. 

Може да се обособят също така явно и скрито сериализиране. През 

тези две разновидности преминават нови прочити на историята. 
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Заемащото сериализиране прокарва аналогии между исторически 

процеси. „Източниците на китайското поведение” (Westad1, 2019: 86–87) 

е статия, написана 72 години след прочутата статия от 1947 г. на Джордж 

Кенън „Източниците на съветското поведение”. Статията от 2019 г.2 

постави въпроса дали сме в условията на нова Студена война, в която 

САЩ са старият участник, а новият – Китай, е заел мястото на Съветския 

съюз. Сериализира се през сравняването на исторически развития от 

различни периоди, но и чрез заимстване на оригиналното заглавие, като 

в него се сменя само една дума. Широко разпространяваните медии 

заемат и използват по-скоро само словосъчетанието „Студена война”, 

 
1ВЕСТАД, Од Арне (WESTAD, Odd Arne) е професор по история и глобални въпроси в Йейлския 

университет и автор на „Студената война: световна история” (2017). 
2Следващият откъс от началото на статията „Източниците на китайското поведение” дава добра представа за 

идеята на прокараната в нея аналогия: „През февруари 1946 г., когато започваше Студената война, Джордж 

Кенан, временно управляващ американското посолство в Москва, изпраща на Държавния департамент 

телеграма от 5000 думи, в която се опитва да обясни съветското поведение и да очертае отговор на него. Година 

по-късно текстът на неговата прочута „Дълга телеграма“ е разширен в статия за „Форин афеърс” – 

„Източниците на съветското поведение“. Пишейки под псевдонима „X“, Кенан твърди, че съветската 

марксистко-ленинска идеология е реална и че този мироглед, плюс дълбокото чувство на несигурност, е това, 

което движи съветския експанзионизъм. Но това не означава, че откритата конфронтация е неизбежна, посочва 

той, тъй като „Кремъл не изпитва никакво угризение да се оттегли пред лицето на превъзхождаща сила“. 

Тогава това, което Съединените щати трябва да направят, за да осигурят собствената си дългосрочна 

сигурност, е да сдържат съветската заплаха. Ако това бъде направено, тогава съветската мощ ще се сгромоляса 

в крайна сметка. С други думи, сдържането е както необходимо, така и достатъчно. Посланието на Кенан се 

превърна в каноничен текст за онези, които се опитваха да разберат конфликта между Съединените щати и 

Съветския съюз. Винаги противоречива и често преразглеждана (не на последно място от самия автор), 

стратегията на сдържането, която Кенън изложи, щеше да определя политиката на САЩ до края на Студената 

война. И както Кенан прогнозира, когато краят наистина дойде, той дойде не само заради силата и 

непоколебимостта на Съединените щати и техните съюзници, но още повече поради слабостите и 

противоречията в самата съветска система. Сега, повече от 70 години по-късно, Съединените щати и техните 

съюзници отново са изправени пред комунистически съперник, който гледа на Съединените щати като на 

противник и се стреми към регионално господство и глобално влияние. За мнозина, включително във 

Вашингтон и Пекин, аналогията(курсив М.Н.) стана неустоима: има американо-китайска студена война и 

американските политици се нуждаят от актуализирана версия на сдържането на Кенан. Миналия април Кирон 

Скинър, директорът по политическо планиране (работата, която Кенан изпълняваше, когато беше публикувана 

„Източниците на съветското поведение“), изрично призова за нова статия „X“, този път за Китай. Но ако 

подобно изследване започне там, където това на Кенън – с опит да се разберат основните двигатели на другата 

страна – разликите стават толкова ясно изразени, колкото и паралелите. Именно тези различия, контрастът 

между източниците на съветското поведение тогава и източниците на китайското поведение сега, спасяват 

света от поредната Студена война” (Westad, 2019: 86). 
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без особено задълбочаване, и го използват за повърхностно етикетиране 

на сложни отношения. 

