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Резюме: Настоящото антропологично изследване е съсредоточено върху 

меметата като феномен на културата, датиращ от края на миналия век. 

Предвид това, че става дума за сравнително нова културна практика и 

ограниченото количество научна литература, посветена на темата, понятието 

бива често размито, а неговите характеристики потъват в огромния басейн, 

включващ всевъзможно „вайръл“ съдържание. Масовото разпространено 

схващане за меметата е, че те представляват дигитална форма на вицове и 

често биват коментирани като ретроградно изкуство, в логиката на 

несериозното и шеговитото. Във връзка с това, че те представляват картинка 

(колаж, снимка, комикс и др.) с текст, за прегледа на която са нужни няколко 

секунди (за разлика от прочитането на цяла статия или гледането на 

новинарска емисия), те започват да стават все по-влиятелни носители на 

информация от всякакъв тип. Меме жанрът се превръща във вдъхновител на 

маркетингови стратегии, а рекламните мемета се множат скоростно. В текста 

ще се разгледа начинът, по който феноменът бива описан от известни 

български новинарски онлайн медии, а на базата на интервюта с меме дейци 

– дейността ще бъде разкрита в потенциала й да бъде разбирана като 

доходоносен бизнес и сама по себе си – информационна медия. 
Ключови думи: мемета, „вайръл“ съдържание, информационна медия, 

креативност 
 
Abstract: The current anthropological study focuses on memes as a cultural 
phenomenon dating back to the end of the last century. Given that this is a relatively 
new cultural practice and the small number of humanitarian studies devoted to the 
subject, the concept is often vague, and its characteristics are immersed in the vast 
pool, which includes all sorts of ‘viral’ content. The common belief about memes 
is that they are a digital form of jokes and are often commented on as retrograde 
art, in the logic of the frivolous and funny. Due to the fact that they are a picture 
(collage, photo, comic, etc.) with text, which takes a few seconds to review (as 
opposed to reading an entire article or watching a news program), they are 
becoming more and more more influential media of all kinds. The meme genre is 
becoming an inspiration for marketing strategies, and advertising memes are 
multiplying rapidly. The text will consider the way in which the phenomenon is 
described by well-known Bulgarian online news media, and based on interviews 
with meme activists - the activity will be considered in its potential to be 
understood as a profitable business and in itself - information media. 
Keywords: memes, ‘viral’ content, information media, creativity 
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Свидетели сме на феномени като мета-вселени, изкуствен 

интелект, виртуални градове, магазини, валути и въобще – холограмен 

свят, който пуска своите пипала в реалността. Един от мечтаните 

подаръци за съвременните деца са технологии, тип Oculus rift, чрез които 

те се наслаждават на добавена реалност, без ограниченията на 

телевизионния екран или монитора на компютъра. Чрез движенето на 

тялото, специален софтуер и сензори те влизат във виртуалното и 

създават дигитална своя версия вътре в него. Всевъзможните тюториъли 

(tutorials)1, посветени на най-разнообразни занаяти, хобита и практики, 

биха могли да превърнат един обикновен човек в професионален артист, 

а стремежът към успех се изразява във възможно най-кратки и ударни 

послания, без значение дали става дума за рекламен лозунг или 

самодейно творчество. Ежедневният престой на обикновения човек в 

социалните мрежи, леснодостъпните програми за обработка на видеа, 

снимки или музика предразполагат към изявата на разнообразни таланти 

и креативност. В личния си информационен поток биваме свидетели, 

искаме или не, на т.нар. „вайръл“ (вирусно, вирално, широко-

разпространяемо) съдържание. „Заразната“ му природа залива буквално 

и преносно всеки наш скрол, а всички актуални и значими (за 

определената аудитория) събития се превръщат във вдъхновители на 

всякакви творчески форми. Вероятно рядко би се срещнал човек, 

живеещ през 20-те години на XXI век, който не е чувал думата „меме“, 

или иначе казано – виртуалния виц. Често бива описвано като забавна 

снимка, картинка, колаж или карикатура, главно на хора и животни, 

върху която има изписана кратка фраза, смешка.  

 
1 Онлайн уроци, често под формата на видеа в YouTube, в които се показват специфични умения, начини и 

идеи за изработка, упражнения и др., в повечето случаи – представени наведнъж. 
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В настоящия текст2 се съсредоточавам именно върху културния 

феномен на меметата (от английското „meme”). Съществуват 

разнообразни вариации в България при изговарянето на чуждицата, най-

популярни от които са директната транслитерация от английски „мийм“, 

меме (с ударение на последното „е“), дори мем – от която дума произлиза 

понятието. Изборът ми да използвам конкретно думата меме (с ударение 

на първото „е“) произлиза от факта, че е най-разпространеният 

изговоряем вариант, както от респондентите ми, така и от общите ми 

наблюдения (от разговори, български медии, социални мрежи и т.н.). 

Днес меметата често биват разбирани като нещо несериозно и дори 

лекомислено. Споменава се тяхната ефимерност, те се появяват ударно, 

но също толкова гръмко и залязват. Съществуват конкретни 

изображения, които циркулират от повече от десетилетие в интернет 

пространството, съвсем без да омръзват на хората, а точно обратното – 

превръщат се в шаблони, върху които всеки един човек с минимални 

дигитални познания би могъл да сътвори авторско меме. Респондент3 

„politicheski_humor” казва: „мемето – то си има дефиниция – най-малката 

единица визуална информация. Да речем, ако ходиш по улицата и видиш 

една сграда, на която има нарисуван червен кръст, ти ще знаеш, че тази 

сграда е болница, защото червеният кръст е миймът за болницата”, a 

респондент zakuska_v_legen споделя: „какво е миймът - ти трябва да 

окастриш тотално някаква история – да я разкажеш чрез картинка и 

някакви думички. Колкото по-малко използваш, за да пренесеш тая 

емоция, толкова по-близко си до целта и реално толкова по-успешно е 

 
2 Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният 

обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“, с финансовата 

подкрепа на ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г. 
3 За целта на изследването съм провела 5 дълбочинни интервюта с меме дейци, които притежават публични 

страници в Инстаграм. Трима от тях в текста ще бъдат изписвани с името на страниците си. В 2 от страниците 

обаче, респондентите са прикачили връзка към официалния си личен профил, т.е. там могат да се видят техните 

истински имена. За да не бъде издавана тяхната самоличност, ще бъдат представени чрез инициалите А.С. 

(анонимна страница) и А.С.1. 
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това, което си направил. Перфектният мийм би бил една дума и една 

картинка“. По БНР „Христо Ботев“ Яница споделя: ''Миймовете 

представляват видео материал или снимков материал, подкрепен с 

кратко описание, чиято цел е да създаде познато усещане у човека". 

