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MOBILIZATIONS AND OFFENSIVES ON THE  

RUSSIAN-UKRAINIAN FRONTS 
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Резюме: Статията1 изследва актуални явления – връзката между война, радио 

и музика. Фокусът е върху официалните армейски радиостанции на двете 

воюващи страни: руското „Радио Звезда“ и украинското „Армія FM“. Като се 

наблюдава програмната политика, финансирането, музикалното съдържание 

и отношенията към него на аудиторията на двете радиостанции, се търси 

отговор на въпроса как медиите и техните музикални съдържания биват 

мобилизирани и „облечени“ в униформа. Наблюденията върху 

радиостанциите и променената музика в тях, свързана с военното време и 

режим през 2022 г., сочат някои нови черти на радиопропагандните 

мобилизации и музикалните „оръжия“, използвани в тях. 

Ключови думи: армейско радио, патриотични послания, авторски песни, 

забранена музика 

 

Abstract: The article explores current phenomena - the relationship between war, 

radio and music. The focus is on the army radio stations of two warring countries: 

Russia's Radio Zvezda and Ukraine's Army FM. The research examines the 

programming policy, funding, music content and audience attitudes of the two 

radio stations. The question is raised how the media and their musical contents are 

mobilized and "dressed" in a uniform. Observations on the radio stations and the 

changed music in them related to the wartime and regime in 2022 point to some 

new features of the radio propaganda mobilizations and the musical "weapons" 

used in them. 

Keywords: army radio, patriotic messages, author's songs, forbidden music 

 

 
1 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. 
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Въведение: исторически щрихи към военните радиостанции и 

музика 

Сред медийно-музикалните знаци на войната в Украйна, които ме 

занимават като случай в спешната антропология на музиката – песенни 

послания, техните контексти като музикално-сценични прояви, 

телевизионни образи и клипове в дигиталните медии и отношенията към 

тях на реални и виртуални публики (Димов, 2022) – радиото има 

специално място. Връзката война-радио неведнъж е занимавала 

медийните изследователи. В следващите редове ще припомня някои 

български прочити. Вяра Ангелова описва как през Втората световна 

война радиото се преустройва като „пропагандна машина, която да 

обединява нацията“ и това се отнася както за специално създадените 

военни радиостанции, така и за общественото радио – Би Би Си 

„проговаря“ на 40 езика, Гьобелс признава, че е спечелило 

„интелектуалната инвазия в Европа (Ангелова, 2007: 50-51). В 

навечерието на войната нацистката власт в Германия одържавява и 

централизира радиото, криминализира се слушането на чужди 

радиостанции, увеличават се пропагандните радиостанции и 

профилирани предавания за озвучаване на „победния марш и 

могъщество на немската армия“ (Ангелова, 2007: 65-66). В Съветския 

съюз по време на Отечествената война радиото става рупор на 

„героизирането на нацията“ – властта задължава гражданите да слушат 

групово, извън домовете си единствено разрешената програма на 

Всесъюзното радио; информация, политически послания и музика, 

излъчвани от високоговорителите по площадите, правят съветското 

радио институция и оръжие във войната, което едновременно атакува 

„политическия разум и човешката емоция“ (Ангелова, 2007: 106-108). 

„Двубоят в ефира“ на световните сили въвлича и българските радиохòра 
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и слушатели в пропагандните употреби на радиото през Втората 

световна война (Панайотов, 1980).  

„Битките“ и военните употреби на радиото се оказват сред 

основните акценти в радиопрактиките по света и в началото на XXI век. 

Сред радиоформатите в САЩ липсва етикет „армейски програми“, но 

такива съществуват, независимо от официалната забрана да бъдат 

включвани в публични информационни масиви. Според Лъчезар Вачков, 

„Военното радио на САЩ разпространява своите емисии и предавания в 

над 800 щатски станции… далеч извън пространството само на 

армейските“ – тази мащабна дейност се ръководи от две армейски 

ведомства: Военно радио и телевизия (SRTV) и Служба за армейско 

радиоразпръскване (ABS); специализацията в радиопрограмите включва 

като фактори съчетаването на информационно обслужване на военните 

с пропагандни адреси към аудиторията (армейска и гражданска в 

страната, друго население в чужбина) и рекреативна функция чрез 

музиката, съответстваща на „динамиката на военната професия и 

преобладаващото младежко присъствие“ (Вачков, 2004: 107-111). В 

друго изследване на актуалните световни радиопрактики Вачков 

извежда основни черти на поведението на радиото „около войната“ като 

„най-ефективно средство за покоряване на врага“: злоупотреби с 

призиви към геноцид и масова истерия в Африка; „подмолни програми“ 

и практики на „тайно“ („нелегално“, „подривно“) радио, обикновено 

излъчвано като „опозиция зад граница“; радиото по време на преки 

военни сблъсъци (Афганистан, Чечня, Персийския залив) с 

информационни, аналитични и ултимативни цели; армейски програми 

от два типа: върху мирни собствени територии и с адрес към „свои и 

чужди“ на територии на други държави (Вачков, 2010: 119-135). 

