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Резюме: Текстът изследва връзката между съвременната политика и 

популярната култура, като предлага конструирането на политическия 

„разказ“ да се проследи в съпоставка със структурата на сериалите. Тази 

връзка се мисли като възможен вход към флуидната и сравнително слабо 

изследвана проблематика на феномена на постистинната политика. Описват 

се някои от характеристиките на политиката на постистината в българския 

контекст през призмата на изявите на партията „Има такъв народ“ на 

шоумена Слави Трифонов. 

Ключови думи: популярна култура, сериали, политика, постистина, 

небрежна реч, социални мрежи 

 

Abstract: The text explores the connection between contemporary politics and 

popular culture, comparing the construction of the political ‘narrative’ with the 

structure of television series. This connection is considered as a possible entrance 

to the complex and fluid issues of the post-truth politics phenomenon. Some of the 

characteristics of the post-truth politics in the Bulgarian context are described 

through the actions of Slavi Trifonov’s political party. 

Keywords: popular culture, television series, politics, post-truth, careless speech, 

social media. 

 

Тясното преплитане между популярната култура и политиката е 

процес, който се наблюдава отдавна. По-голямата достъпност на 

популярната култура чрез социалните мрежи и интернет е определяща 

за появата на нови поп-политически звезди (Shepherd and Hamilton, 

2019). Без съмнение популярната култура и медиите влияят върху 

начините за идентификация на гражданите и определят общественото 

мнение, a ефектите от тези процеси се наблюдават в политическите 

кампании и резултатите от изборите в световен мащаб. Редица 

изследователи посочват изборите за президент в САЩ през 2016 г. като 
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демонстрация на превземането на политиката от популярната култура – 

Доналд Тръмп проведе кампанията си като шоумен и след като стана 

президент на САЩ продължаваше да се държи по такъв начин. 

Туитовете, езикът и публичните му изяви наподобяват телевизионно 

шоу до такава степен, че политическите новини се превърнаха в новини 

на попкултурата, докато попкултурата продължи да експлоатира образа 

му, на свой ред политизирайки се1. В българския контекст също могат 

да се откроят подобни тенденции – на изборите за 46-о Народно 

събрание партията на Слави Трифонов стана първа политическа сила 

почти без кампания и изяви в медиите (с изключение на собствената 

телевизия на лидера „7/8 TV”, достъпът до която е платен). Като 

единствен фактор за подкрепа на изборите може да се отчете 

популярността на ток шоуто на Трифонов, което години наред се 

излъчваше в национален ефир. След изборната победа лидерът на „Има 

такъв народ“ (ИТН), както и председателят на парламентарната група 

Тошко Йорданов залагаха в медийните си изяви на няколко основни 

стратегии за привличане на внимание, в които политическите послания 

заемат малко място – изненада, израз на негативни емоции, 

антисистемно поведение. Политически пърформанси на персонажите от 

ИТН често  се появяваха в медиите като „извънредни“ включвания, като 

по този начин насичаха медийния поток – така например, огласяването 

на състава на правителството с премиер Николай Василев по „7/8 TV“ 

беше предавано на живо от много други медии, а лятната ваканция на 

предаването „Панорама“ по БНТ беше прекъсната за специално 

интервю на Бойко Василев с Трифонов. Още един детайл с по-задна дата 

– когато през април 2021 г. ИТН получи проучвателен мандат за 

 
1 Два от многобройните примери за преплитането между политиката и сериалите в този план – през 2015 г., 

когато Доналд Тръмп обявява кандидатурата си за президент, сценаристите от „South Park“ продуцират 

епизод, наречен „Where My Country Gone?“, който се подиграва на Тръмп и неговата позиция по отношение 

на мигрантите. В „American Horror Story“ епизодът „Election Night“ разказва историята на жена, ужасена от 

избора на Тръмп.  
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съставяне на правителство в 45-ото Народно събрание, Слави Трифонов 

обяви от профила си във Facebook, че кандидат за министър-председател 

ще е шахматистката Антоанета Стефанова, която веднага ще върне 

мандата. Голям брой медии, сред които и националните телевизии, 

прекъснаха предаванията си, за да съобщят тази новина, идваща от 

социалната мрежа, като същевременно „7/8 TV“ не спря повторението 

на предаването, което излъчваше в момента.  