Подобен случай на заемащо сериализиране има и при идеята 

Вестфалският мир от 1648 г. да бъде използван „по-скоро като 

ръководство и инструментариум от идеи и техники за договаряне на 

бъдещ мир” (Axworthy, Michael, and Patrick Milton, 2016) в Близкия 

изток.С повече от 370 години отстояние от нашето време, през 2016 г. се 

появи статията „Вестфалски мир за Близкия изток” (Axworthy, Michael, 

and Patrick Milton, 2016), чиято основна идея е следната: 

„Всяко ново уреждане в Близкия изток трябва да се основава на 

традиционни религиозни, правни и други структури, родни за региона, 

точно както Вестфалия се основаваше на съществуваща, но 

предоговорена имперска система. Налагането на европейски шаблон е 

изключено; идеята е по-скоро да се приложат основните принципи и 

опитът на Вестфалия в Близкия изток” (Axworthy, Michael and Patrick 

Milton, 2016). 

Тук следва да се направи уговорката, че са необходими 

изследвания, които да докажат с емпирични данни кое е водещото: дали 

сериализирането в международния информационен поток се случва 

самостоятелно, или е предизвикано от важни събития в миналото, на 

които се посвещават събития в съвремието – отдава се почит на герои, 

организират се чествания, конференции и срещи, правят се възстановки 

и т.н.  

Обекти на сериализиране могат да бъдат също така личности със 

световна известност, организации, държави. При личностите със 

световна известност и голяма роля на международната сцена може да 

бъде изведено и хоризонтално сериализиране, при което всички 

глобални и всички големи медии посвещават публикации на една и съща 

личност. Най-пресният пример са многобройните публикации за Ангела 

https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
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Меркел във връзка с наближаващия край на 16-годишната й кариера като 

канцлер на Германия. Друг пример, от 2013 г., може да бъде видян в 

книгата „Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на 

глобалните телевизии” (Нейкова, 2018: 398–400). 

Макар и през това грубо и повърхностно систематизиране на 

сериализирането в международната журналистика може да се долови 

ясно, че значителна част от изброените разновидности са тясно свързани 

с идеологията, през смяната на форма на управление, на принадлежност 

от една група държави и преминаване към друга, през привързаността на 

държавите към секретност или откровено скриване на истината за дадено 

събитие.  

Сега малко за примера, който обединява събитие, смятано за може 

би най-важно в новата история на Китайската народна република (КНР), 

разкриването на нови документи за него и идеологическото 

противопоставяне между страната и САЩ. Вероятно повечето хора, 

поне по-възрастните, са чували за случилото се на 4 юни 1989 г. на 

площад „Тянанмън” в Пекин, столицата на КНР. Само ще вметна, че този 

случай не е особено популярен в България, вече няколко десетилетия го 

отделят от младото поколение (но не е познат и на огромната част от 

младите китайци), а още по-малко популярни са новите епизоди, които 

разглеждам като последни части от сериал. 

Затова ще припомня накратко случилото се през пролетта на 1989 

г., като използвам различните хронологии за събитията на Би Би Си. Не 

на последно място, защото репортажите за настояващите за демокрация 

протести и за тяхното насилствено потушаване оказаха огромно влияние 

върху това как външният свят гледа на Китай. 

На 15 април 1989 г. умира от инфаркт бившият партиен лидер Ху 

Яобан, който е известен реформатор. По повод на смъртта му на площад 

„Тянанмън” в Пекин започват да се събират скърбящи хора, които обаче 
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изразяват и неудовлетворение от темпа на реформите в страната. В 

периода 18-21 април демонстрациите се разрастват: „Броят на 

протестиращите в Пекин се увеличава на хиляди (...), а демонстрациите 

се разпространяват в градовете и университетите в цялата страна. 

Студенти, работници и служители издигат лозунги, призоваващи за по-

голяма свобода и демокрация и прекратяване на това, което те наричат 

диктатура – други се оплакват от инфлацията, заплатите и жилищата” 

(ВВС, 2014). 