Каква музика излъчва армейското радио? Наблюденията върху 

музикалния профил на военното радио на американците показват как 
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през Втората световна и Студената война правителствената Мрежа на 

американските въоръжени сили (AFN) излъчва музика, която подкрепя 

инициативите на Америка за културна дипломация: джаз и суинг. През 

Виетнамската война армейското радио е популярно с музикалните си 

програми – сутрешната програма „Dawn Buster” (1962-1967) става 

емблематична, благодарение на популярната фраза, с която водещият 

Адриан Кронауер открива предаването: „Gooooood Morning, Vietnam” 

(Schudel, 2018). Фразата и музиката („I Feel Good” на Джеймс Браун, 

„What a Wonderful World” на Луис Армстронг, „I Get Around” на Бийч 

Бойс и др.) стават основа за филма „Добро утро, Виетнам“ на режисьора 

Бари Левинсън с Робин Уилямс в ролята на Кронауер (Good Morning, 

Vietnam, 1987). Няма еднозначен отговор каква музика излъчва 

американското армейско радио – не само заради промените във времето 

на музикалния мейнстрийм, а и заради промененото отношение към 

определени музикални стилове и единици. Когато през войната в 

Персийския залив (1991) правителството на САЩ организира в Кувейт 

и Саудитска Арабия „Пустинна радиомрежа“ на AFN, първата песен в 

ефир след началото на сухопътната офанзива е „Rock the Casbah” на 

пънк-рок бандата The Clash (албум Combat Rock, 1982). Същата песен се 

оказва сред включените в „Clear Channel memorandum” – забранителен 

списък от 2001 г. на 165 песни, неподходящи за медийно излъчване 

заради проблематични текстове след атаката на Търговския център на 

11. ІХ. 2001 г. (Димов, 2012). Въпреки това, популярността на песента в 

програмата на американското военно радио нараства по време на 

войната в Ирак (2003-2011) – операция „Иракска свобода“ се озвучава от 

AFN-Ирак, което започна да излъчва през декември 2003 г., а първата 

песен в ефира на военното радио е „Freedom” на Пол Макартни.  

Mоделът на форматно радио в САЩ налага образците и в 

музикалното профилиране на военните радиостанции. Световната мрежа 
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на AFN радио предлага днес различни програми, най-често във формат 

Hot AC, музикалното програмиране включва стилове на популярната 

музика, предимно класически рок, ритъм енд блус и кънтри музика. 

Музиката, включена в програмите за американските военнослужещи, се 

оказва „едно от най-големите постижения на американската армия в 

следвоенна Европа“ със своето „дълбоко, положително въздействие 

върху европейците, което продължава и днес“: като примери се сочат 

споделени признания за оформящото ги влияние на радиото и неговата 

музика от английските рок-музиканти Джими Пейдж и Робърт Плант от 

Led Zeppelin, мюнхенските продуценти на Дона Съмър, немския политик 

Йошка Фишер (Smith, 2013). 

 

Войната през 2022 г.: военното радио на Русия  

Според Лъчезар Вачков армейски радиостанции изграждат страни 

със силна милитаризация; изключение е руската армия, която няма 

съвременно „солдатско радио“, а основаното през 1992 г. Централното 

телевизионно и радио студио на Министерството на отбраната на 

Руската федерация (ЦТРС МО РФ) няма собствена програма и излъчва 

за въоръжените сили предавания от основните радиостанции в страната 

(Вачков, 2010: 125). Всъщност от 2006 г. руската армия има свое „Радио 

Звезда“, което се самоопределя като „информационно-разговорна 

радиостанция, отделяща специално внимание на патриотични, военни и 

образователни теми“; „разговорно-музикално, държавно-патриотично 

радио“ (Звезда; Терехов, 2016). „Радио Звезда“ е част от Медиагрупа 

„Звезда“ – „телерадиокомпания на въоръжените сили на Руската 

федерация“, отворено акционерно дружество, медийна група, 

обединяваща федералния телевизионен канал „Звезда“, националната 

радиостанция „Радио Звезда“, информационните портали tvzvezda.ru и 

radiozvezda.ru (Национальная Радиостанция „ЗВЕЗДА-Fm“; 



Идентичност, медийни репрезентации и криза Венцислав Димов, Война, радио и музика: 

радиопропагандни мобилизации и настъпления на 

руско-украинските фронтове,  

с.51-77  

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 12/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

56 
 

 

Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации 

„ЗВЕЗДА“). 

За профила и властовите употреби на радио „Звезда“ говорят някои 

детайли от финансирането и управлението на радиото. След 

корупционния скандал от 2012 г. в Руското министерство на отбраната 

(завършил с оставка на министър Анатолий Сердюков), правителството 

на Дмитрий Медведев пренасочва средствата, първоначално 

предназначени за армейската медиагрупа „Звезда“ (1,5 млрд. рубли) към 

Обществената телевизия (ОТ), а „Звезда“ остава към Министерство на 

отбраната. Тогавашният генерален директор Григорий Кричевский в 

интервю пред „Комерсант“ (24 декември 2012) сочи, че след 2012 г., 

откогато „Звезда“ има договор с рекламна компания „Алкасар“ 

(поделение на „Газпром медия“, която продава рекламите в медиите ѝ), 

медиагрупата завършва годината с финансов излишък, въпреки 

отклоняването на държавните средства. В интервюто дава информация 

за аудиторията: „Нашата публика са предимно мъже. Гръбнакът на 

публиката са мъже от 35 до 60 години... Това е завършен мъж, който 

взема решения. Който има семейство с поне две деца. Така казват нашите 

социолози. Бих формулирал този тип по следния начин: просветен 

консерватор, който цени и обича страната си, държи на традиционните 

ценности. И, разбира се, на човек, който се е формирал в съветската 

епоха: за него например филмите „ТАСС е упълномощен да заяви“ или 

„Адютантът на Негово превъзходителство“ са не само носталгични, но и 

художествено въплъщение на ценностите на които е свикнал“. 