Независимо дали ставаше дума за статуси и предаване на живо в 

социалните мрежи или изяви, излъчвани в традиционните медии, 

зрителят беше едновременно изненадан от прекъсването и очакващ го, 

като по този начин, парадоксално, тези врязвания в медийното 

съдържание функционираха като спойка между разнородните програми. 

Връзката между отделните епизоди на политическите пърформанси 

може да се потърси в постоянното присъствие на усещане за шок: 

изненадващи съобщения, обиди, обвинения. В резултат от това зрителят 

се оказа пребиваващ в перманентно състояние на очакване на новия 

шокиращ епизод, който да го извади от монотонния ритъм на новините. 

Този политически сериал, предлагащ разнородни шокови емоции на 

зрителите си, донякъде успя да измъкне публиката от чувството за 

безпокойството в условията на пандемия, като измести вниманието й в 

друга посока. 

Настоящата статия прави опит да проследи построяването на 

политическия „разказ“ в българския медиен контекст по правилата на 

сериалите и въздействието на тези процеси върху политиката, медиите 

и консумацията на медийните съобщения. Във фокуса на изследването 

са поставени политическите пърформанси на представители на партията 

„Има такъв народ“. Основната хипотеза е, че може да се изведе връзка 

между конструирането на политическите послания и структурата на 

съвременните сериали, като подобието е в типа на въздействие. 

Прекъсването на линията на класическия наратив, характерно за 

съвременните сериали, печели зрителския интерес чрез очакването и 
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проследяването на почти случайни фрагменти, обединени от емоции 

като шок, изненада, объркване. Пърформансите на политиците разчитат 

на подобни похвати в стремежа си да привлекат вниманието на 

избирателите. В крайна сметка обаче изявите им не успяват да 

функционират пълноценно като сериал, тъй като посланията,  

обединени от  шока и извънредността, се оказват бедни на политическо 

съдържание. Съдържателните послания, предлагащи дискусия и 

решения на реални проблеми, са заменени от небрежна реч2, която 

блокира възможността за публичен дебат. Характерните черти на тази 

небрежна реч се разглеждат в контекста на идеята за политика на 

постистината.  

 

Сериалът на ИТН 

През 2020–2021година вниманието на традиционните медии беше 

раздвоено, а по-късно и изместено, от живите включвания във Facebook 

на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, към редките – и затова очаквани с 

нетърпение – изяви на лидера на партия ИТН Слави Трифонов. 

Политическите пърформанси на ИТН като че осъществиха завръщане 

към телевизионната форма на фона на доминацията на новите медии в 

културата днес – Слави Трифонов се показва преимуществено в 

собствената си телевизия „7/8 TV”3, статусите му във Facebook са 

текстови, без включвания на живо и дори без публикуване на снимки. 

Това би могло да означава, че Трифонов, чувствайки се в свои води в 

телевизионното поле, отказва да се възползва пълноценно от 

възможностите на социалните мрежи. Нещо повече, епизодите, в които 

се появява пред публиката, се отличават със статичност: камерата 

винаги показва бившия шоумен и настоящ политик по един и същи 

начин: седнал на диван, от дома или от офиса му в телевизията. Този 

 
2 „Небрежна реч“ е термин на Ари-Елмери Хивонен (Hyvonen, 2018), който ще бъде разгледан подробно по-

нататък в текста.  
3 Последната му изява, към момента на предаване за публикация на този текст, е през август 2021 г. 
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статичен образ се появява пред зрителите (и респективно пред 

избирателите) си само за да направи важни, в определен смисъл 

извънредни съобщения: например, да обяви състава на правителството 

още преди партията му официално да е призната за първа политическа 

сила и носител на първия мандат в 46-ото НС (Трифонов, 2021а), да 

отговори „на актуалните въпроси през последните две седмици” 

(Трифонов, 2021b), да даде интервю на водещия на „Панорама“ Бойко 

Василев по време на ваканцията на предаването, при това в собствената 

си телевизия (Трифонов, 2021c). Други представители на партия ИТН 

също конструират епизодични пърформанси – например, 

конференцията в БТА по повод оттеглената кандидатура за премиер на 

Николай Василев (Йорданов, Василев и Станев, 2021) или интервюто на 

кандидата за министър и според някои неоправдали се слухове и за 

премиер Петър Илиев по Нова телевизия (Илиев, 2021). Повечето от 

тези изяви са обявени  предварително, но понякога прекъсват обичайния 

медиен поток с включвания на живо, в социалните мрежи предизвикват 

вълни от коментари и споделяния посредством ефекта на 

изненадващите си послания.  

