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ЗА ОТГОВОРНОСТТА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКОТО ГОВОРЕНЕ
В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА
д-р Емилия Паскалева Николова
Бургаски свободен университет
ABOUT THE RESPONSIBILITY TOWARDS POLITICAL SPEECH DURING
THE YEARS OF TRANSITION
Emilia Paskaleva Nikolova, PhD
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Докладът представя формите на изграждане на комуникационно поле между политиците и обществото. Акцентът е поставен
върху елементите на ефективното публично слово, „атомирането” на
речта, блогокомуникацията и „диалектната редукция”. Изведена е
проблематиката при конструирането на пространство на диалог в политическата комуникация и отражението ѝ в публичното пространство.
Key words: политически дебат, ефективно слово, редукция на речта,
отказ от комуникация.
ABSTRACT: The report presents the forms of building a communication
field between politicians and the public. Emphasis is placed on the elements
of effective public speech, word „segmentation”, blog communication and
"dialectal reduction." Problems of designing the space of dialogue in
political communication and its impact in the public domain are drawn.
Key words: political debate, effective speech, reduction of speech, denial of
communication.

„Мъгла от тамян”. Така още от корицата на своята книга „Кеворкизми”
авторът Кеворк Кеворкян ни препраща към т.нар. от него „гъста мъгла, която се
стеле над всичко през последните 23 години. [11] Ако за някои наши съвременници евтината „медийна мъгла” е вид хитруване, което ще ни струва доста
скъпо, то за други медиите се явяват онова поле за изява, в което пресечна точка
намират цинизмите и пошлостта, „медийната свобода” и медийната вакханалия,
високите изисквания и занижените, за да не кажа липсващи естетически критерии. Без да имаме претенцията на пълни защитници и ползватели на „свободното слово”, няма как да не започнем с логичните въпроси: „Нужни ли са ни
днешните медии и защо?”; „Какво проповядват те (като смисъл, форма, съдържание, манипулация, убеждение) и как тяхното послание достига до хората?”. В
своя критична статия от 2012 година К. Кеворкян пише: „Печатните медии,
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които иначе около 24 май много се вълнуват за българската култура, в останалите 363 дни от годината са просто пощенски гълъби, разнасящи сплетните на
новонапъпилите звездички от сериалите… Обаче в РУК-империята вниманието
към тях е безпределно, човек не може да не се възхити, как медиите правят от
нищо нещо. Тогава защо са ни медиите? За да създават и разпространяват култура (която в 90 % си е чиста халтура) или за да ни превръщат в нелепи последователи на лозунга: Слушат ни повече, следователно сме по-добри”. [10] И ако
културтрегерите постепенно започнаха да изчезват от нашето медийно пространство, то на тяхно място застанаха политиците – с техния авторитет (въпросът е много спорен), с тяхната визия, език нравственост, начин на мислене,
поведение, общуване.
Ефективното публично слово, още според древните, се крепи на три кита:
ясен обществен интерес (кому и за какво служи словото ти), ясна мисъл
(отразява ли обективно твоята реч обществения интерес, на който служиш),
ясна реч (достатъчно разбираема ли е формата на твоята реч от гледна точка на
тези, които те слушат). Към това разбиране на древните гърци се прибавят и
критериите на Цицерон, който казва, че ораторът трябва да учи, т.е. речта му да
носи информация, познание; речта му трябва да вълнува, т.е. словото да бъде
свързано с проблемите, желанията и чувствата на тези, към които е насочено, а
произнасянето ѝ трябва да доставя удоволствие – формата на словесната изява
да бъде сама по себе си естетически феномен. Събрани заедно тези изисквания
към публичното слово създават неговата релефна фигура – те са главата, ръцете, краката на образът на добрия оратор. В този смисъл езиково-говорната култура не се явява елемент от ценностната система на личността. Всеки, който
познава историята и културата на човечеството знае, че фактическото невежество, незнанието и простотията винаги са били константна величина
(макар и по различни причини). [3]
В статията си „От беден език, богати мисли не чакайте” [3] Йордан Ведър
казва: „Въпросът не е как се е променил езика на политиците, а как се е променило мисленето. Каквото е мисленето, такъв е езикът. Той е изразно средство,
огледало на общокултурния, професионалния, политическия, икономическия
багаж на личността”. На 16.11.1976 година, по време на лекция за говорната
култура (лекцията е изнесена в Комитета за култура), Й. Ведър привежда
пример с резултати от анализ на докладите на двама висши партийни служители. Какво показват цифрите? Общият брой на думите в двата доклада е 14 562,
но реалният речников запас – коренните думи със самостойно смислоразличително значение е само 437 думи. Ако от тях се премахнат наличните повече от
150 служебни думи, лични имена, цифри и пр., словесното „богатство” на
докладващите остава с по-малко от 300 думи. Повече от 31 години след установяването на този факт, през 2008 година, едно изявление на известният български езиковед и социолингвист Михаил Виденов също разбуни духовете на неформалната общност на новия български бизнес и политически елит. В него се
твърди, че съвременните политици (мъже и жени) оперират с речник от около
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400 думи. Срещу това твърдение скочиха куп „интелектуалци”, свикнали да
бистрят всеки въпрос от позициите на криворазбраната демокрация, на чието
знаме пише: „Аз не разбирам от това, но мисля, че…”. Доклада нямаше за цел
да търси и дава определение на въпроса: „Що е добър оратор?”. По-скоро той
беше насочен към няколкото основни критерия, които можеха да дадат определение на понятието „добър оратор”. Опирайки се на тях, всеки сам може да определи коя от публичните личности се вписва в него.