Директорът твърди, че въпреки кризата, радиостанция „Звезда“ е във 

възход: „Преди три години радио „Звезда“ зае 54-о място в класацията 

на 54 московски FM радиостанции. Сега е в средата на списъка“ 

(Кричевский, 2012). Актуалните рейтинги за 2022 г. сочат нарастваща 

аудитория на Радио „Звезда“: начело в класацията по обем на 
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аудиторията в Русия са FM радиостанции: като „Европа плюс“, 

„Авторадио“, „Дорожное радио“, „Ретро FM“, „Радио Дача“, „Радио 

Шансон“ и др. (между 13 и 7% ежедневно количество слушатели в 

хиляди хора), „Радио Звезда“ е по средата на най-слушаните 

радиостанции, като отбелязва покачване на рейтинга – през периода 

януари-юни 2022 г. слушателите му са 1,588.9 или 2,5 %, а през периода 

април-септември – 1,682.0 или 2.6% (Mediascope, 2022). 

Радио „Звезда“ включва културни и музикални послания в своята 

автопрезентация. В нея програмната концепция и съдържания са 

описани така: „Излъчването се основава на исторически и образователни 

програми, аудио книги, руска поп и рок музика от 90-те и 2000-е години, 

както и редовни новинарски емисии“ (Телерадиокомпания 

Вооружённых сил Российской Федерации „ЗВЕЗДА“). Важно е да се 

отбележи, че мястото и изборът на литературата и музиката в програмата 

на военното радио следват лозунга на радиостанцията: „Помня 

миналото, вярвам в бъдещето!“. Книгата и литературата, според Андрей 

Новиков-Ланской, ректор на Академията за медии, са ключови за 

разбирането на Радио „Звезда“: „Концепцията за литературно радио, 

където излъчването е всъщност професионално актьорско четене на 

различни литературни произведения, е много обещаваща идея, колкото 

и странно да изглежда. Аудио книгите се слушат, разбира се, в колите 

почти толкова често, колкото и радиостанциите. Знаем един пример – 

„Радио Звезда“, което изгради своята концепция за излъчване на базата 

на същия модел на книга“ (Снегов, 2015). Любопитен щрих от 

цитираната публикация в „Комерсант“ показва мястото на „Звезда“ сред 

актуалните тенденции в руското радио: регистрираното през 2013 г. 

„Радио книга“ (Волгоград) заявява амбицията да стане конкурент на 

„Радио Звезда“ в профила „литературно радио“. Волгоградското радио е 

собственост на компания „Дом музыки“ – 70% от тази компания се 
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контролира от продуцентската компания на Николай Росторгуев и 

неговия син (Снегов, 2015). Росторгуев е емблематична фигура в 

съвременната популярна култура на Русия: основател и певец на 

рокгрупа „Любе“, народен артист на Русия, бивш депутат в Държавната 

дума на Русия от партия „Единна Русия“, един от участниците в 

грандиозния концерт-митинг на московския стадион „Лужники“ на 18 

март 2022 г., медийно-музикален апотеоз на руската инвазия в Украйна 

(Димов, 2022: 200-201).  

Песните на група „Любе“ са сред определящите музикалния 

профил на Радио „Звезда“ във времето. Една моментна снимка от 

радиоархива на песните и програмата на радиото за 3 юли 2009 г. 

показва, че в сутрешния блок тогава са звучали песните: „Спасибо 

родная“ – Михаил Боярский; „A Hard Day's Night“ – The Beatles; 

„Осенний день“ – Марина Хлебникова; „Просвистела“ – ДДТ; 

„Прерванный полет“ – Владимир Высоцкий; „Live Is Life“ – Opus; „Там, 

за туманами“ – Любэ; „За окошком месяц май“ – Гарик Сукачев (Радио 

Звезда. Песни 03 июля, 2009). В хит-парада на Радио „Звезда“ за 

седмицата 9-13 септември 2013 г. песента „Дорога“  – Любе заема 43-то 

място (Радио Звезда. Хит-парад, 2013). През ноември 2022 г. песента на 

Любе „Говори со мной“ е сред Топ хит 40 в програмата на Радио „Звезда“ 

(Плейлист на радиостанции Звезда, 2022). Песента е от албума „Своё“ 

(Любэ & Николай Росторгуев, 2022) с най-новите записи на групата, 

посветен на 65-та годишнина на Рострогуев – музиката на групата е най-

пусканата в ефира на „Звезда“, звучала е 330 пъти през последната 

седмица. 