На 22 април, по време на възпоменателната церемония за Ху, на 

площада се събират десетки хиляди студенти. Въпреки 

предупреждението от управата на Пекин, че протестиращите рискуват 

да бъдат жестоко наказани, те връчват петиция с искания и настояват за 

среща с тогавашния министър-председател Ли Пън, която е отказана. 

На 26 април „Женмин жибао” публикува статия със заглавие 

„Необходимостта от ясна позиция за размириците”, в която 

протестиращите са обвинени, че отхвърлят Комунистическата партия. 

Статията отразява много близко възгледите, изразявани от Дън Сяопин, 

неофициалния лидер на държавата, и това допълнително нажежава 

обстановката. 

На 4 май десетки хиляди студенти организират поне в пет града 

демонстрации, които не са виждани от 40 години, т.е. от създаването на 

КНР през 1949 г. 

На 13 май стотици студенти започват безсрочна гладна стачка на 

Тянанмън с искания за политически реформи. Те посочват като причина 

за това крайно действие провала на правителството да отговори на 

молбата им за диалог. 

На 15 май Михаил Горбачов пристига на държавно посещение в 

Китай, което е първото от 30 години. Протестиращите осуетяват 

плановете на властите да приветстват съветския лидер на площада. Тук 
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само ще вметна, че това посещение довежда много чуждестранни 

журналисти в Китай, съответно в Пекин, и основното  им внимание се 

премества от съветско-китайските отношения и се насочва към 

студентското движение. 

На 20 май е обявено военно положение в няколко района на Пекин 

и войската се придвижва към центъра на столицата. На войниците е 

наредено да не стрелят по цивилните. 

От 24 май до 1 юни на „Тянанмън” атмосферата е ликуваща – няма 

видимо присъствие на сили за сигурност. 

Втори юни: Старейшините на Комунистическата партия одобряват 

решението „контрареволюционният бунт” да бъде потушен със сила 

(ВВС, 2014). 

Четвърти юни е ден на „гняв и шок”(ВВС, 2014).„Тянанмън” е 

разчистен след нощта на най-голямото кръвопролитие в Пекин под 

комунистическото управление. Хиляди ядосани и любопитни обитатели 

се тълпят до линиите на войниците, блокиращи североизточния вход на 

площада. Войниците отново откриват огън. През целия ден има 

спорадична стрелба. Правителството приветства военната намеса като 

голяма победа. В редакционна статия се казва, че армията силно и 

безмилостно ще накаже „необузданите хора, които планират бунтове и 

нарушават социалния ред”. Но английската секция на Радио Пекин, в акт 

на неподчинение, съобщава, че хиляди невинни цивилни са били убити. 

Управляваното от правителството радио нарича действията „грубо 

нарушение на правата на човека и варварско потискане на хората”. След 

това властите твърдят, че никой не е бил застрелян на самия площад 

(курсив М.Н.). Все още има дебати за това точно колко хора са били 

убити. Някои казват няколкостотин, други казват няколко хиляди (ВВС, 

2014). 
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На 5 юни армията контролира напълно Пекин. Светът обаче става 

свидетел на смайващ акт на открито неподчинение – невъоръжен човек 

блокира колона танкове по пътя й към площад „Тянанмън”. Към момента 

на публикуването в началото на юни 2014 г. на цитираната хронология 

съдбата на този човек не е известна. Тя продължава да бъде неизвестна 

и днес. 

На 9 юни, за пръв път след бруталната разправа, публично се 

появява Дън Сяопин, върховният лидер на Китай.  

В Китай събитията от пролетта на 1989 г., под тежестта на 

цензурата, отиват в забвение. Но младите хора в Хонконг черпят 

вдъхновение от тях за своите протести (до тази година, 2021), а по света 

те са припомняни по повод на годишнините. 