Някои изследователи, критици и създатели на мемета виждат в тях 

потенциал за съвременно изкуство и креативна дейност, 

разнообразяваща всекидневието – „за мен правенето на мемета изглежда 

като създаване на дигитално изкуство, защото ти трябва да мислиш за 

своята аудитория, колективното знание, басейна от алюзии, на които 

можеш да разчиташ, формите, символите, играта на думи, теми, и така 

нататък“ (Reoch, 2019: 237). Накратко казано: докато по-широкият 

смисъл на термина „мем“ е бил използван да опише абстрактна единица 

мимезис, културата на интернет и софтуера от 90-те години на миналия 

век трансформира дефиницията си към абстрактна единица идея или 

култура. Популярно, той обозначава вид форма на информация, която 

може да се репликира, рекомбинира, преобразува и преразпределя в 

множество медии“ (Granata, 2019: 257). 

Настоящото изследване е вдъхновено от работата ми по проект 

„Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат“ и представлява 

заключителна част на дисертацията ми, посветена на „аматьора като 

феномен на културата“. Една от мотивациите ми да изследвам меметата 

се роди вследствие на пандемията от COVID-19, превзела 2 от 3-те ми 

години следване в редовната докторантура. По време на тези 2 години 

терените и събитията, свързани с останалите културни практики, които 

изследвам (косплей, ЛАРП) бяха замръзнали. Основната комуникация се 

случваше онлайн и установих, че е подходящ момент да се опитам да се 

свържа с меме дейци (повечето от които пазят своята анонимност в 



Изкуство. Журналистика. Критика Мария Иванова. Меметата в новините и 

меметата като новини  
с. 153-184 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 

 

 

157 

името на страницата си4). В България феноменът на меметата все още е 

в началните си фази и страниците са малобройни. Успях да проведа 5 

дълбочинни интервюта със създатели на меме страници (memebok - към 

месец май, 2022 г. – 54,3 хил. последователи, zakuska_v_legen – към 

месец октомври, 2021г.  - малко над 1000 последователи, 

politicheski_humor –  към месец май, 2022 г. - 20,4 хил. последователи, 

А.С.1 – към месец май, 2022 г. 132 хил. последователи и А.С.2 – към 

месец май, 2022 г.-15 хил. последователи), включвайки някои от най-

популярните и такива, които тепърва „прохождат“ (жаргон, използван от 

респондентите). Ежедневният преглед на сайтове, меме публикации в 

Инстаграм и Фейсбук ми помогнаха да наблюдавам развитието на 

отделните страници и съдържанието, което се споделя. Опитах да 

направя и „включено наблюдение“ чрез създаване на жанрова меме 

страница, свързана със сцени от филми, върху които прибавях текст от 

битови ситуации, нямащи общо с оригиналния смисъл на филмовия 

кадър. Реших да направя това, за да науча малко повече за начина, по 

който се създават мемета (шрифт, кадър, вид хумор и т.н.), да се опитам 

да се поставя на мястото на меме деец, който качва по няколко картинки 

с текстове на ден. Опитът за създаване на меме страница ми помогна да 

разбера в някаква степен сложния механизъм, изискващ талант, умения, 

изобретателност и постоянство, съпътстващи успеха на подобно 

начинание, изчислим чрез броя на последователите. Страницата много 

бавно събираше нови последователи и в един момент се отказах от 

„включеното наблюдение“, но за сметка на това се появи нова 

парадигма, чрез която да гледам на създаването меметата – именно като 

работа. 

 
4 Респондент А.С.2 споделя, че е много по-лесно да кажеш нещо, което би засегнало някого или просто да 

направиш шега, ако си анонимен. В противен случай свързват шегата с личността ти – ако не те харесват като 

човек, няма да се изсмеят и на шегата ти. В този смисъл - страницата трябва да съществува самостоятелно. 
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Целите на настоящото изследване са две – в първата част ще се 

опитам да дефинирам по-ясно понятието за меме, отграничавайки го от 

често приравняваните нему колажи, картинки, гифове, видеа, вайръл 

съдържание и др. За анализа на меметата като част от новинарския поток 

е използван моделът за изследване на превръщането на разказите за 

събития в новинарски сензации (Попова, с. 347-363). В текста е 

представен анализ на това как меметата биват описвани, коментирани и 

споменавани, който е осъществен чрез анализ на 33 статии (някои от 

които са допълнени от радио интервюта или изказвания в телевизионни 

предавания, които съм транскрибирала). Основният метод на изследване 

в тази част ще бъде преглед на понятието чрез ключови думи в 

разнообразните му вариации (мем, мийм, меме), като ще направя опит 

да разпределя информацията от статиите в отделни категории, 

представящи общата медийна картина, характеризираща меметата и 

съпоставяйки я спрямо научната литература, прочетена по темата. Във 

втората част на текста, ще представя гледната точка на меме деец – 

politicheski_humor, който приема създаването на мемета като работа и 

бизнес. В анализа си ще се придържам към обяснителния модел и 

теоретичната рамка, служещи ми за ориентир в изследванията, относно 

меметата, които се основават на контекстуалните понятия на 

разпространяемата култура, културата на направи-си-сам (DIY), culture 

jamming  и дори явлението deep fake5, последното застрашаващо чрез 

софтуера и филтрите си всеки един човек от възможността да се 

превърне в меме, или да участва в порно филм, без дори да подозира. 

Вследствие на двугодишен активен преглед на меме страници, 

съсредоточени главно в Инстаграм и Фейсбук, нужен за изследването 

ми, ме отведе към хипотезата, че меметата влизат активно в ролята на 

 
5 Дълбоки фалшификации, термин, който всъщност идва от "deep learning" - методът на машинно учене на 

изкуствен интелект с помощта на изкуствени неврални мрежи (Кръстев, 2019). 
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съвременни новинарски медии. Установих, че мигновената реакция на 

актуални събития чрез едно меме достига в пъти по-бързо до мен, 

особено в случаи, в които не съм разполагала с времето да прочета текст 

или да изгледам цяло видео, посветено на темата. За поглеждането на 

една картинка с текст са нужни само няколко секунди, както 

politicheski_humor казва: „на практика ние се борим за някакви минутки 

на ден от твоето внимание, а не за примерно час в праймтаймa”. Отделно 

от това, все по-често започнах да виждам мемета, които рекламират 

продукти, фирми, заведения, магазини и др., което първоначално ми 

убягваше. Рекламата, внедрена в картинката под формата на лого или 

просто таг, потъваха в спама от множеството визуални шеги. У мен се 

появи питане, дали създаването на мемета се е превърнало в бизнес, 

нещо, което преди години не бих могла да си представя.  

Първата ми среща с меме бе през 2009-та година, след 

популяризирането на сайта 9GAG в България, по време на обучението 

ми в гимназията. Бих могла смело да заявя, че това представляваше 

истинска мания за мен и моите връстници. Често прекарвахме семейни 

празници пред компютъра, в опити да стигнем до края на качените 

смешни картинки, които непрестанно се множаха. За едни от първите 

мемета се считат т.нар. рейдж комикс (rage comics6). Най-грубо казано, 

рейдж комикс представлява фикционална вселена от дигитални комикс 

картинки с различни лица/физиономии на определени герои, 

представени под формата на драсканици. Те могат да бъдат създавани с 

минимални дигитални умения и познания, свързани с основни програми 

като Photoshop и Paint. Въпросните комикси разказват чрез хумор 

ежедневни ситуации, които са в повечето случаи общосподелими от уеб 

потребителите (да кажем сюжет свързан с училище, приятели и др.). 