В интервю на Мария Чипилева за в-к „Новинар”, Михаил Виденов споделя,
че до 1989 година нашият език е имал две форми на съществуване – едната
официална (езикът, на който тогава са се пишели вестници и са се давали интервюта). „Но този език е бил много напудрен и много редактиран” – казва изследователят. След 1989 година обаче се отива в другата крайност – започват да се
търсят колкото се може по-разговорни средства и това има и своите последици –
увеличаване на броя на използваните жаргонизми. „Езикът на обществото много огрубя, вулгаризира се. Настъпи възраждане и на турцизмите, защото езикът
търсеше начини и форми, за да снижи стилистичния си връх” – констатира
ученият. [18] През 2002 година Михаил Виденов прави анализ и на финалното
обръщение на президента Петър Стоянов към нацията, озаглавено „Приносът на
новите демокрации за евроатлантическата сигурност” (София, 2001 г.), като го
„атомира” (терминът е на проф. М. Виденов) по следния начин: „Резултатите от
анализа на 18-те страници текст показаха, че от общо 4840 думи, 3930 са несамостойни, служебни (предлози, съюзи, междуметия и др.) или многократно дублирани самостойни думи. Относителна смислоразличителна самостойност (от
лингвистична гледна точка) притежаваха малко повече от 800 думи… Вадете си
сами заключенията за равнището на ораторското майсторство на политиците
ни, като имате предвид, че много хора считат експрезидента Петър Стоянов за
един от върховете на родната политическа реторика”.
Изследвайки политическото говорене на Симеон Сакскобурготски (по време
на неговото управление), М. Виденов насочва вниманието ни към желанието на
обществото да види в царското „вервайте ми” нещо провинциално, което той
определя като едно всеобщо неразбиране – неразбиране, породено не от липсата
на езикова култура у самия създател на това послание, а от свръхстарание, от
желание да се говори с по-малко, по-общи и по-неангажиращи думи. „Абстрактната” реч на Симеон Сакскобурготски изследователят определя като „умишлена
стратегия, водена от благородни подбуди”. Когато обаче трябва да бъде определен начинът на говорене на бившия премиер Бойко Борисов, Виденов е доста
по-лаконичен. С думите: „Борисов е търсач на точната дума, на говоренето без
заобикалки, човек, който е полицай и говори като полицай”, той като че ли се
опитва да направи паралел между абстрактните нюанси в речта на единия и натурализма в езика на другия. Тук всеки сам може да си отговори доколко разбираема и полезна за слушателя (избирателя) е едната или другата форма на изпращаното публично послание.
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Погледнато обективно, ораторските осанки на най-ярките ни публични говорители страдат от несъразмерност. От една страна е „лабилния” обществен интерес, а от друга – „ясната реч”, прикриваща не особено чистоплътни мисли,
които принуждават зрителя да смени канала или както казва М. Виденов:
„Ораторите, които могат да сипят клишета цял час, без да е ясно за какво
всъщност става дума, залагайки на критическия хъс с направо реторически шемет, само дето им се губи градивната същност, с наукообразно затлачване на
политическото пространство с думи, вечно очакват да чуят отзвука на публиката, който трябва да е събран във възклицанието: „Страшен оратор е!”. [3] Можем ли да кажем обаче, че стилистическия връх, за който говори М. Виденов, бе
достигнат през последните няколко години, когато все по-често ставаме свидетели на огромно количество изливан „словесен боклук”, който ни облъчва от
всички средства за масова комуникация?