Основни характеристики на епизодите: 

На първо място е силната емоционална наситеност, като емоциите 

обичайно са с негативен знак: гняв, обида, назидание, обвинения, 

заплахи. Това са епизоди, които привличат зрителския интерес с 

шокиращи изказвания, осигуряващи им по-нататъшно разпространение 

в традиционните и новите медии. Именно шокът е като че ли 

единствената спойка в политическия наратив. Това усещане за очакван 

и повтарящ се шок, струва ми се, приближава конструирането на 

политическите медийни прояви до принципа на съвременните сериали. 

Още един водещ елемент в медийните политически пърформанси 

на ИТН са изненадата и неочакваните обрати. При това публиката е 

предварително подготвена да очаква изненадващи изявления, които да 

я извадят от всекидневната политическа и медийна рутина. Например, 
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обявяването на Николай Василев за кандидат за премиер, минаването в 

опозиция на ИТН въпреки позицията им на първа политическа сила, 

подкрепата за Румен Радев на предстоящите президентски избори. 

Следваща характеристика на политическия сериал на ИТН е 

отказът от поддържане на цялостен наратив, фрагментарността, липсата 

на логическа последователност. Целта на политическия пърформанс на 

ИТН е да се взриви господстващият политически наратив, но опитът да 

се направи това се опира на познати средства – скандална реч, 

екстравагантен лайфстайл, език на омразата. 

Още една характеристика е интригата: огласяване на частни 

разговори, намеци, откровени лъжи, които лесно могат да се 

опровергаят. Целта вероятно е чрез интрига да се подклажда интересът 

на публиките. 

Отделните епизоди на този (псевдо)политически сериал  се 

обединяват от повтарянето на клишета като „отговорност“, „суверен“ 

„мъжка дума“, „предателство“, „да се свърши работа“ и др.  

Американският изследовател на съвременната медийна култура 

Дъглас Рушкоф (Рушкоф, 2018) определя като основна характеристика 

на сериалите разпада на линейния наратив. Сериалите, според него, 

отбелязват края на разказването на истории в смисъла на механиката на 

историята при Аристотел – герой, с който зрителят се идентифицира, 

опасност, изход от ситуацията и катарзис. В аргументацията на Рушкоф, 

телевизията подкопава линейния наратив чрез възможността за 

интерактивност – дистанционното позволява каналът бързо да се смени, 

когато се натрупа твърде много напрежение. Така аудиторията се 

оборудва със защитни технологии – преместваме се бързо от състояние 

на безпокойство към по-приятни състояния. В този смисъл водеща черта 

на популярната култура се оказва незачитането на наративната 

последователност. Рушкоф съсредоточава анализа си върху няколко 

типа сериали. Сериалите тип „Семейство Симпсън“, „South Park“, 

„Офисът“ атакуват самите институции, които до момента са използвали 
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за свои цели, създавайки осъзната пародия. Зрителят, уморен от 

линейния разказ, тук получава възможност да получи доза 

удовлетворение чрез не-наративни техники – импровизации, които 

изобщо не са свързани с основната тема. Друг тип сериали, като 

„Приятели“ и „Двама мъже и половина“, твърди Рушкоф, се 

характеризират със замръзналост във времето. Епизодите нямат 

съществена причинно-следствена връзка помежду си, а зрителите се 

интересуват от уволнението на актьора Чарли Шийн от сериала също 

толкова, или дори повече, от историите на героя му в епизодите. В 

сериалите от този тип не става дума какво предстои да се случи или как 

ще завърши историята, те са съсредоточени върху това какво точно се 

случва в момента, наред със забавлението от самата художествена 

измислица. Интересът е насочен не към кулминацията, а към 

собственото повторение. В този смисъл, отбелязва Рушкоф, целта е да 

се постигне запленяване от историята, но без помощта на традиционен 

сюжет. Наративността е заменена от нещо, наподобяващо сглобяването 

на пъзел, като се правят връзки и се разпознават обединяващи мотиви. 