Рейдж комикс започнаха бързо да се превръщат в способ за онлайн 

 
6 Яростни лица. 
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комуникация и навлязоха в ежедневието ни като недигитални шеги чрез 

имитирането от наша страна на изказвания и изражения от известни, 

актуални мемета. Рейдж комикс продължават да циркулират във 

виртуалното пространство и до днес, някои от изображенията са 

оставили дълбок отпечатък и са задали цял жанр на грубовати рисунки-

мемета с хумористичен характер. Дори емотиконката за усмивка, 

създадена от препинателните знаци двоеточие и стандартна скоба, се 

разглежда от някои изследователи като първото меме, а други сравняват 

феномена с палимпсест: „пергамент, от който първоначалното писане е 

отмито и върху който човек решава да пише отново“ (Barthes, 1982, p. 67 

cited in Langlois, 2014). Най-популярният аналог в България  е 

Спиндерман (от Спайдърмен), нарисуван със същите цветове от костюма 

на известния супергерой, но по-скоро приличащ на драсканица. Той е 

разпознаваем чрез грешно изписани думи (най-често разбъркани букви), 

съпътствани от критика към социалната действителност, сексистски 

коментари, псувни и т.н.  

След краткото разясняване на това, какво най-общо се разбира под 

„меме“, ще премина към концепцията за „мема“ с академичен характер. 

Анализирането от страна на хуманитарни изследователи на меме 

културата в България, както и в чужбина, е сравнително ограничено.  

Един от първите български текстове, посветени на меметата, е 

„Интернет мемета и комуникация онлайн“ от изследователката Дафинка 

Генова от 2020-та година. Текстът поставя изключително важното 

противоречие между „вирално“  споделяне на съдържание и меме 

преобразуването на последното. Авторката прави разграничение между 

различните видове мемета (имидж макрос, рейдж комикс, снимки, 

пародии, флашмобс и др.), като загатва за това, че мемета не са само 

картинки, а биха могли да бъдат цели дейности. Важна част от текста на 

Дафинка Генова е полагането на меме феномена в полето на 
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интертекстуалността, тъй като неизбежно е нужно предварително 

знание, конкретен културен бекграунд и социална принадлежност за 

разбирането на едно меме. Понятието е създадено през 1976 г. от биолога 

Ричард Докинс в книгата „Егоистичният ген“. Той предлага терминът 

„мем” да бъде мислен като Дарвинов, геноцентриран подход към 

културната еволюция, определяйки го като единица за предаване на 

културата. Днес има разнообразни теории и концепции за меметата, 

много от тях не се осланят на труда на Докинс, най-вече защото става 

дума за актуалната дигитална версия на мема и неговият интерактивен 

характер. Въпреки това Ричард Докинс задава основите за 

характеризирането на мемовете като разпространяеми културни 

фрагменти от човек на човек. От гледна точка на меметиката „Докинс 

използва meme (мем) по аналогия на gene (ген) като съкратена форма на 

гръцката дума mimeme, която е сродна на mimesis. Според него меми са 

„мелодии, идеи, изрази, модни дрехи, начини на правене на керамични 

съдове или на построяване на сводове“ (Dawkins 2006/1976, с.192 цит. по 

Генова, 2020: 298).  

Според Оксфордския речник меме представлява: „изображение, 

видео, парче текст и т.н., което се копира и разпространява бързо от 

интернет потребителите, често с леки вариации, които го правят 

забавно“7. Мемът от своя страна е: „идея, поведение или стил, който се 

разпространява от човек на човек в рамките на една култура - често с цел 

предаване на определен феномен, тема или значение, представени от 

мема. Мемът действа като единица за носене на културни идеи, символи 

или практики, които могат да се предават от един ум на друг чрез писане, 

реч, жестове, ритуали или други имитативни явления с имитирана тема. 

Поддръжниците на концепцията разглеждат мемовете като културни 

аналози на гените, тъй като те се самовъзпроизвеждат, мутират и 

 
7 Вж. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/meme  
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реагират на селективен натиск“8. В началото на изследванията по темата, 

основният акцент бе върху вирусната природа на меметата, коментирана 

от множество изследователи. Разглеждайки ги като вирус, спам, 

многократно разпространяемо съдържание с малки вариаци и т.н., 

започнах да осъзнавам, че стигам до момента, в който ги приравнявам с 

всички вайръл картинки, колажи, гифове, карикатури, дори 

предизвикателства (challenges). Подобни характеристики се наблюдават 

и в част от българските онлайн медии. Книгата на Брадли Уигинс 

„Дискурсивната сила на меметата в дигиталната култура” ми помогна до 

голяма степен да отгранича феномена на меметата от останалите вайръл 

съдържания. Той представя мемето като визуален аргумент, като го 

полага в контекста на културата на участието, характерна за 

съвременното общество. Ние сме активните дейци, съпътстващи 

основната функция на мемето. За да бъде то осъществено, трябва да се 

промени неговият първоначален смисъл чрез нашата собствена 

интерпретация и интеракция с него. Така трябва да бъде направено, че 

да се създаде диалог с останалите зрители, да провокира критика или 

пародия, всичко това чрез техниката на ремиксирането на оригиналното 

изображение. За по-голяма яснота авторът дава пример с вайръл видеото 

„Numa numa”9, като казва: „важно е да се направи разлика между 

първоначалното видео и функцията на итерациите като действително 

интернет меме. Първоначалното видео е пример за вайръл (вирусно) 

видео, докато пародираните му итерации са интернет мемета. (Wiggins, 

2019: 94). Самият Докинс представя мутацията и еволюцията на идеята 

за мема в нова посока: „мемът е отвличане на оригиналната идея. Вместо 

да мутират случайно, преди да се разпространят чрез форма на 

Дарвиновата селекция, интернет меметата се променят умишлено от 

 
8 Вж. https://bg.living-in-belgium.com/mime-vs-meme-7207  
9 Вж. https://www.youtube.com/watch?v=KmtzQCSh6xk&ab_channel=DorkDaily  
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човешката креативност. В отвлечената версия мутациите са проектирани 

– не произволни, с пълното знание на лицето, което извършва мутацията 

(Dawkins, 2013, В: Wiggins, 2019: 8). Темата вирее в актуалната ситуация 

на web 2.0 и амбициите за web 3.0, водеща след себе си 

постхуманистични теории и представи за мета-съществуване. Някои 

коментари граничат с конспиративни теории, например това, че 

виртуалният маркетинг и алгоритмите, с които борави, биха могли да 

разпознаят и рекламират фрагменти от мислите (без да бъдат изговаряни 

или изписвани) и дори сънищата на интернет потребителите. 

Споменават се активното присъствие на т.нар. платени „тролове“ или 

компютърно генерираните „ботове“ в социалните мрежи, които създават 

една стерилна, роботизирана и дехуманизирана виртуална (не)реалност. 