Според Здравко Райков в родната политика скандалното говорене служи за
маскиране на една невероятна безпомощност и управленска неграмотност, въпреки, че те могат да имат и креативен потенциал, ако разкриват недостатъците
на една политика и са източник на идеи за нейната корекция. Здравко Райков
счита, че в този смисъл креативната комуникация на политиците ни не влиза в
никаква класация. „По-абсурдна комуникация през последните две десетилетия
ние не сме имали. Болшинството в парламента говори със заучени клишета или
повтаряйки различни кръчмарски реплики. Дори ако перифразирам една глава
от книгата си „Креативната комуникация”, мога да кажа, че политиците ни доказват, че каквото другите не умеят, те не го умеят още повече” – споделя авторът. [2]
Древните римляни са казали: „Думите отлитат, написаното остава”. Но тъй
като у нас може да се каже, че нещата винаги са се движели в обратна посока,
то към днешна дата (след 23 години демокрация) бихме могли да кажем, че
написаното е отлетяло, а са останали само думите на някои политици. На дневен ред излизат въпроси като: „Как всъщност говорят българските политици?”;
„Доколко техният витиеват или метафоричен език е олицетворение на тяхната
богата словесна култура или е пряк опит за провокиране чрез послания – послания, които като че ли или не достигат до масовия слушател, или се възприемат
като нещо цинично, неразбираемо, суховато, нежелано?”. Ето и няколко примера:
1. Още в началото на демокрацията премиерът Димитър Попов извика:
„За Бога, братя, не купувайте!”. От една страна прави впечатление, че премиерът нарича хората „братя”, а от друга, че ги призовава да не купуват. Защо?
Може би, защото потреблението носи само злини!?
2. По същото време депутатът Васил Михайлов начерта нова стратегия
пред българската дипломация с думите: „Трябва да развиваме приятелските
отношения между България и Нубия”. Крещящ пример за липса на образованост и интелект, съчетани с прекомерно желание за изява и търсене на евтина
слава.
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3. От началото на 90-те години на XX век, когато политическите битки се
водеха много страстно и зрелищно, друг фрапиращ случай на цинизъм и неуважение са думите на депутатката от БСП Елисавета Миленова. В един от работните дни на парламента тя се провиква към тогавашния председател на парламента Стефан Савов с думите: „Г-н Савов, излезте навън да Ви шибна два шамара!”. Отворен в случая остава въпроса така ли ще браним демокрацията!?
4. Новите времена донесоха и нови екзотични наслади – „спа център”,
„ол инклузив”, „шведска маса”. Сблъсъкът с т.нар. „капиталистически ценности” роди нови и незабравими фрази. Търсейки пример в тази посока няма как да
не споменем „крилатата” фраза на депутата Георги Петров, произнесена по
време на официално събитие. Петров казва: „Щом масата е шведска, аз ще стана, като дойдат шведите”, което към днешна дата е единствения повод да си
спомним, че в българския парламент са пребивавали и такива „личности”.
5. Палмата на некомпетентността в този период обаче държи тогавашният министър на културата Нина Чилова. Запитана за произведенията на
Панчо Владигеров, тя уверено заявява: „Любимият ми е Златю Бояджиев”.
Посланието на Чилова е, че българската култура е един голям маратон и в него
Златю Бояджиев води с няколко обиколки пред Панчо Владигеров, който не
успя да стане майстор на четката.
6. Тон в медийната политика на властта даде и Надежда Михайлова. По
времето, когато беше външен министър, г-жа Михайлова изпусна една фраза,
която всички журналисти и медийни деятели помнят и до днес. Тя каза: „Нахранете журналистите!”. Когато тълкуваме тази фраза, трябва да имаме предвид
двоякото значение на глагола „храня”. От една страна, той означава „осигурявам препитание на някого”, но в уличния жаргон „храня” означава по-скоро
„хокам, раздавам обидни квалификации”.