Сред най-често излъчваните в програмата на армейската 

радиостанция през септември 2022 г. са: „Не теряй надежду“ на група 

„Чайф“ (песен от 2020 г. на популярна руска група, съчетаваща фолк-рок 

и реге) – рекордьор с 467 излъчвания през седмицата; „Босая Осень“ на 
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Джанго (песен от 2011 на Алексей Поддубный-Джанго, руски поп-певец 

и композитор, един от активно подкрепящите руската инвазия в 

Украйна) – групата е звучала 131 пъти през седмицата; „Лучшая песня о 

любви“ и „Музыка Под Снегом“ на група „Високосный Год“ – групата е 

звучала 117 пъти през седмицата; „Московская Любовь“ на група 

„Старый приятель“ (руски рок от 90-те години) – групата е звучала 80 

пъти през седмицата в Радио „Звезда“; „Проложите, Проложите“ и 

„Горная лирическая“ на Владимир Висоцкий (тези песни на Висоцки, 

основоположник на жанра на бардовските авторски песни, са от албума 

„Высоцкий в Париже“, 1977 г., аранжиран и оркестриран от българския 

музикант Константин Казански) – певецът е звучал 4 пъти през 

седмицата; „Жажда“ на Наутилус-Помпилиус (песен от албума 

„Крылья“, 1995 г., в жанровете пънк рок и ню уейв) – групата е звучала 

4 пъти през седмицата (Плейлист на радиостанции Звезда, 2022). 

Плейлистът на Радио „Звезда“ към септември 2022 г. включва само 

аудиокниги и популярна музика от руски изпълнители. Музикалната 

палитра съчетава носталгични песни от съветското минало с тематика за 

родината и любовта, често от саундтрака на популярни игрални филми; 

бардовски песни и шлагери; руски рок от 90-те години; поп и рок музика 

на руски артисти от последните години.  

За отношението на слушателите към програмата на Радио „Звезда“ 

и музиката в нея по време на войната в Украйна през 2022 г. няма 

информация, но архивите съдържат слушателски постове от 2009 г., 

които чертаят през противоречивите мнения и спорове една фронтова 

линия на културни войни. На единия полюс е постът на неизвестен 

слушател от 18 юни, който критикува патриотарските и милитаристки 

послания на радиото: „Какво стана с вашето радио? Откъде взехте този 

шовинистки патриотизъм в ефира, толкова неуместен днес? Да, дори и с 

нелепо пристрастие към военната тема? Оръжия на Русия, Боже прости. 
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Без коментари. И операциите на военни части – също. По-добре е да 

включите хубава музика, но така ще бъде много по-добре… Голямата ми 

молба към вас – махнете всички бърборения от ефир – има ги достатъчно 

по телевизията. Включете добра музика, защото има много от нея и 

винаги можете да намерите нещо, което другите нямат, и вашата публика 

ще расте“. На другия полюс са защитниците на патриотизма и военните: 

„Имаше страхотна програма за Деня на победата! Може би си струва да 

включите песните от миналия век в оригинала в репертоара?“ 

(Неизвестен, 12 май); „Много добра станция, а изборът на музика е отвъд 

похвала. Военни – те няма да направят лошо):“ (Неизвестен, 25 март). На 

фронтовата линия и тогава е група „Любе“. За едни слушатели песните 

й, банализирани от излъчване, развалят военното радио: „Радиото се 

развали, всеки ден едни и същи изпълнители! На „Любе“ и „Маршал“ им 

писна от ротации! Преди това плейлистът беше много по-разнообразен 

и интересен. Благодаря, поне не си въртите задника“ (Надеев, 29 април). 

По-критичните виждат зад медийното натрапване на „Любе“ 

политически причини и интереси на властта: „ФСБ и Министерството на 

отбраната са пряко свързани с канала и радиостанцията, финансира се от 

бюджета и се позиционира като държавно-патриотично радио (…) в 

Русия, където са родени такива велики хора като Чехов, Толстой, 

Достоевски, Пушкин, ако вземете музиката, тогава Чайковски, Глинка, 

Прокофиев, ти даваш за пример Росторгуев, предлагам ти, скъпи, да 

гласуваш за „Единна Русия“, да включиш концерт на „Любе“ и да 

изпиеш бутилка водка с краставица – „истински руснак“ (Knopakotik, 21 

май 2009). На противната страна са слушатели, за които „Любе“ са 

музикален израз на патриотизма, музика на и за „истински руснаци“, 

свързвана със символите „знаме“ и „родина“: „Съдейки по начина, по 

който мислиш, живееш в задника си, развил си се там и най-вероятно ще 

свършиш тъжно в него, преди да си започнал. „Любе“ е прекрасна група. 
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Уважавам нейния солист. Истински руснак на нашата сцена. Знам още 

един. Всичко друго е тъп поп за малоумници без Знаме и Родина“ 

(Неизвестен, 19 май). (Радиослушатели о Радио Звезда, 2009) 

 

Войната през 2022 г.: военното радио на Украйна 

Военното радио на Украйна Армія FM (Army FM) започва 

излъчване на 1 март 2016 г. Представя се като първата военна 

радиостанция на независима Украйна със собственик Министерството 

на отбраната на Украйна. Целевата аудитория са украински войници в 

зоната за опазване на територията. Радиото дава информация за 

дейността на украинската армия, обсъжда нуждите на военните в зоната, 

излъчва поздрави на украински войници от мирните и фронтови 

територии на Украйна, новини, правни съвети на военните, 

необикновени истории за войниците и техните командири. Определя се 

като музикално-информационен формат, излъчваната музика е основно 

украинска (повече от половината) и чуждестранна, всекидневно, в 06:00 

и 22:00 часа звучи националният химн на Украйна (Армія FM, 2022; 

Радіо „Армія FM“, 2016). 