Следвайки подобни хипотези, бихме могли да се усъмним в естественото 

превръщане на дадени културни продукти във „вайръл“, като допуснем, 

че повечето от тях са продукт на необясними за нас математически 

алгоритми и изчисления, стратегии на големи компании, които са 

последвани от масова манипулация. В статията „Нормата ни е 120 поста 

на ден“. Животът на един кремълски трол“ Сергей К. разказва пред 

Радио „Свобода“ за работата си за местния клон на агенция ФАН – едно 

от подразделенията на руската „фабрика за тролове“ (Волчек, 

27.01.2021). В текста се казва, че „един от отделите на фабриката е 

специализиран в създаването на мемета, в които лицата на журналистите 

или на опозиционните политици се монтират върху кадри от 

порнофилми“. В други от отделите трябва да се пишат определени 

коментари на ден, като един от работещите пише негативен коментар за 

конкретна тема, а друг пише опровержение, за да може във форума да се 

създаде чувството, че има истинска дискусия. В тази статия е загатната 

функцията на меметата като доходоносна работа, интернет шегите не са 

просто „майтапчета“, а са целенасочени коментари, отправени към 
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конкретна аудитория. Към това обаче, ще обърна по-специално 

внимание във втората част на текста. Брадли Уигинс противопоставя 

мема по Докинс на ентимема, като представя тезата, че „между мема и 

интернет мемето ентимемата оставя пространство на публиката да 

вмъкне собствените си знания и опит; той предполага аудитория от 

съдии, способни да „попълват празните места“ в аргумент (Finnegan, 

2001, В: Wiggins, 2019: 2). Авторът, сам по себе си, е маловажен, разпада 

се и се дематериализира в името на колективно творчество. С риска да 

се повторя, няма как да не спомена тук концепцията на Ролан Барт за 

смъртта на автора и раждането на читателя (Барт, 2003). Меметата са в 

постоянен процес на трансформация, а създателите им остават на заден 

план, тъй като ако е добро тяхното меме, то трябва задължително да 

провокира креативното му трансформиране от страна на аудиторията. 

Следователно, следвайки теорията на Уигинс, едно интернет меме, за да 

бъде истинско, то по дефиниция трябва да стане „вайръл“ и да 

предизвика аудиторията да го ремиксира. Сещам се за един много 

популярен и сполучлив колаж в България, посветен на Красимир 

Каракачанов и множеството вариации от всякакви хора, включващи 

пликчето на „Била“. Именно тези вариации превръщат първоначалния 

гаф и последвалата дигитална шега в меме, а Уигинс казва: „ако 

публикувам изображение-макро (картинка с текст) като меме на 

страницата на „Classical Art Memes“ и то събере нулеви реакции, 

споделяния и коментари, все още ли е меме? Според моята собствена 

дефиниция за интернет меметата, артикулацията им като артефакти на 

дигиталната култура и според това, как останалите изследователи са 

дефинирали меметата, отговорът е категорично „не“. (Wiggins, 2019: 53). 

Тук искам да обърна по-специално внимание на българските онлайн 

статии. Често в българските медии меметата се приравняват с други 

творчески продукти (тип снимка, видео, колаж, комикс и др.), които 
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обаче не водят след себе си различни вариации, породени от 

множествените интерпретации на интернет потребителите. Този 

проблем идва от т.нар. „мийм култура“ („Площад Славейков“, 

28.03.2022), която не е умело дефинирана. 

Основната дихотомия, съпътстваща по-широкото разбиране за 

меметата, е по оста сериозно-забавно. В този ред на мисли, наблюдава се 

противопоставяне и същевременно преплитане между практики, 

свързани с бизнес и такива – с обикновено хоби. Чистата имитация, 

обяснявана чрез културата на копирането и поставянето (copy-paste) е 

изправена срещу произведението на изкуството, невинно направената 

шега чрез картинка пък води понякога до съдебни дела, а защитата на 

авторските права бива неглижирана, в името на ежедневната им кражба, 

с цел липса на цензура и стремеж към пълна творческа свобода и 

креативност. След като са представени няколко лесни програми, чрез 

които можем да сътворим „меме“ от телевизора чуваме следното „дайте 

воля на чувството си за хумор и не забравяйте да споделите вашите 

творения на нашата фейсбук страница“ (БНТ, „Натисни F1“ 20.02.2020). 

Разбираме, че участието в този културен феномен, е общодостъпно, 

единственото, което е нужно на човек, е достъпът до компютър и 

личното му желание. По друга телевизия Николаос Цитиридис (БТВ,  

05.02.2020) пък описва мемето по следния начин: „искам да използвам 

рождения ден на социалната мрежа, за да си поговорим за един феномен, 

зародил се в интернет, който е по-мощен от всички инфлуенсъри и 

мотиватори. По-силен дори от онези картички за Гергьовден, които ви 

пращат всяка година, дори да се казвате Димитър. Говоря ви, дами и 

господа, разбира се за феномена меме. Някои го наричат мийм, други 

мем, баба ми го нарича: „К‘ва е тая простотия?“. Но, горе-долу, всички 

се обединяват около едно определение, макар и не най-точното: смешна 

картинка в интернет с определен контекст“. Малко по-късно певицата 
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Михаела Филева накратко го определя като „най-добрият начин нечий 

гаф да се помни дълго“, а Катето Евро казва: „нали не се излагам като не 

знам какво е меме?“ (БТВ, 05.02.2020). Тук е загатната липсата на 

конкретна яснота в България, относно феномена, всички го определят по 

различен начин, някои поколения дори не знаят за него. Въпреки това, 

изглежда забавно и разведряващо - решаваме да напишем в търсачката 

„меме“, вече го чухме и като „мийм“, сърчваме и тази дума, стигаме до 

информация и за споменатия „мем“. Интернет меметата започват да се 

разпространяват в края на миналия век, но все още в българската 

общественост понятието не е съвсем ясно дефинирано. 10 от статиите, 

на които ще обърна внимание, във връзка с употребата на думата „меме“ 

(както и мийм, мем) са от „Дневник“, 8 от „Площад Славейков“, 4 са от 

„Sega.bg”, 5 от „OFFnews”, 2 от „БНР“ и по 1 от „DarikNews”, „БНТ“, 

„БТВ“ и „Actualno”. Общият брой прегледани от мен статии е по-голям, 

но реших да изключа всички текстове, в които меметата са включени 

като класация (например „10-те най-забавни мемета от…“ и др.) и в 

които самата дума е просто спомената, без допълнителен коментар, 

характеристика или авторова критика. Вероятно изпускам някои онлайн 

материали, но броят текстове бе достатъчен, за да отгранича основните 

рамки, в които меметата биват вписвани. Ще започна от първата 

категория, акцентираща се върху дефинирането на мемето. В 

българските онлайн медии го наричат още мода/модерна мания/мода във 

вица (Ганчева, 2021), или просто картинка. В други статии виждаме 

приравняването на меметата с онлайн комикс (Дневник, 19.01.2016), 

вайръл видео (OFFNews, 7.12.2018), карикатура (Дневник, 3.07.2014), 

инициатива (Дневник, 4.11.2012), тенденция („Площад „Славейков“, 

2019), някаква практика (тип фенска признателност (Дневник, 3.07.2014) 

или реакция след събитие), дори интернет жанр (OFFNews, 21.03.2020). 