Медийният изследовател заключава, че без кривата на традиционния 

наратив продуцентите трябва да генерират патос директно, на момента. 

В контекста на сериалите и реалити шоутата най-бързи реакции у 

зрителя предизвикват силно негативните емоции – болка, унижение, 

страх, лична трагедия. Крайната цел е зрелище без наратив. 

Тези медийни процеси, продължава анализа си Рушкоф, имат 

пряко въздействие върху политиката и общественото мнение. В 

резултат от преплитането с популярната култура и медиите, политиката 

вече не се измерва спрямо някакъв мащабен план или разказ, тя е просто 

реакция на променящите се обстоятелства на повърхността и под нея – 

а интернет, актуализирането на статуса във Facebook, текущият поток в 

Twitter подсилват този ефект. You Tube от своя страна симулира 

телевизиите да излъчват аматьорски видеоклипове – и така 

съдържанието и в традиционните медии започва да изглежда 
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непрофесионално. Рушкоф насочва анализа си към резултатите от края 

на линейния наратив в популярната култура върху политиката. Фокусът 

върху незабавната реакция се превръща в нов стандарт за 

държавническо управление. В неспирния поток от съобщения, лидерите 

се отказват от задачата да решат проблемите или да ги изпреварят. Така 

политиката деградира до неспирно усилие за управление на кризи, като 

единствената цел на политиците е да продължат да изглеждат 

авторитетно в перманентния хаос. Въздействието на популярната 

култура се отразява и върху гражданите, които губят способността си да 

реагират на друго, освен на страха, тъй като се набляга на най-

сензационните, най-негативните събития, които носят най-висок 

рейтинг и най-много кликове. Кресливият шок, твърди Рушкоф, става 

единствената сигурна стратегия за спечелване на зрителска аудитория 

на момента (Рушкоф, 2018: 33-65). 

Следвайки изведените от Рушкоф характеристики, можем да 

забележим, че политическите пърформанси, подобно на сериалите, се 

сглобяват от най-разнообразни фрагменти, които имат за основна цел да 

повлияят емоционално на публиката, да й предложат коктейл от 

безпокойство и удоволствие. Новите медии дават възможност да следим 

политическите герои денонощно, а дейността на традиционните медии 

често се свежда до това да пре-предават безкритично техните изяви. 

Зрителят пребивава в състояние на очакване (обучен е да бъде нащрек) 

на поредната изненадваща новина. Шокът се превръща в неизменна част 

от конструирането на съвременната политическа история. Постига се 

посредством нелогични изявления, демонстрация на негативни емоции, 

всекидневен, понякога циничен език, реч на омразата, гневене, заплахи, 

мачизъм. Медиите се уеднаквяват, тъй като всички предлагат един и 

същи политически сериал, прекъсващ обичайния ход на програмата с 

„извънредни“ новини. 
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Измеренията на постистинната политика 

Фокусът върху негативните емоции в публичните изяви, както е 

известно, е водеща характеристика на политиката на постистината. 

Според една от най-разпространените дефиниции, постистината е 

ситуация, в която при формиране на общественото мнение субективните 

и емоционални гледни точки имат превес над обективното рационално 

мислене – идеята тук е, че емоциите доминират над фактите и 

възможностите за разумното им обсъждане (Oxford Dictionaries, 2016). 

В този план са възгледите на Катрин Кокоек за постистината като 

политически лъжи, апелиращи към чувствата и възприемани от 

избирателите като доказателство за искреността на политиците 

(Koekoek, 2017), както и на Джон Кийн, който мисли постистината като 

тип комуникация, съчетаваща фалшиви новини с лоши маниери – 

грубост, всекидневен език, заплахи (Kean, 2018). Други анализатори 

определят постистината като смърт на експертизата (Nichols, 2017). 

Голяма част от изследователите на понятието постистина търсят 

корените му в кризата на доверие в съвременното общество. 