„Тянанмън” става тема табу в Китай. Но цяло десетилетие, до 

началото на новия век, продължават опитите да бъде променено 

официалното квалифициране на събитията като „контрареволюционен 

бунт”, а през 1999 г. в Комунистическата партия се водят остри дебати 

за реформи. Именно по това време привържениците и противниците на 

реформи започват да използват техника, която дотогава е рядкост в 

историята на КНР: изтичането на документи към външния свят– 

техника, чиетодраматично продължение са „документите Тянанмън“. 

„Документите Тянанмън” се появяват през 2001 г. Ето какво пише 

за тях Андрю Нейтън в сп. „Форин афеърс”: „За първи път изплуваха 

доклади и протоколи, които предоставят разкриваща и потенциално 

експлозивна представа за вземането на решения на най-високите нива на 

правителството и партията в Китайската народна република 

(КНР).Материалите рисуват ярка картина на битките между 

твърдолинейните и реформаторите за това как да се справят със 

студентските протести, обхванали Китай през пролетта на 1989 г. 

Протестите в крайна сметка бяха прекратени със сила, включително 
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кърваво разчистване на улиците на Пекин от войски, използващи 

истински боеприпаси. Трагичното събитие беше едно от най-важните в 

историята на комунистически Китай и последствията от него все още се 

усещат. Материалите бяха изнесени от Китай от симпатизант на 

членовете на Комунистическата партия, които искат възобновяване на 

политическата реформа. Те вярват, че поставянето под съмнение на 

официалната картина на „Тянанмън” като законно потискане на 

насилствен антиправителствен бунт ще помогне за размразяване на 

политическия процес. Обширната и драматична документална картина 

за това как китайските лидери реагираха на студентските протести са 

разкрити в „Документите Тянанмън: Решението на китайското 

ръководство да използва сила срещу собствения си народ – по 

собствените им думи” (Nathan, 2001: 2–3).  

По повод тридесетата годишнина от жестокото смазване на 3 и 4 

юни 1989 г. на протестите на площад „Тянанмън” издателството „Ню 

Сенчъри прес”, базирано в Хонконг, издава „Последната тайна: 

заключителните документи от репресиите на 4 юни”. „Сега 

новоизтеклите речи хвърлят светлина върху това какво се е случило след 

репресиите, правейки ясни уроците, които лидерите са извлекли от 

кризата на „Тянанмън”: първо, че Китайската комунистическа партия е 

под постоянна обсада от врагове у дома, сговорени с врагове в чужбина; 

второ, икономическата реформа трябва да отстъпи зад идеологическата 

дисциплина и социалния контрол; и трето, че партията ще падне в ръцете 

на враговете си, ако си позволи да бъде вътрешно разделена” (Nathan, 

2019). Тези нови епизоди от сериала „Тянанмън” се развиват от 

академични издания. Едва след това движението продължава в посока на 

достъпните за широката общественост медии.   

В България 30-годишнината минава като кратка телевизионна 

новина (Йорданова, БНТ, 2019), обстоен обзор, обединяващ историята и 
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съвремието (Николов, Би Ти Ви, 2019), а Клуб Z, по проекта Генерация 

Z, й посвещава пространна публикация (Римпопов, Клуб Z, 2019).3 

Никъде, доколкото поне успях да проверя, в българските медии не се 

споменават „документите Тянанмън”.Повтарящото се тъжно 

заключение е, че българската международна журналистика е изтикана в 

ъгъла и системно лишавана от възможността да се развиват автори, 

които да могат да представят на публиката важните световни развития и 

процеси. Не липсват само „документите Тянанмън”, гигантът Китай 

липсва от българското медийно пространство: няма публикации за 

„Един път, един пояс”, няма публикации за икономическите и военните 

му амбиции, няма публикации за проникването му на Балканите... 

Липсващите връзки между епизодите обаче не могат да обяснят на 

българската публика защо в речта си „За състоянието на Съюза” през 

септември 2021 г. Фон дер Лайен каза: „Ние сме добри във 

финансирането на пътища, но за Европа няма смисъл да изгради идеален 

път между медна мина и пристанище, които са собственост на Китай”. 