7. На 24.09.2010 година в статията „Нищо лично” авторите Велина Господинова и Елена Старидолска споделят как протича политическия дебат чрез
разпространявания от сподвижниците на Волен Сидеров виц за Иван Костов, в
който се казва: „Защо Костов никога не може да отиде до Париж? Защото
Саркози ще го върне с 300 евро”, след което всички се заливат от смях на простеещия си хумор. [4]
8. По време на обсъждане на новия Изборен кодекс из парламентарните
кулоари тръгва приказката, че изборните правила са се „оФИДОСили” и
„оМАЯли”. Заиграването между двете опонентки Мая Манолова и Искра
Фидосова се пренесе и на друга плоскост. По време на един от най-разгорещените дебати Мая Манолова упрекна Искра Фидосова, че би могла да се изказва
по същество, вместо да се прави на „момиче на късмета” и „шоугърла”. [8]
9. В интервю, поместено във френското списание „Международна политика”, журналистките Изабел Ласер и Соня Минк говорят за безплатния съвет,
който Бойко Борисов дава дори и на Осама Бен Ладен, по повод на това как никога да не бъде заловен. Борисов казва: „Достатъчно е да си построи атомна
централа и да се превърне в енергиен център и никой повече няма да го атакува,

10

защото това би означавало екологична катастрофа” (съвет, който в началото на
настоящата година показа своята несъстоятелност и нецелесъобразност). [7]
10. Не може да не отбележим и изказването на бившия министър без портфейл Божидар Димитров, който по повод съмнения в автентичността при откриването на мощите на Свети Йоан Кръстител при разкопките на о-в „Свети
Иван” край Созопол каза: „Защо толкова злоба бе!? Е, това не мога да си го
обясня при тоя шибан народ, при тия шибани колеги”. [5]
11. „Едно си Мая знае, едно си лае и бае”. С тези думи председателката на
Правната комисия в 41-вото Народно събрание Искра Фидосова се обърна към
Мая Манолова, в отговор на нейното желание в Изборния кодекс освен знака
„X” да бъде въведен и знакът „+” за отбелязване на вота. [1]
12. По време на ежеседмичния парламентарен контрол, вместо обсъждане
на актуални политически проблеми, народните избраници за пореден път предпочетоха да обсъждат „мъжеството” на Бойко Борисов. На думите на Драгомир
Стойнев, че „…когато се изисква мъжество, премиерът го няма”, веднага бе получен отговор от председателя на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев, който се опита
да защити честта на Борисов с думите: „Вижте кой говори за мъжество! Вие
секретарка ли бяхте?”. [12]
13. Свидетелство за парламентарно красноречие откриваме и в думите на
вече бившия Председател на българския парламент Цецка Цачева, по повод
законодателната инициатива за увеличение на депутатските заплати. Обръщайки се към БСП, Цачева каза: „Знам, че искате да ми слагате цедки, гевгири,
фунии”. „Циркът” продължи с думите на Петър Курумбашев, че „…кучетата си
лаят, а фалконът си лети”. Като тяхно продължение отекнаха и думите на Румен
Овчаров, който охарактеризира полемиката като едно „политическо помиярство”. [15]
14. „Когато те лаят помияри, не заставай на четири лапи” (Румен Овчаров);
Ако Иванчо е решил да се жени за Мария, няма защо да организираме референдум” (Росен Плевнелиев); „Към лятото на 2013 г. ще лъсне, че тумбакът е гол”
(Сергей Станишев); „Трябва да ядем три пъти на ден, но ние ядем три пъти на
ден, за да се усъвършенстваме” – Вежди Рашидов [6]; „Ние сме показали, че не
се плашим от руснаците. Ако трябва, пак ще ги пляскаме” (Симеон Дянков).
[16] и т.н.
15. За безспорно най-култовата фраза на прехода се счита изречената от
Жорж Ганчев реплика: „Не ме гледай умно, българино!”. В тези пет думи се съдържа цялата философия на българската политика. Смисълът е, че докато избирателят гледа „умно”, положението ще бъде тежко или както казва Иво
Сиромахов: „Докато все още има отделни българи, които гледат умно, ще си
ядем малката постна пица (метафората е на бившия финансов министър Симеон
Дянков, който в едно свое изказване сравни бюджетът на страната с постна пица), ще слушаме симфониите на Златю Бояджиев и ще чакаме шведите”. [17]
Цялата тази шумотевица от политическо говорене като че ли може да бъде
обобщена с думите на Андрей Пантев, който припомня следната стара максима
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от времето на Студената война: „Някои дрънкат оръжие, други дрънкат пари,
ние дрънкаме”; с думите на Мартин Карбовски: „Зад политическата вратовръзка
стои говорене, което баламосва, бави, трупа дни на вербално отсъствие, което
винаги е било политическа стратегия у нас” [9] или с думите на Марио
Тагарински: „Дела, дела и само думи” („Всяка неделя”, 10.02.2013 година).