Недоверието в институциите води до повишена податливост на неверни 

твърдения и до разцвет на конспиративните теории. Джонатан Кей 

отбелязва, че след като доверието във властта е прекършено, е лесно на 

целия свят да започне да се гледа с недоверчиви очи и рядко се среща 

човек, който да вярва само в една конспирация: ако правителството 

лъже за едно, защо да не лъже и за друго. Теориите на конспирацията 

дават възможност за отричане на някои неудобни аспекти от реалността 

като несъществуващи или нелегитимни. Една от стратегиите, с която 

боравят някои конспиративни теории, е съчетаване по произволен начин 

на истинни факти. Селективното използване на реални факти за 

създаване на измислен разказ за събития може да въздейства 

завладяващо или утешително, служейки за спасение от обърканата 

политическа реалност. Наред с това, Кей обръща внимание на възхода 

на интернет и фрагментацията на медиите като фактори, които придават 
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на тези процеси видимост, която никога до този момент не е била 

постижима и така са се превърнали в нов стил в политиката (Kay, 2012: 

57-64). 

Несъмнено социалните мрежи са решаващ фактор, определящ 

характеристиките на постистинната политика. Марк Уилър отбелязва 

промяната, която внасят социалните мрежи в геометрията на 

политическата комуникация. Ако в ерата на традиционните медии 

информацията е протичала вертикално, отгоре надолу, като е минавала 

през филтъра на коментатор, днес липсва йерархия – социалните медии 

предават информацията хоризонтално, като те поемат и функцията на 

коментиращ. Потребителите в социалните мрежи са едновременно 

излъчватели, разпространители и коментатори на съобщенията. 

Политиците вече могат да използват новите медии, за да се свързват 

директно с избирателите си, пренебрегвайки традиционните медии. 

Тази ситуация облагодетелства онези партии, чиито лидери са известни 

личности – феновете им се ангажират с подкрепата им, тъй като се 

чувстват вдъхновени от близостта и от възможността на свой ред да 

коментират и споделят посланията им в социалните мрежи (Wheeler, 

2013).  

При изследване на характеристиките на постистинната политика 

най-често се обръща внимание на спецификите на речта на политиците, 

пренебрегването на фактите, влиянието на популярната култура и 

новите медии в обществото. Поради все по-ниската степен на доверие в 

институциите днес, политиците се опитват да печелят избиратели на 

основата на задържане на вниманието на публиката, в конкуренция с 

неспирния медиен поток. Изявата на отрицателни емоции, 

всекидневният език, подкрепата на конспиративни теории са част от 

инструментите за привличане и задържане на вниманието, които наред 

с това се тълкуват и като критерий за истинност. Политиката на 

постистината може да се мисли като ситуация, в която политическата 
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реч напуска регистъра на ясните фактически истини и се замества от 

популярно, грубо, жаргонно, понякога дори цинично говорене. 

Така особеностите на политическата реч може да послужат като 

поле за изследване на феномена на постистинната политика. В 

пърформансите на лидерите на ИТН е лесно да се забележи като основна 

характеристика т. нар. небрежна реч. Речта на Слави Трифонов (както и 

на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов) е 

богата на всекидневни фрази, неясни или неверни твърдения, 

политиците говорят на журналистите на „ти“, обиждат ги, често дори 

изземват функциите им, като сами задават въпросите, на които искат да 

отговорят. Представители на партията ИТН понякога защитават 

конспиративни теории – от парламентарната трибуна, от профила си в 

Twitter и в интервюта за различни медии Тошко Йорданов изказва 

съмнения в смисъла на анти-ковид ваксините; още по-пламенна е 

аргументацията на подобни тези от Андрей Чорбанов, водач на 

партийна листа. 

Ари-Елмери Хивонен (Hyvonen, 2018) използва термина небрежна 

реч (careless speech)4, за да дефинира политиката на постистината. В 

описанието на Хивонен, политическият имидж на постистинния 

политик се изгражда около непредсказуемост, небрежност към детайла, 

систематично използване на обиди, откровени лъжи. Основната му цел 

е не да убеждава, нито дори да привлече вниманието, а да внесе 

объркване. Небрежната реч, според Хивонен, образува антиномия с 

„безстрашната реч“ – смелият акт на казване на истината в лицето на 

опасността, анализирана в лекциите на Мишел Фуко. Авторът съотнася 

небрежната реч и с разбирането на Хана Аренд за „грижа за себе си“ 

 
4 Терминът „небрежна реч“ е обект и на други анализи, фокусирани върху по-ранни епохи. В едно изследване 