Първите стъпки на украинското армейско радио са направени през 

2015 г. от американската организация с нестопанска цел „Spirit of 

Americа“, която става негов основен спонсор. Според уебсайта на „Духът 

на Америка“, радиостанцията е създадена, за да се противопостави на 

руската пропаганда чрез „задоволяване на основните информационни 

нужди на украинците, живеещи в източната военна зона“. „Духът на 

Америка“ определя мисията си така: „Патриотизъм без политика. Ние 

сме граждани, които служат на нацията (…) единствената организация с 

нестопанска цел, която работи заедно с военни и дипломати, за да им 

помогне да спасяват и подобряват живота. Ние сме признати от Конгреса 

и одобрени от Министерството на отбраната да работим заедно с 
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разположените американски войски и да предоставяме частна помощ за 

посрещане на местните нужди, които те идентифицират (...) Нашата 

мисия: ... да популяризираме ценности, споделяни от американците и 

нашите съюзници, да укрепваме връзките със съюзници, приятели и 

партньори и да демонстрираме, че Съединените щати са приятел на тези, 

които търсят по-добър живот“ („Spirit of Americа“, 2022). В блога на 

американската организация в статия от септември 2022 г. се описва 

ретроспективно ролята на армейското радио във войната: „Войниците 

бяха бомбардирани от смазваща морала руска пропаганда, докато се 

бореха за запазване на независимостта на страната си, след като Русия 

анексира Кримския полуостров и окупира части от района на Донбас. 

Само за три седмици „Духът на Америка“ ангажира необходимото 

финансиране, за да стартира Army FM, украинска радиостанция, която 

бързо предоставя ежедневни новини, музика и репортажи за 

украинските войски в 25 града (…) Army FM продължава да излъчва 

днес и е по-важно от всякога. Откакто Русия започна своята 

пълномащабна инвазия в Украйна по-рано тази година, както цивилни, 

така и войници разчитат все повече на Army FM за точна информация в 

реално време за войната“ (On Air, 2022). 

Американското Национално обществено радио (National Public 

Radio) представя радиопортрет на армейското радио с кореспонденция 

на водещия Дейвид Уелна, който през 2016 г. е в Киев и на фронта в 

Донбас. Следващите редове представят транскрипция на част от 

излъченото предаване, в което думи на журналисти и на негови 

събеседници се редуват с музика и звуци, сред които звуково встъпление 

из филма „Добро утро, Виетнам“.  

Водещият: Екранният портрет на Робин Уилямс на необуздан 

радио диджей, забавляващ войските, е това, което вдъхнови Army FM, 

станция за информиране на войските на фронтовата линия с 
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нецензурирани новини и само на украински език – без руски - и да ги 

забавлява с музика, наполовина украински. Но кой би могъл да плати за 

това? Интернет предприемачът Джим Хейк и „Духът на Америка“. 

(…) На размирния източен фланг на Украйна се води 

информационна война, като проруските радио и телевизия доминират 

в ефира. Но с ключова помощ от американска благотворителна 

организация, която не претендира за неутралитет, украинската армия 

вече разполага със собствена FM радиостанция за войските си на 

фронта. Обхватът на Army FM е ограничен, но Джим Хейк, интернет 

предприемач и част от „Spirit of America“ е решен да промени това. 

Хайк: Ние сме неправителствена организация, но сме уникални по 

това, че не сме неутрални. Русия има агресивни тенденции в тази част 

на света. И най-лошото, което може да се случи, е американските 

войски да трябва да се бият, защото украинците се провалиха. 

Главният гост на предаването, американският посланик в 

Украйна Джефри Паят: Благодаря ви, че ми дадохте възможността 

да говоря директно с някои от смелите украински мъже и жени, които 

защитават страната ви на изток. ... Целта на тази руска 

информационна война не е да спечели спора. Тя е да спечели войната“. 

Уелна2 е на фронта. Главен сержант Константин Татарган казва 

„Новата радиостанция е добра за морала на войниците... Три пъти на 

ден – сутрин, обед и вечер – пускаме Army FM тук на този 

високоговорител (Welna, 2016). 

„Уолстрийт Джърнъл“ в публикация от първите месеци на 

съществуването на армейското радио го описва като „новото оръжие на 

Украйна срещу руската пропаганда“ и обяснява ролята му в 

информационната война: „От самото начало на пълномащабната война 

 
2 Дейвид Уелна – кореспондент в Киев на радиото през 2016 г. – бел. ред. 
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руските сили се опитаха да накарат армията да млъкне. Кибератаките 

многократно бяха насочени към компютрите на станцията през март. А 

на фронтовата линия руските сили, според съобщенията, заглушават 

радиопредаванията на Army FM. Руските сили са оборудвани с мобилни 

радио и телевизионни студия, които използват, за да установят 

информационно надмощие в районите, които окупират. Екипът на Army 

FM отдавна смята, че е на първа линия срещу руската информационна 

война (Ukraine's New Weapon, 2016).  

Музиката, която Радио „Армія FM“ използва като оръжие на 

фронта, има ясни характеристики: хитове, „оптимистична музика“, 

песни на украински и английски език. Водещият в „Армія FM“ лейтенант 

Андрий Давидов описва през американския журналист Нолан Питърсън 

промяната в музикалното съдържание на армейското радио след 

активирането на военните действия: „Тъй като войната се проточва и 

украинските жертви продължават да се увеличават, мисията за 

поддържане на националния морал става все по-важна.(…) В 

ежедневната музикална гама „Армія FM“ вече включва песни от 

украински изпълнители, произлезли от войната – включително широко 

популярна песен в чест на турския дрон „Bayraktar TB2“. Войниците 

обичат тази музика. Те поръчват песента „Байрактар“ постоянно“ 

(Peterson, 2022).  