Интернет шегите се разпознават като мийм шеги (следователно „мийм“ 
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се превръща в синоним на „интернет“ (Дневник, 17.06.2014)), а градски 

легенди като Слендърмен (Димитрова, 2018) или снимка на известна 

личност (Сега, 04.03.2021) също биват също описани като мемета. В 

много редки случаи меметата биват споменавани като работа 

(DarikNews, 12.01.2022), бизнес (Дневник, 10.05.2014) и във връзка с 

цензура (главно в контекста на Русия) (OFFNews, 26.08. 2018 и 

29.05.2019) и защита на авторски права (Площад „Славейков“). От тук 

споменатите употреби на понятието бих се съгласила с това, че мемето 

представлява мода, тенденция и жанр: „меметата са жанр, а не средство 

за онлайн комуникация и са артефакти на дигиталната култура на 

участие, характеризираща се специално от посредничеството на 

потребление-производство (Wiggins, 2019: 44). За сметка на това обаче, 

останалите варианти са некоректно употребени – меметата взимат 

техниката на комикса, колажа и карикатурата, но това не означава, че 

всеки онлайн комикс, колаж или карикатура е меме, което често се 

разбира от статиите. Това важи и за вайръл видеото. По-рано споменах 

за различаването на вайръл видео от едно меме, тъй като последното 

носи след себе си разнообразни вариации и интерпретации. Що се отнася 

до практиките като някакъв вид реакция или инициатива чрез картинка 

с текст, за последната също не може смело да се твърди, че е меме. 

Преобладаващите статии, в които присъства някоя от вариациите на 

анализираното понятие, са свързани с дигиталното пространство и по-

конкретно с „виртуални/дигитални вицове“. Ще дам пример: в статията, 

озаглавена „Чатът на Гешев с пиарката на Борисов: тази простичка 

наглед случка разкрива много“ (Милчева, 2021) става дума за чат-

кореспонденция между главния прокурор Иван Гешев и пиарката на 

бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов по време на участие в 

парламентарна комисия за обсъждане на законопроект. Питам се - какво 

общо има мемето с тази ситуация? Според авторката на текста: 
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„българският политически живот не просто ражда вицове, а е меме сам 

по себе си“ (пак там). В това изречение мемето и вицът са представени 

като синоними. Нелепата ситуация, свързана с неглижиране чрез чатене, 

по време на важно политическо събитие и връзката между самите главни 

действащи лица, въобще цялостната осанка на текста, в жанра на 

жълтата новина, препраща към дефинирането на мемето като нещо 

нелепо, несериозно, смешно, пародийно, нескалъпено, неадекватно, 

разбира се, допускайки използването на думата като метафора. В 

статията „Борката подлуди интернета“ дефиницията за мемето е 

следната: миймчета (meme - мийм; на български му викаме меме - 

хумористично колажче, носещо вековна мъдрост, злободневна закачка 

или приятна простотийка)“ се добавя допълнителен пласт на ирония, 

омаловажаване, чрез употребата на вид литота и умалителни думи.  

В този ред на мисли, когато меметата биват сравнявани с вайъръл, 

виц, снимка, градска легенда или дори картината, нарисувана от 

художника Симеон Кръстев, която „бе подарена на сръбския президент 

Александър Вучич лично от нашия премиер-министър Борисов“ 

(OFFNews, 22.01.2021) употребата на понятието не е съвсем коректна. 

Една дигитална шега, създавана на принципа на мемето и в неговия 

жанр, не е задължително да се превърне в меме, както само по себе си 

вайръл съдържанието не е меме. Често се срещат и словосъчетанията 

вайръл меме или „дали вашето меме ще стане вайръл“, което също 

взаимно се изключва. По-коректният въпрос, в логиката на теорията на 

Брадли Уигинс би бил: „дали ще успеете да създадете меме?“. Да, 

мемето, за да е меме, трябва да бъде по дефиниция вайръл, обърнатият 

обяснителен модел в случая не работи. В началото на изследването си по 

подобен начин сливах други творчески продукти, например 

политическите карикатури, създавани на принципа на колажа чрез 

Photoshop, в жанра на меметата. Мои респонденти – меме-дейци ми 
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споделиха, че карикатуристите се обиждат от това, но и други хора са 

приемали техните творения като мемета. Създава се едно 

противопоставяне между „пълната аматьорщина“/имитацията и 

изкуството, а А.С. казва: „има два вида миймъри – тези, които 

публикуват stolling content (откраднато съдържание) и тези, които правят 

оригинално“. 

Споменавайки противопоставянето на категориите сериозно-

забавно, бих искала чрез тях да разпределя споменатите 

сравнения/наименования/описания на „меме“ в българските онлайн 

медии, стремейки се да избягам от възможно есенциализиране. Най-

лесно това би се случило със споменатите по-горе умалителни употреби 

„миймчета“/„простотийка“/“колажче“, които директно влизат в 

категорията „забавно/несериозно“. В статията „Наско е просто мем* на 

културното ни опустошение“ (Димитрова, 2022), качена в „Дневник“ и 

„Sega.bg” прочитаме следното: резултатът е доминация на чалгата в 

интонационната среда дори на елитните столични гимназии, а какво 

остава за по-онеправдани квартали, градове, села. Но, разбира се, това са 

маловажни неща, важното е да тече хумор и хейт във Фейсбук“. Тук една 

политическа фигура, сътворила според авторката гаф, сама по себе си 

бива сравнена с меме. Това, по мое мнение, следвайки концепцията на 

Брадли Уигинс, отново не е достатъчно коректна употреба. Загатнато е, 

че поради факта, че е направена пародия на клипа на Атанас Атанасов 

(единствено тази на Филип Аврамов), това превръща ситуацията в 

„мем“, но една пародия (или дори няколко) не би могла да говори за това, 

което описах по-рано като „меме“. 