Ако мога да разтълкувам изречението: Китай не се е променил по 

въпроса за спазването на човешките права от времето на „Тянанмън”, но 

е станал по-силен и по-агресивен икономически. 

Когато съобщават за брейкинг нюз, начинът, по който 

журналистите го правят, умишлено или неумишлено подвежда 

потребителите на новини и често се разпространява невярна или 

недостатъчно точна информация. Рядкост обаче е новинарските 

организации да се връщат назад и да я коригират. С други думи, 

наблюдава се отказ от сериализиране. Медиите не обичат да се връщат 

 
3 Подобни публикации се появяват в Свободна Европа: Елица Симеонова. „Убийте тези, които трябва да бъдат 

убити.” 30 години от протестите на Тянанмън. Свободна Европа, 4.06.2019. Достъпно на: 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/29978943.html; текстът е препубликуван от „Дневник” - 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/06/04/3915783_ubiite_tezi_koito_triabva_da_budat_ubiti_30_godini_ot/; 

Петър Нейков. 30 години след Тянанмън Китай е по-авторитарен, но и много по-успешен. Investor.bg. 

Достъпно на: https://www.investor.bg/analizi/91/a/30-godini-sled-tiananmyn-kitai-e-po-avtoritaren-no-i-mnogo-po-

uspeshen-283393/. 
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назад и да поправят репортажите си. Така обаче в общественото 

съзнание остава първоначалната журналистическа версия, някои от 

детайлите на която с времето се оказват неверни, но вече са 

предизвикали определени нагласи. 

За един от редките подобни случаи на коригиране със задна дата 

научихме около 20-ата годишнина от събитията на площад „Тянанмън”. 

Джеймс Майлс, който тогава е кореспондент на Би Би Си в Пекин, 

разсъждава върху трудностите на отразяването на събитията на 3-4 юни 

1989 г. и признава допускането на грешка: 

„Първата чернова на историята може да бъде груба. Дори ако 

тласъкът на една история е добре описан от журналисти на мястото, 

някои от нейните детайли може да се нуждаят от прецизиране, а 

понякога дори от корекция. Такъв беше случаят с избиването в Пекин на 

3 и 4 юни 1989 г. Аз бях един от чуждестранните журналисти, които 

станаха свидетели на събитията онази нощ. Като цяло разбрахме 

историята правилно, но по един детайл аз и други създадохме 

погрешното впечатление. Нямаше избиване на площад Тянанмън (курсив 

М.Н.)” (Miles, 2009). 

Майлс разказва как при изключително голямото напрежение, при 

несигурна информация, включително поради неточности в превода или 

неразбирането му, през нощта, се е стигнало до подмяната. Но 

китайското правителство бързо започва да експлоатира слабостите на 

репортажите: „Като се фокусира върху случилото се на самия площад, 

то започна да сее семена на съмнение относно общата точност на 

западните репортажи сред китайците, които не са били свидетели на 

случилото се. Първоначално това нямаше голямо значение, тъй като 

повечето жители на Пекин поне имаха приятели на приятели, които сами 

се бяха уверили, че е имало избиване, макар и не на площада. Но с 
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течение на годините се появи ново поколение с малко разкази на 

очевидци, към които да се придържа” (Miles, 2009). 

В случая със събитията на и около площад Тянанмън може да 

говорим за затихващо с десетилетията сериализиране, както времето 

натрупва забрава върху отдалечаващите се събития, а медиите губят 

интереса си към тях.  

*** 

В това кратко изложение върху темата за сериализирането 

разсъждавам по  въпроса дали може да се говори за този подход в 

международния информационен поток и кога. В един начален опит за 

систематизиране извеждам възможни разновидности като традиционно, 

заемащо и хоризонтално сериализиране. Има нужда обаче от 

изследвания, които да ни помогнат да разберем какви са ефектите върху 

публиката от сериализирането в международния информационен поток. 
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