„Байрактар“ е авторска песен на кадровия военнослужещ Тарас 

Боровик (Байрактар, 2022). В речитативен стил се възпяват победите над 

руските противници, на чиито завоевателни претенции пеещият 

противопоставя един коментар, повтарящ се като рефрен: името на 

безпилотния самолет „Байрактар“: 

Дойдоха окупатори тук във Украйна 

С нови униформи, с военни машини 

И почна топене на бойния им инвентар: 
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Байрактар. Байрактар. 

(…) 

Имат аргументи – оръжия различни: 

Мощни ракети, железни машини. 

Но на всички аргументи имаме коментар: 

Байрактар. Байрактар 

. 

Популярността на оръжието и песента са мотивирали Националния 

съвет за телевизионно и радиоизлъчване в Украйна да промени 

лицензията на компанията „ТРО Русское радио Украина“, което е част 

от най-голямата радиогрупа в Украйна Tavr Media. Одеският сайт 

Юг.Today съобщава, че през май 2022 г. радиостанцията е сменила 

логотипа и името си и се нарича „Радіо Байрактар“ (Радіо Байрактар, 

2022).  

Радио „Армія FM“ включва в програмата си подобни на 

„Байрактар“ новосъздадени пропагандни песни, повечето от които се 

пеят от популярни украински поп, рок и рап певци и групи, като 

„Skofka“, „Kalush Orchestra“, „Jerry Heil“, „Spivu Brativ“ и др. Рок-

групата „Spivu Brativ“, която звучи в радиоефира, изнася концерти на 

фронта през август и пее песента „В град Херсон“ („В городі Херсоні“, 

2022), а през ноември записва авторската песен на Дмитро Осичнюк „Як 

ти, Херсоне“, придобила популярност в радиоефира и онлайн медиите 

веднага след освобождаването на Херсон („Як ти, Херсоне“, 2022). 

Друга популярна „песен за народната война“ е пародия на 

комиците от студио „Мамахохотала“, които правят кавър-версия на 

песента „Василина“ (музика Иван Попович) от художествения филм 

„Розступіться, зелен-гори!“ (1987), за да възпеят успехите на 

украинската армия с ракетния комплекс „Javelin“ (Василина – 

Джавеліне, 2022).  



Идентичност, медийни репрезентации и криза Венцислав Димов, Война, радио и музика: 

радиопропагандни мобилизации и настъпления на 

руско-украинските фронтове,  

с.51-77  

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 12/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

66 
 

 

В ефира на украинското радио могат да се чуят песни с нецензурни 

изрази или неприемливо съдържание („език на омразата“), които, 

провокирани от военната агресия, обругават държавния глава на 

завоевателя. За такава практика свидетелства кореспондент на „Central 

Coast Public Radio“, посетил през април 2022 г. Лвов и разговарял с 

водещия Тарас Хаврик, който казва, че във военно време може да се 

излъчва „каквото си поискаме“ и пуска от тези „мрачни, смешни и 

откровени“ песни „Die Die Die, Putin“ (Detrow and all, 2022). Подобна 

песен, записана веднага след инвазията на Русия в Украйна от полски 

рап артист –  „Putin“ на Cypis – става популярна в социалните мрежи и 

сайтове и има десетки версии в TikTok, Spotify, You tube (Putin – Cypis, 

2022). 

 

Забраната на музика като военна операция 

Една от военните операции, свързващи музика, радио и държавно 

регулиране, се разгръща в Украйна далеч преди агресията на Русия от 

февруари 2022 г.  

Една от първите „предварителни“ операции започва срещу Радио 

„Шансон“ – Киев по време на Оранжевата революция (ноември 2004 – 

януари 2005). По това време основаното през 1998 г. в Киев Радио 

„Шансон“ излъчва руски песни: „най-хубавата и любима 

музика…шансон, популярна народна музика, рок, поп, градски романси, 

балади, бардовски композиции, мелодии от любими филми“. В момента 

Радио „Шансон“ (Украйна) съществува и излъчва в Киев, но в 

програмата му преобладават песни на украински език, по-рядко – на 

английски и френски език, никога – руска музика. Как и защо се стига до 

такава драстична промяна? 

Васил Лизанчук, преподавател по „Телевизионна и 

радиожурналистика“ в Лвовския национален университет „Иван 
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Франко“, посвещава в учебното си помагало „Информационна 

сигурност на Украйна: теория и практика“ раздел „Защита на 

украинската култура в условията на руската неоимперска агресия“. 

Музиката в радиото е един от пътищата на тази агресия според 

украинския автор: „Агресивният руски „културен колониализъм“ заедно 

с глобализацията и мултикултурализма носят със себе си опасността от 

заличаване на украинската нация. Дълго време само 5% от украинските 

песни се излъчваха от украинските радиостанции, останалото беше 

московски „поп“, чужд рап и рок и дори примитивен шансон. Това е 

брутална дискриминация срещу украинците“ (Лизанчук, 2017: 352). 