Полагайки културния феномен на меметата в полето на 

популярната култура,  някои от разгледаните статии имат оценъчен 

характер и са основа за авторова критика, често с подобна 

омаловажителна конотация, коментирана по-горе или употребявайки 
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думата като сравнение/метафора с небуквално и задълбочено в 

конкретика значение. Това обаче, само по себе си, би могло да говори за 

вероятна общосподелена неглижираща позиция. В статията „Деца, не 

правете като Путин, нито като „Амазон“ (Глишев, 2022) миймовете и 

попкултурата са передставени като „по-лековатата форма на културния 

багаж“ и се коментира „тъжен настоящ епизод в историята на 

попкултурата“. Александър Кузманов коментира пред БНР „Христо 

Ботев“ за новата мода във вица: „ако не са пропаганда, те са добра 

шега…Едно от качествата на миймовете е, че те много бързо избухват, 

но също толкова бързо и залязват. Не са културни носители, както 

прозата или киното, които остават с десетилетия, не - те се консумират 

много бързо и изчезват“, твърдение, което също е в опозиция на 

схващане, че те могат да бъдат разглеждани като изкуство. Любомир 

Кючуков (2017) споменава съществуването на „меме поколение“, а 

според него виртуална реалност измества реалната. Нужно е да се 

създаде филтър на виртуалната консумация, защото иначе 

съпътстващите механизми на едно меме (например шльокавицата) 

представлява тревожна тенденция, свързана с формирането на личността 

на едно дете. Избягвайки от възможността да представя само една гледна 

точка, ще прибавя чутото от предаването „Натисни F1” по БНТ. 

Ютубърът Nikicha1 споделя позицията, че хората стават все по-

изобретателни и се създава естествена конкуренция, свързана с 

изобретяването на мемета. Той също така споменава за възможността 

всяка една „стъпка накриво от известни личности” да вдъхнови 

превръщането им в меме. По-рано бях споменала феномена „deep fake”, 

чрез който можем да се окажем в нежелано от нас видео/снимково 

съдържание  чрез софтуер, анимация или филтър. Съществуват 

мемета, които са забавни за едни, но травмиращи за хората, чийто реални 

снимки за направата им са използвани (Aldrich, 2015). Пример за това е 
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феноменът „I accidentally became a meme“ („Аз инцидентно се превърнах 

в меме“), серия от видеа в платформата Ютуб, посветени на интервюта с 

хора, чиито снимки са внезапно са се превърнали в мемета, след 

използването им от анонимни автори. Мъжът от популярната меме серия 

„Hide the pain Harold” („Скрий болката, Харолд“) споменава 

следното:„хората всъщност не ме гледат като реален човек, а като 

фотошоп творение“10. С течение на времето обаче, се засилва интересът 

на хората към него и той придобива много почитатели. Срещайки го по 

улицата, те пожелават да си направят селфи с него, а по повод това 

споделя следното: „виждам радостта в очите на хората и е прекрасно, че 

мога да ги направя щастливи”. Започват да го канят в реклами (напр. от 

„Кока-Кола“), стига се дори до идея за филм, посветен на меме 

персонажа му. 

В българските онлайн медии има коментари относно липсата на 

чувство за самоирония от страна на родните политици, които вместо да 

приемат критиката/шегата правят неуспешни опити да „спрат 

монтажите“ с тяхно лице от шегаджиите в интернет. В статията „От 

площад „Славейков“ до Марс – Бърни Сандърс като най-заразния мийм 

(снимки)“ (Площад „Славейков“, 2021) се коментира, че самоиронията 

на българските политици е поставена под въпрос, а като контрапункт е 

даден Бърни Сандърс, който използва превръщането си в меме в 

благотворителност. В статията „Генералът каза!!! Или как генерал 

Мутафчийски вдъхнови социалните мрежи“ (OFFNews, 21.03.2020) ген.  

Мутафчийски е наречен „герой на интернет жанра "meme" - снимки с 

кратък текст към тях, които осмиват ситуацията и самите герои“. Освен 

български политици, срещаме и популярни актьори като Никълъс 

Кейдж, който „изрази своето разочарование от факта, че кадри с 

неговото лице от филма „Целувката на вампира“ се използват за 

 
10 Вж. https://www.youtube.com/watch?v=a3WnvDtDD2M  
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„платна“ за миймове през последните години“ („Площад „Славейков“, 

2019). Шегите с неговото лице са се превърнали в поджанр на рейдж 

комикс с наименованиято Cage Rage (Кейдж Рейдж), идващо от 

фамилията му. Тук мемето може да бъде коментирано дори като 

потенциален провал на кариерата (или дори съпътстващ мотив за 

култура на отхвърляне11), навлизане в личния живот, а това ме препраща 

към филма „Don’t look up” от 2021-ва. В сюжета се разказва за 

наближаващ земята метеорит, за който учени се опитват да информират 

населението. Реакциите на обществото са, че това е шега и започват да 

създават мемета, свързани с изказванията на учените по медиите. 

Учените, стремейки се сериозно да обяснят, че това е истина, че тези 

мемета са нелепи, все повече провокират създаването на нови пародийни 

версии. В този смисъл, една известна личност колкото повече се опитва 

да спре разпространението на меме със своето лице, толкова повече се 

множат шегите, тъй като не е проявена липса на самоирония. Шегата 

бива приета за нещо сериозно от засегнатото лице, а това провокира 

задълбаване с все повече и повече авторски версии на първоначалната 

смешка.  

В хода на изложението, направих опит да премина от забавното 

към сериозното, като, разбира се, те се преплитат и не биха могли да 

бъдат съвсем ясно отграничени. Тръгвайки от начините, чрез които 

понятието бива дефинирано, било то като метафора и сравнение, било то 

целенасочено неглижирано или обратно – представено като творчески 

импулс, неминуемо стигнах до цензурата, авторските права и 

навлизането на меметата в личния живот, от което сякаш нито един от 

нас не е защитен. Ситуацията в Русия е може би един от най-радикалните 

примери за това, какво може да последва от едно меме, иронизиращо 

властта. В следващата част на текста ще представя една друга страна на 

 
11 Cancel culture. 



Изкуство. Журналистика. Критика Мария Иванова. Меметата в новините и 

меметата като новини  
с. 153-184 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 

 

 

173 

меметата, но естествено продължение на изложението – именно 

меметата като бизнес. 

Първоначално като започнах да се занимавам по-задълбочено с 

феномена на меметата, си представях, че меме дейците са нещо като 

„анонимни инфлуенсъри“ (продължавам да използвам това 

определение) – печелят на база последователи. Това схващане идва от 

факта, че дълго време не разбирах от монетизиране в социалните мрежи, 

но нещата не са чак толкова сложни – пари в Инстаграм се печелят от 

реклами и колаборации. Спомням си един забавен случай, в който бях на 

един красив плаж и видях за пръв път инфлуенсърка на живо. Тя 

държеше в ръцете си някаква козметика и беше придружена от фотограф 

със смартфон – обикаляха заедно дълго време по различни скали, огрени 

от жаркото слънце, търсейки перфектната светлина и поза за снимка. 