на К. Ратклиф понятието се проучва като един от четирите най-важни лоши навика, изброени от Св. Ефрем 

Сириец (живял ок 360–370 г.), наред с духа на безчувствено безразличие, вреденето на другите и любовта към 

властта заради самата нея. Небрежната реч тук се разбира в смисъла на мързел и пренебрегване на дълга към 

другите. Тя не е просто празно дърдорене за „вино, жени и забавления“, а означава да се говори за другите по 

несправедлив, неприличен, унизителен начин. В този смисъл небрежната реч води към нанасяне на ненужна 

вреда на другите (Ratcliff, 2018).  
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като предпоставка за демократична политика. Небрежната реч буквално 

е свободна от грижи – тя нехае не само за истината, но за света като 

общо пространство, в което нещата стават публично достояние. Това 

означава нежелание на политиците да се ангажират с други гледни 

точки, отказ да се приеме, че речта носи последици и думите имат 

значение. Това, също така, включва създаване на несигурност дали 

казаното на глас всъщност се има предвид, или под него се крие нещо 

друго. В този смисъл всичко може да бъде неизказано. 

Хивонен отбелязва, че идеята за небрежна реч е различна от 

представата на Хенри Франкфурт (Frankfurt, 2005) за „глупости“ 

(bullshits), която често се споменава във връзка с постистината. 

Глупостите, описани от Франкфурт, са „внимателно изработени“ 

неистини, с „внимание към детайла” (Frankfurt 2005: 23). За разлика от 

лъжите, те се характеризират с безразличие към истинната стойност на 

твърденията (Hopkin and Rosamond, 2017). Хивонен прокарва паралел 

между глупостите и внимателното създаване на публични образи от PR 

експертите – връзката, според него, е именно в прецизното премахване 

на неудобните и непредвидими обстоятелства в създаването на 

политически имидж и филтрирана версия на реалността. Авторът 

изгражда определението си за постистинна политика именно в контраст 

с „глупостите“ и PR образите на политиците като тенденция през 

последните десетилетия. Постистинните политици днес, според 

описанието му, се характеризират с употребата на небрежна реч – 

именно системно използване на лъжи и конспирации, блокирането на 

разумните дискусии, отказът от комуникация. Вместо да продава добре 

опакован, почтен, усмихнат имидж, настоящата ситуация на постистина 

нарушава самата идея за такава опаковка. Основната цел на 

постистинния политик не е да намери решение за проблемите, а да опази 

авторитета си в проблемната ситуация. Главната стратегия за 

привличане на вниманието е внасянето на объркване, шокирането на 

публиките. Небрежната реч, заключава Хивонен, е безразлична към 
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истинната стойност на фактите. Вместо да се опитва да убеждава, 

небрежната реч се стреми да създаде хаос и да спре демократичния 

процес. За разлика от „глупостите“, небрежната реч не се базира на 

внимателно изработени празни твърдения, които звучат добре, но са 

почти лишени от смисъл. Главната й цел е да разруши дебата и 

смислените разговори. (Hyvonen, 2018: 31-55) 

Поради нарастващото безразличие към фактите в публичния 

дискурс, постистината разрушава общия свят. Надделяването на 

цинизма над фактите, заличаването на границата между медиите, 

политиката и популярната култура водят до намаляване на доверието не 

само в институциите, но и в медиите. В резултат от тези процеси на 

политическата сцена излизат актьори, които използват телевизионния 

си опит за успешно създаване на пазарен политически продукт, който 

предлагат на избирателите. Основна характеристика на ситуацията днес 

е недоверието – не само в институциите, но и в източниците на 

информация. Затова и важна част от политическия сериал на ИТН беше 

мълчанието – ако не говориш, изглежда, че не лъжеш. Това мълчание 

беше прекъсвано само „извънредно“, от шокиращи епизоди, имащи за 

цел да захранят емоционално аудиторията. 