В роман на украинската писателка Ирена Карпа, описващ 

атмосферата на Оранжевата революция и отношението към Радио 

„Шансон“ и неговата руска музика на участниците в нея, лирическата 

героиня провижда певците по радиото и техните слушатели като зомби 

или вампири, които трябва да бъдат унищожени:  

Пухкавият блондин Майнес пожела да пристигне на нашите 

интелигентни демонстрации, които постепенно (жалко, защото той 

го пропусна) прераснаха в Оранжева революция. Пристигаше точно в 

деня на дебатите. Шофьорът на маршрутката, който ме водеше до 

Бориспил, половината път разправяше как „Янукович, той, разбира се, 

дори изглежда много про-интелигентно от Ющенко, няма спор”, а през 

другата половина слушаше радио Шансон. Беше ми толкова кисело и 

досадно, че дори нямах желание за насилствена саморазправа с 

шофьора. Такова обичайно за мене желание... Другите мадами мечтаят 

за цветя и кожени палта, а аз- как ще утрепя някога програмния 

директор на радио Шансон и ще облицовам гроба му с черепи на 

шофьори, които са измъчвали хората в градския транспорт с такъв 

асортимент. Или не – просто ще им направя на всичките братска 

могила и ще сложа вишка с наблюдател (те често пеят за такива в 
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пандизчийските си песни „за живота”). Вишка с наблюдател с 

автомат АК със сребърни куршуми – за да не изровят и да се разбягат 

(Карпа, 2006: 79). 

Забраната на руската музика в ефира на Радио „Шансон“ е 

операция, която започва непосредствено след смяната на властта в 

Украйна, последвала демонстрациите на Майдана през 2013 г. На 24 

февруари 2016 г. представители на Общоукраинския съюз на ветераните 

на АТО, заедно с обществени активисти посещават директора на Радио 

„Шансон“ в Киев Анатолий Евтухов, за да го убедят да спре излъчването 

на московското медийно съдържание в радиостанцията му. Той отказва. 

Следва решение на Националния съвет по телевизия и радио за квота на 

50% украински песни в ефира, и писмо от 12 март 2016 г. с 

предупреждение до Радио „Шансон“ за закриване. Регулаторът по-рано 

хваща при проверка на ефира в Харков операторът да нарушава квотата 

от 50% за украински песни (излъчвало само 47% украинска музика) „и в 

същото време излъчваше Александър Розенбаум, когото 

Министерството на културата постави в черния списък“ (Медианяня, 

2016).  

В учебника по журналистика на Васил Лизанчук се отделя голямо 

внимание на процесите по ограничаване на руската музика и 

подпомагане на украинската музика в радиоефира. Пространно са 

изложени стъпките, предприети от Върховната Рада на Украйна: как на 

16 юни 2016 г. депутатите гласуват за проектозакона „За въвеждане на 

квоти за украински песни на украински език в ефира на радиостанциите“ 

, как е решено ефирно време в Украйна да бъде изпълнено със собствено 

произведени интелектуални и забавни музикални продукти: „Всяка 

трета песен трябва да е на украински. Радиостанциите трябва да 

предоставят дял от песни на държавния език не по-малко от 35% от 

общото време за възпроизвеждане на песни през деня. През първата 
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година след нововъведението песните на украински език да заемат една 

четвърт ефирно време. След три години този показател трябва да 

достигне 35%! Въведената квота да се увеличава постепенно: през 

първата година квотата ще бъде 25%, през втората - 30%, а третата - 

35%“ (Лизанчук, 2017: 353). Лизанчук описва детайлите в 

осъществяване на протекционистката политика за въвеждане на 

украинска музика: „За да не пускат радиостанциите украински песни 

само през нощта, депутатите предвиждат специални ограничения. През 

най-ценните часове сутрин и вечер, украинска песен е задължителна. 

Украинският език трябва да звучи поне в 35% от общия обем на песните 

през деня, включително най-малко 35% от общия брой песни, 

разпределени във всеки часови интервал от 7:00 сутринта до 14:00 часа 

и от 15:00 до 22:00 часа“ (Лизанчук, 2017: 353). Посочени са и средствата 

за контрол и санкции: „Радиостанциите ще бъдат контролирани от 

Националния съвет на Украйна по телевизионно и радиоразпръскване. 

За неспазване на закона организацията, която извършва 

радиоразпръскване, заплаща глоба в размер на 5% от общата сума на 

лицензионното възнаграждение в съответствие с лицензията за 

излъчване“ (Лизанчук, 2017: 353). 

Състоянието на руската медийна среда и исканите законодателни 

мерки за прочистване на украинския ефир от руски език  и песни с 

въвеждане на квоти се съдържат в доклад на Националния съвет на 

Украйна по телевизията и радиото за 2017 г. (ЗНРУТР, 2017). През юни 

2022 г. Върховната рада на Украйна с гласовете на 303 депутати приема 

решение за забрана за публично изпълнение на песни от автори и 

изпълнители, които са граждани на Руската федерация – законопроект 

№ 7273-д „За изменение на някои закони на Украйна за подкрепа на 

националния музикален продукт и ограничаване на публичното 

използване на музикалния продукт на държавата-агресор“, който 
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предписва на телевизионните и радиооператори да излъчват 70% 

украинска музика (Запрет русской музыки в Украине, 2022).  

Глобявано няколко пъти през 2016, 2017, 2020 г., Радио „Шансон“ 

(Украйна) през септември 2022 г. не излъчва руска музика. Подобно на 

радиото в обсадения Ленинград през Отечествената война, в ефира на 

„Шансон“ в 9.00 има минута мълчание, чува се само звук от метроном, 

след което се излъчва емблематична украинска песен, мобилизираща 

слушателите в борбата срещу Русия, като „Ой, у лузі червона калина“ на 

Андрий Хливнюк. 