Дълго време ми бе нужно да схвана какво виждат очите ми, но това се 

случи отдавна. Днес подобна практика се е превърнала в нещо съвсем 

обичайно и нормално. В крайна сметка, това момиче работеше в този 

момент. Е, при меме дейците или както често биват наричани 

„мемеджиите“ (DarikNews, 12.01.2022 г. ) ситуацията е доста сходна, 

само че вместо рекламираният продукт да бъде държан лично от тях и 

без дори да показват своите лица и тела на фона на красива дестинация, 

той чрез лого или таг и разбира се, задължителната сполучлива, актуална 

и адекватна шега бива „вмъкнат“ в мемето чрез специфичните за жанра 

вече коментирани техники. Картинката с текст, както често описват 

меметата, се превръща в картинка с текст и лого. Един от най-

любопитните и интригуващи за мен примери е дело на маркетинговата 

стратегия на ресторант „О‘Шипка“ и рекламното меме, което бяха 

направили, вдъхновено от интереса към сериала „Игра на калмари“, 

излъчван по Нетфликс. В уводната част на текста си бях споменала 

теорията на culture jamming – „ практиката на нарушаване на ежедневния 
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живот и статуквото с изненадващи, често комични или сатирични 

действия или произведения на изкуството“ (Cole, 2021). В контекста на 

тази теория - критинката, свързана с консуматорското общество чрез 

познати лога, образи, лозунги ме препраща към феномена Banksy. 

Анонимен графити артист, чиито произведения се появяват 

изненадващо на централни локации. В неговото изкуство присъства 

критика към политиката и съвремието. В меме културата присъстват 

сходни фрагменти със стила на Banksy, главно защото използват 

разпознаваеми  фигури, образи, известни личности и моменти от 

актуални или значими събития. За разлика от изкуството на Banksy 

обаче, меметата съществуват във виртуалното пространство. 

,Благодарение на изключително интересния разговор с меме дееца 

politicheski_humor, концепцията ми за меметата претърпя коренна 

трансформация. Респондентът е част от цяла меме компания, в която 

влизат повече от 10 популярни български меме страници в Инстаграм 

(JustPablo, BalkansKnow – предимно сюжети, посветени на „балканите“, 

nalove_online – мемета, свързани с лов, obshtacооltura, escobar_girl – 

насочен към женска аудитория, mypetfriend_official – мемета за домашни 

любимци, avtomobilen.humor – мемета, свързани с автомобили, 

restorantiorski_humor – такива, насочени към ресторантьорския бранш и 

др). Както става ясно, всички те са насочени към конкретна аудитория, а 

politicheski_humor допълва: „ние повече развиваме мрежа, като 

основната ни цел е да задържаме и да прехвърляме трафик“. Осъзнах, че 

ежедневният ми преглед на меме страници е преизпълнен с множество 

реклами. Все по-често виждам меме страници в Инстаграм, които са 

написали в описанието си (или т.нар. „био“ – от биография) – „za reklami 

– DM12 me” („за реклами - пишете ми на лично съобщение“). Като се 

върна във времето от тийнейджърските си години, когато меметата за 

 
12 Direct message. 
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мен бяха просто драсканици с предимно забавен текст, разбирам все по-

плътно, че движението от периферията на забавното и дистанцираното 

се е ускорила драстично към тази на сериозното и материалното, а 

мемето добива парична стойност. В статията „Какво е професия 

мемеджия: Най-популярните родни страници в Instagram“ (DarikNews, 

12.01.2022) относно профила на justpablo пише следното: често мемета 

са под формата на реклама и така профилът привлича както 

последователи, така и партньори. Към този момент страницата има 

партньорски отношения с букмейкъри, заведения, козметични центрове 

и т.н. Притежава дори собствена линия дрехи“. Респондент 

politicheski_humor споделя: “ако искаш да постнеш нещо в 

politicheski_humor, предвид че е само с 20 хил. последователи, с тясна 

ниша, примерно една публикация може да струва между 100-150 лв. без 

ДДС, вече в зависимост дали ние трябва да я направим, да я 

концептуализираме“ – можете сами да предположите какви биха били 

сумите за едно меме/публикация от някоя по-популярна страница. Освен 

това, един от клиентите им е онлайн медията „TrendyNews“, той споделя: 

„(тя) е към нас и си работим като нормална медия, рекламираме се и т.н. 

В момента се ракламират основно хазарт, финансови услуги, (бързи) 

кредити, заведения (дискотеки, ресторанти и т.н.) и хотели. Това са ни 

по-основните клиенти, които за постоянно са се задържали. А като 

преходни – бутици за дрехи, за всякакви такива стоки, тук-таме някой, 

който иска да стане известен и му трябва малко да се побутне в 

социалните мрежи”. Тук ясно можем да видим връзката между 

информационен новинарски сайт и една меме страница, например в 

politicheski_humor всички актуални събития, свързани с българската 

политика, се появяват светкавично в Инстаграм фийда под формата на 

мемета. Конкретни фирми си резервират цели сюжети, включвани в 

меметата: „това, което продаваме на Credissimo, са всички мемета, които 
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са свързани с липса на пари. И свързано ли е с „идва ми наема… бавят 

ми заплатата… не ми стигнаха парите да си платя сметката…“, каквото 

и да е – слага се логото на Credissimo – ако ти трябва. Те са си 

резервирали правото всички шеги, свързани с пари в нашите мрежи, да 

са техни”. Респондент politicheski_humor разказва за това как мемеджии 

чрез влиянието, което имат в мрежите, могат да предизвикат цял скандал 

или пикантна история, която да послужи в полза на известни 

инфлуенсъри или дори да превърне обикновени хора в такива. Относно 

питанията ми, свързани с механизма/алгоритъма, чрез който меметата 

добиват популярност той казва: „разбираме кое ще се хареса и ще се 

споделя главно от наблюдения. Както при всяко нещо, когато го правиш 

всеки ден по доста време, започваш да го усещаш. Един от колегите в 

голямата страница като му покажа една картинка до +/- 1000 лайка може 

да познае с точност колко ще направи. Просто защото си познава 

публиката“. Да се върна към коментираните по-горе конспиративни 

теории за компютърно генерираните алгоритми и това, че сме залети от 

тях. Дори до някаква степен това наистина да присъства, предвид 

непрестанните актуализации на приложенията, които използваме, от 

разговора с представител на коментираната, бих могла да я нарека смело 

„меме компания“, научавам, че това си е придобито умение, в хода на 

многогодишна работа, усилия и наблюдения. Отвъд шеговитата страна 

на меметата, е нужно да се коментира и присъствието на социо-културен 

код на хумора. Респондентите споделят, че съществуват различни 

стилове/видове хумор при направата на страниците им и по този начин 

се оразличават различните им аудитории. Страниците с меме 

съдържание се различават една от друга както по тематична 

характеристика, воден знак, почерк, цялостен вид на комбинацията от 

постове, така и по целта на техния създател – било то за хоби/изкуство 

или за бизнес. Брадли Уигинс споменава теорията на Гидънс (Giddens, 
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1984, В: Wiggins, 2019), който използва „следи от памет“ (пак там“), 

опитвайки се да обясни процеса на превръщането на една онлайн шега в 

меме. Нужно е разпознаване на първоначално дадения меме шаблон и 

адекватна негова употреба чрез ремиксиране, за да се участва в процеса: 

„в меметичен план, следите (или структурите) от памет са процедурите 

за проектиране на специфично меметично съдържание по такъв начин, 

че да бъде разпознато като меме, за да се насърчи рекурсивно 

възстановяване на свързаните с него мемета… следите от паметта 

позволяват на хората да знаят какво да направят, за да участват; т.е. да 

разпознаят конкретно съобщение като меме и още - да възпроизведат 

подобно меметично съдържание с надеждата за повторен процес на 

разпознаване и възпроизвеждане“ (пак там). Това разпознаване отвежда 

потенциален меме деец към идеята да промени чрез своята собствена 

интерпретация, желание за коментар или чувство за хумор 

първоначалния образ, което ме отвежда към ефекта на Кулешов. Това е 

монтажен похват в киното, постиган чрез съпоставянето на два 

независими един от друг кадъра, които имат отношение помежду си и 

изграждат нов сюжетен смисъл на преживяванията. Да вземем мемето с 

коментирания по-горе Харолд. Изражението на лицето му и усмивката 

му, често коментирана като изкуствена, вдъхновява всевъзможни 

интерпретации. Освен като рожба на колажа, карикатурата, пародията и 

вица, по този начин в мемето бихме могли да видим препратка към кино 

похват, в неговата минималистична, съкратена многократно, сбита и 

ремиксирана версия. 