Все по-плътното сближаване на политиката и популярната култура 

води до промяна както в медийната консумация, така и в самото понятие 

за политическо. Аудиторията, лишена от традиционния наратив, 

престава да очаква логични решения от политиците и губи способността 

си да реагира на нещо друго, освен на шока и негативните емоции. На 

тези процеси отговаря и определен политически лайфстайл – в случая с 

ИТН, той може да се опише с фраза от една от песните на Слави 

Трифонов, „Ние сме лошите в страшния филм“ – политиците са в черно, 

с бръснати глави и мрачно мачистко излъчване; когато не мълчат, 

използват безскрупулен, опростен език. Този език, тази небрежна реч, 

има склонност да се превърне в доминираща тенденция в публичното 

говорене.  
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В заключение  

Политическите пърформанси на ИТН са конструирани на 

принципа на популярната култура. От една страна, политическите герои 

се стремят да привлекат вниманието посредством липсващия линеен 

наратив, който е характерна черта на съвременните сериали – чрез 

поредица от шокиращи, емоционални, негативни, извънредни изяви, 

които накъсват програмата на медиите, изненадват публиките и 

предизвикват реакции в социалните мрежи5. От друга страна, 

политиците от ИТН открито се опитват да изземат функцията на 

журналистите – не само чрез отказ да дават интервюта и да участват в 

публични дебати, но със стремежа дори и в редките си срещи с 

журналисти те да са тези, които задават въпросите. По този начин се 

създава тенденция политиката и медиите да се слеят в едно, а 

гражданите и избирателите са сведени до публики, които се наслаждават 

на илюзията, че участват в демократичен дебат, коментирайки изявите 

на политиците в социалните мрежи.  

Доминацията на т.нар. небрежна реч в публичното говорене на 

лидерите на ИТН откроява някои нюанси в политиката на постистината 

– в българския контекст това са проявите на силно негативни емоции, 

анти-системността, конфликтността, съпроводени с крайно ниска 

степен на политическо съдържание. Този тип политическа реч има 

тенденцията да се превърне в доминантен дискурс в голяма част от 

медиите. Небрежната реч, създаваща хаос с неспособността и 

нежеланието си да формулира ясни послания, променя и понятието за 

политика. В известен смисъл може да се говори за край на политиката, 

която започва да иронизира, да се подиграва, да заклеймява, да 

подкопава самата себе си (също както някои сериали от типа на 

„Семейство Симпсън“, „South Park“). Това е политика, която се 

 
5 Същевременно, на пръв поглед не може да се каже, че се наблюдават засилени обратни процеси – на 

политизация на популярната култура у нас (като например епизоди от сериали с политическа тематика), но 

подобно изследване би било обект на друг анализ.  
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конфронтира не само с политическите си опоненти, но и със самата себе 

си, държейки се като медия, в която популярното доминира над 

качественото съдържание. 

В политическия сериал на ИТН спойката между отделните 

епизоди е единствено пост-истинният пърформанс, предизвикващ гняв, 

възмущение, страх, сарказъм. При липсата на класически линеен 

наратив драматичността се поддържа чрез политически лайфстайл, 

базиран на конфликтно, антисистемно, мачистко поведение. 

Небрежната реч е факторът, който трябва да прикове вниманието на 

аудиторията, но при липсата на политическо съдържание, серийността 

се оказва атрофирана. 

 

Използвана литература: 
РУШКОФ, Дъглас (2018). Шок от настоящето. София: Виа Летера. [Rushkof, 

Daglas (2018). Shok ot nastoyasteto. Sofia: Via Letera] 
FRANKFURT, Harry G. (2005). On Bullshit. Princeton: Princeton University Press. 
HYVONEN, Аri-Elmeri (2018). Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics. New 

Perspectives 26, No. 3, pp. 31 – 55. 
HOPKIN, Jonathan and Ben ROSAMOND (2017).  Post-truth Politics, Bullshit and Bad 

Ideas: “Deficit Fetishism” in the UK. New Political Economy, 23(6): pp 641–655. 
KAY, Jonathan (2012). Show Me the Birth Certificate! How America’s Internet-Enabled 

Conspiracist Media Culture Is Destroying American Politics. The Journal of the Hannah 

Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College, Vol. 1, pp 54–64. 
KEAN, John. (2018). Post-truth Politics and Why the Antidote isn't Simply "Fact-checking 

and Truth". The Conversation. https://theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-

antidote-isnt-simply-fact-checking-and-truth-87364 
KOEKOEK, Catherin (2017). Power Beyond Truth: The Implications of Post-Truth Politics 

for Habermas. Theory of Communicative 

Action. openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57102/Thesis%20Catherine%20Ko

ekoek.pdf?sequence=1 
NICHOLS, Tom (2017). The Death of Expertise. Oxford University Press. 
OXFORD DICTIONARIES (2016). Word of the Year 2016 

Is... https://en. oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016. 
RATCLIFF, Kester (2018). Careless speech’, ἀργολογίας, and performative political 

lying. https://kesterratcliff.medium.com/careless-speech-

%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%C

E%B1%CF%82-in-social-and-political-life-8c175d9cfadf 
SHEPHERD, Laura, Catilin HAMILTON (2019). Understanding Popular Culture and 

World Politics in the Digital Age. Routledge. 
WHEELER, Mark (2013). Celebrity Politics in the Fake News Age. Polity Press.      
  
Използвани източници: 
ВАСИЛЕВ, Бойко (2021). Интервю със Слави Трифонов по БНТ. Youtube, 27.08.2021 

г. [Vasilev, Boyko (2021). Interview sas Slavi Trifonov po BNT. Youtube] 

https://en/
http://oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016


Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Силвия Петрова. Политически пърформанси в 

българския медиен поток, с. 54-69 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

69 

ТРИФОНОВ, Слави (2021a). Слави Трифонов предложи бившия министър Николай 

Василев за премиер и кабинет от експерти. Youtube, излъчено на 

12.07.2021. https://www.youtube.com [Trifonov, Slavi (2021a). Slavi Trifonov predlozhi 

bivshiya minister Nikolay Vasilev za premier i kabinet ot eksperti] 

ТРИФОНОВ, Слави (2021b). Отговори на актуалните въпроси от последните 2 

седмици. Интервю на Тошко Йорданов. Youtube, излъчено на 

01.08.2021. https://www.youtube.com [Trifonov, Slavi (2021b). Otgovori na aktualnite 

vaprosi ot poslednite 2 sedmitsi. Interview na Toshko Yordanov. Youtube] 
ЙОРДАНОВ, Тошко, Николай ВАСИЛЕВ, Филип СТАНЕВ (2021). 

Пресконференция в БТА, на 16.07.2021. https://www.youtube.com/ [Yordanov, Toshko, 

Nikolay Vasilev, Filip Stanev (2021). Pressconference v BTA, na 16.07.2021] 
ИЛИЕВ, Петър (2021). Интервю на Виктор Николаев за "Нова телевизия", от 9.08. 

2021. youtube.com [Iliev, Peter (2021). Interview na Victor Nikolaev za 'Nova TV', 

09.08.2021] 

 

Силвия Петрова е доктор по обществено-комуникационни и информационни 

науки, главен асистент в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Сред 

основните й публикации са монографията „Лайфстайл преса и женственост“ 

(2016), както и редица научни статии в областта на медиите и популярната 

култура, сред които „Постистината – новите очертания на медийната 

реалност“ (2018), „The Media Image of Refugees in the ‘Genre’ of Fake News“ 

(2018), „Вълшебни огледала с добавена реалност: естетическата игра със 

собственото тяло“ (2019), „Дигиталната ера на ефимерността: постобразните  

на Снапчат“ (2018), „Образи на екзотичното в популярната култура“ (2017) и 

др. Научните й интереси са в сферата на медиите, популярната култура, 

джендър изследванията. 

Silvia Petrova is a PhD in “Social communication and information sciences” at 

Sofia University, and a Chief Assistant  Professor at Southwestern University. Her  

main publications include the monograph “Lifestyle Press and Femininity” (2016), 

as well as a number of scientific articles in the field of media and mass culture, 

including “Post-truth – The New Outlines of Media Reality” (2018), “The Media 

Image of Refugees  in the ‘Genre’ of Fake News”(2018), “Magic Mirrors with 

Augmented Reality: The  Aesthetic  Game  with  Your  Own  Body” (2019),“ The 

Digital Age of Ephemerality: Snapchat’s Post-images”(2018), “Images of the Exotic 

in The Popular Culture”(2017). Her research interests are in the field of popular 

culture, media studies, gender studies. 

 