 

Заключение  

На пръв поглед забраната на музика изглежда анахронична 

практика от минали времена на диктатура и цензура. Медийни 

анализатори вече са алармирали за предходни опасности в Украйна: 

ограничаване на свободата на пресата, олигополизиране на медиите и 

монополизиране на влиянието (Дуркот, 2013). Украински аналитици 

сочат, че ограничаването на присъствието на такава музика в медиите е 

наложително – една четвърт от любимите поп-изпълнители в Украйна са 

руски артисти, които подкрепят агресията на Русия в Украйна. 

Налагането на забрани и въвеждането на квоти се оправдават с тезата, че 

„руската музика убива“. Слушането от украинци през платформи като 

Youtube, Soundcloud, Spotify на композиции на автори и артисти от Русия 

означава, че плащанията от прослушвания отиват в Руската федерация, 

от чиито бюджет се захранва руската военната индустрия: „Оказва се, че 

украинците всъщност се самоубиват, слушайки музиката на страната-

агресор“ (Мельник, 2022).  

В посветена на звуците на войната предходна публикация (Димов, 

2022) посочих връзката между реалните и културните войни и ролята на 

артистите,  на които се налага да обличат буквално камуфлажни облекла 
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и да отидат на фронта, където използват като оръжие песните и музиката 

си…. „Обличат“ камуфлажните дрехи и медиите, и техните музикални 

съдържания. Наблюденията върху радиостанциите и променената 

музика в тях, свързана с военното време и режим, сочат някои нови черти 

на радиопропагандните мобилизации и музикалните „оръжия“, 

използвани в тях. 

Руското армейско радио излъчва музикално и литературно 

съдържание с културни, възпитателни, патриотически адреси. 

„Необходима е не отбранителна, а настъпателна позитивна, ориентирана 

към съзидание културно-просветителната медийна платформа с цел 

пропаганда на отечествените ценности“ – пише Евгений Дугин, един от 

руските медийни стратези след началото на войната. Според него 

„благоприятното отношение на аудиторията към спецоперациите“ 

създава добра основа за ефективна медийна пропаганда на отечествените 

ценности, която да стесни комерсиалния модел на работа на медийните 

системи, за да се преориентират върху създаването на сакрални смисли 

за възраждането на духовно-нравственото и запазване на интересите на 

Отечеството (Дугин, 2022: 23). В тази стратегическа посока, като отчита 

последните данни за медиапотреблението в Русия на изследователската 

компания Mediascope, Олга Ермолаева коментира факта, че музиката по 

радиото става все по-важна за повечето руснаци на възраст над 18 

години. Психологически това е свързано с механизмите за адаптация на 

хората в условията на нарастваща неопределеност и криза. Музиката в 

такива моменти се превръща от развлечение в „мощно 

психотерапевтично средство“ и това е не само „живата“, но и записаната 

музика, не само „класика“, но и „съвременен формат“. Всичко това, 

според руските специалисти (авторката се позовава на медийни 

изследователи и на психолози) прави музиката по радиото „островче на 

стабилността“ не само в минутите на почивка, но и по време на 
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практическа дейност (Ермолаева, 2022: 38). Както става ясно от 

плейлиста на военното руско радио „Звезда“ – руската популярна песен 

е „мобилизирана“ да изпълнява настъпателна, пропагандна, културно-

просветна функция по време на отдих и военна работа.  

Про-западно ориентираната власт в Украйна също залага на 

музиката в медиите, респективно в програмата на военното радио. 

Плейлистите са различни – украинските радиоредактори залагат на 

развлечение, при това и с англоезична музика. Украинската 

настъпателна позиция намира израз в няколко тактически посоки. 

Едната е свързана с играта, пародията, любителските активности в 

осмиване на противника и обругаване на неговите политически символи 

– Путин, но и във възхвала на собствените достойнства, включително 

ефективните оръжия за поразяване и смърт. Другата тактика на 

украинското медийно настъпление (позовавам се на учебник по 

журналистика, в който следващите три точки са зададени като въпроси 

за проверка на усвоените от студентите знания – вж. Лизанчук, 2017: 

368) е свързана с: 1) просветителските усилия да се разясни характера на 

„руския културен колониализъм“ и през популярната музика, както и 2) 

със създаване на украинско национално-културно информационно и 

хуманитарно поле в страната и в чужбина, при което медийното 

съдържание и контрол се оказват „един от най-важните проблеми на 

националната сигурност“ (Лизанчук, 2017: 368). Особено внимание се 

обръща на 3) ограничаването на руски песни в украинския радиоефир и 

увеличаването на украински песни – в случая от студентите се иска да 

дадат оценка на Закона на Върховната Рада за квотите за украински 

песни, в сила от 8 ноември 2016 г. Военните „мобилизации“ на 

украинските радио и музика са по-отчетливи, вероятно защото са 

обусловени от необходимостта да се отговори на руската агресия, която, 

според украинските пропагандни тези е необходима война за 
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етнонационално единение и цивилизационно противопоставяне (Hai-

Nyzhnyk, 2018). 

Руското и украинското радио, разрешената и забранена музика в 

тях, операциите на тяхната употреба и контрол по време на войната в 

Украйна е в минното поле на пропаганда и дезинформация, в което са 

заложени противоположни и сблъскващи се тези (Кирилов, 2022). 

Музиката може да бъде сред първите жертви във войната. Но може да се 

окаже и оръжие, чиито бъдещи жертви тепърва ще идентифицираме. 
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