Като говорим за влиянието на меметата, останалите off-line медии 

имат интерес към дейността на мемеджиите, тъй като по думите на 

респондента им е интересно как с един много малък процент от 

бюджетите им мемеджиите успяват да постигнат много по-добри 

резултати. Често се случва меме дейците да биват допитвани и да им се 
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заплаща за идеи, насочени към реклами, излъчвани по телевизията. При 

запитване към респондента как би определил общността (включваща 

останалите му колеги), от която е част, той споменава „анархо-комуна“, 

като  не се борят да ги разпознават в самото общество на мемеджии. Това 

за него и за останалите му колеги е основен бизнес, като в България, не 

съществува друга подобна онлайн организация, която да превърне това 

хоби в подобна комерсиална машина. Въпреки че не показа лицето си на 

видео-разговора по време на интервюто, сподели, че има хора, които 

знаят кой се крие зад тази страница, дори представлява нещо като 

мотиватор и вдъхновител за свои почитатели, израснали с неговите 

мемета, които по техни думи в някаква степен са ги изградили като 

личности – „медийното послание, излъчвано от масовите медии, не е 

директно усвоено от публиката, но минава през филтъра на така 

наречените от тях лидери на мнението за дадена общност, които го 

препредават, тълкувайки го, на референтната си група” (Нейкова, 

Колева, 2022). Освен politicheski_humor, А. С. 1. казва: „(Печелил съм) 

около 1800 лв. за няколко мемета. Аз съм на 17 и това не го правя 

професионално. Но мисля, че за 10 мемета и 7 сторита е предостатъчно. 

Все пак какво означава да плащаш пари на миймър? От 4 до 6 поста на 

ден, средно около 180 или 120 поста на месец. Те от тези 120 поста (които 

ти сам ги правиш) на месец отделяш 10 за дадените хора. Те ти ангажират 

цял месец да ги мислиш. Защото е много по-трудно да правиш мемета за 

фирма, отколкото да правиш мемета по вайръл работи… от Инстаграм 

не се изкарват пари, изкарват се от колаборации (най-много ок.1200 лв. 

за 10 публикации и стори)“. Memebok добавя: „изкарвам някакви пари, 

но те със сигурност не са пари, с които човек може да се издържа. Аз 

примерно не вярвам в телевизионните реклами или тези по вестници, 

билбордове, смятам, че би било много по-изгодно и много по-ефективно 

да се инвестира в страници, инфлуенсъри – те да правят рекламите“. В 
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този ред на мисли „мийм/меме културата“, спомената по-горе в една от 

статиите, придобива съвсем различни измерения. Меметата в страници, 

насочени главно с цел печалба, са изключително разнообразни, нямат 

конкретен разпознаваем стил, не се правят с цел креативност, а с цел 

задържане и препращане на трафик към конкретните клиенти. Често 

биват използвани шаблонни картинки и снимки, които са масово 

разпространявани и въпросът за авторските права е потънал в дълбините 

на непукизма и приемането, че от всичко може да се направи шега. Меме 

деец от  NEEM (“Non-Existent Existentialist Memes”) споделя: „за мен 

вдъхновението за предизвикване на дебат е комбинация от игривостта и 

желанието да се борим срещу някои конкретни погрешни схващания. 

Ако някой започне да говори близо до мен за някои много случайни и 

неверни убеждения (например, достъпът до интернет е основно човешко 

право), ще бъда по-мотивиран да се подигравам с него в бъдещo мемe. 

Освен това, понякога ни се иска да хвърлим кокал на различни членове 

на аудиторията ни“ (Reoch, 2019: 244). Изследователи коментират 

апатичната природа на меметата и тяхната немощ, относно тласкането 

на потребителите към активни действия (тип граждански протести и др.),  

„все пак, дразнещият аспект на виралността и мрежовите структури за 

участие вероятно подсказва защо е по-лесно и по-приятно да участваш в 

създаването и курирането на мемета, отколкото в социални движения 

или свързани дейности“ (Wiggins, 2019: 102).  

В настоящия текст се опитах да внеса по-дълбока яснота, свързана 

с дефинирането на културния феномен на меметата, като разгледах 

различните употреби на понятието в известни онлайн български медии. 

Често тези продукти на популярната култура биват неглижирани и 

омаловажавани, а както разказах – в тях се крие креативност, умение, 

посредническа и образователна дейност дори потенциал за доходоносен 

бизнес. Съзнавайки вероятността в някои от текстовете употребата на 
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понятието за меме въобще да не се е разглеждала в толкова буквален 

смисъл, реших да направя опит да разясня, че ако вайръл съдържание не 

е креативно ремиксирано и преупотребено, то си остава нищо друго, 

освен вайръл. Практиката, свързана с пародия, колаж, комикси и 

карикатури, вдъхновени от дадено събитие, ситуация, личност и др. не 

винаги представлява меме сама по себе си. Коментираните Инстаграм 

страници имат големи аудитории, които чрез своите коментари, 

преправяния, допълвания, идеи и като цяло – свои версии на 

първоначално даденото меме, продължават неговия живот, дори той да 

се характеризира с краткотрайност. Именно тази креативност е част от 

„меме културата“. Спамът с разпространяема картинка или видео, което 

не е вдъхновило креативност си остава във „вайръл културата“. Двете 

понятия биха могли да се припокриват в някакви аспекти, но по мое 

мнение беше нужно да се опитам да обясня разликите. Меметата са 

изненадващи, ударни, бързо залязват, но могат също толкова бързо да се 

възстановят,  неспособни сме да предвидим кое ще бъде следващото, тъй 

като събитието, от което ще тръгне, тепърва предстои. Ще завърша с 

едно изказване на Анди Уорхол: „Всеки професионален изпълнител 

винаги прави едно и също нещо в точно определения за това момент във 

всяко шоу, в което участва. Това, което харесвам, са неща, които са 

различни всеки път. Ето защо харесвам аматьори. Никога не можеш да 

кажеш какво ще направят по-нататък“ (Warhol, 1977 В: Tanni: 2014: 10).  
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