Картината на политическото говорене може да бъде допълнена с още стотици примери. Подобно дълбоко неуважение и липса на желание за изпращане на
правилни послания към народа наблюдаваме и в (НЕ) поддържането на блоговете на повечето от българските политици. За съжаление тяхната комуникационна
култура е близка до нулата. Българските политици поддържат блоговете си от
избори на избори. След изборния ден броят на постингите в блоговете на държавниците ни осезаемо намалява. Днешните блогове на политиците ни са пустееща зона. Като стил и изказ, обществена ангажираност и разнообразие на тематиките, някои от тях изобщо не са се променили. Туитър-профилите също се
поддържат чисто кампанийно, комуникацията в тях тече вяло, тематиката остава строго политическа, без лични отклонения, както е с профилите например на
Миглена Кунева и Соломон Паси.
А как са позиционирани бившите управляващи от ГЕРБ в блогосферата?
Според изследване, проведено през 2010 година [14], министрите и депутатите
от ГЕРБ са на „Вие” с новите медии и онлайн комуникацията с обществото. Те
не използват блогосферата като форма на общуване с хората. Към официалния
сайт на партията има секция блог, която обаче не винаги функционира. Затова
пък звучи официозно. „Новите управляващи спазват линия на стройна партийна
комуникация. Доброволно или по партийна поръчка се наблюдава автоцензура
на неформалното общуване” – се казва в проучването. Според автора на това
изследване Марина Кирова, Бойко Борисов дори така интимничи в общуването
с народа, че блоговете, като канал за неформална комуникация, стават просто
излишни. Отново според М. Кирова тримата онлайн отличници са бившите министри: Николай Младенов, Симеон Дянков и еврокомисарят Кристалина
Георгиева (тук като спорен може да се разглежда фактът, доколко Кристалина
Георгиева се счита за български или европейски политик).
И докато едни се дразнят от цинизмите, диалектизмите, метафорите или
клишетата в публичното политическо говорене, то други откриват т.нар. от езиковедите „диалектна редукция” в думи като: кучИта, тИлИвизия, повичИ и т.н.
Дори Искра Фидосова даде личен езиков принос с новия глагол „входираме”, а
Цветан Цветанов стана кръстник на новото съществително – „приоритизиране”.
„Удариме, носиме, престанеме” – казва премиерът Бойко Борисов. „Ходиме, оплачеме” са изрази на Вежди Рашидов. „Нек‘во, сек‘во”, съкращава Иван Костов,
„голЯми” пък е дежурният езиков гаф на Сергей Станишев. Дори бившият
министър на образованието Сергей Игнатов казва „200 ученика”, вместо „200
ученици”. И все пак клишетата, диалектизмите и своеобразното тълкуване на
българската граматика далеч не изчерпват недъзите на българското политическо говорене. От Желю Желев до днес речите от трибуните се отличават още и с
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витиеватост и празнословие, ораторите бягат от конкретни отговори и се опитват да манипулират. Всичко това се съчетава с езикова агресия, преекспониране
на Аз-формата, наукообразност и преувеличена абстракция. [13]
Все по-често всички ние ставаме свидетели на една заплашителна тенденция
към огрубяване на политическия език, дава се воля на озлоблението, на злоезичието. Много политици си мислят, че колкото по-грубо говорят, толкова по-интересни са, а „диалектната редукция” дори не заслужава внимание – тя е несъществена, „нормална” част от нас и от начинът ни на общуване. Тогава защо да
ѝ обръщаме внимание? Следователно, можем ли да кажем, че политическите
гафове в говоренето са една от най-добрите популистки стратегии, защото имат
двояко въздействие – първо гафът се цитира, после се обсъжда и оправдава?
Считам, че подобно говорене не бива да се подминава с мълчание, тъй като това
може да доведе до общо примирение с обстоятелството, че политическата игра
може да се води с всякакви средства, а политическите победи е допустимо да се
завоюват на всякаква цена.
Днешният политик вече не се възприема като „баща на нацията” и не се държи така. Неговото поведение и начин на говорене са по-близки до това на шоу
звезда, която се опитва да събере колкото се може повече положително гледащи
на нея поклонници. Тук първи негови помощници се оказват именно медиите –
с техния стремеж за търсене на евтини сензации, политически „слугинаж” или
„искрено” желание за задоволяване на обществения интерес. В този медиен сценарий политикът не стои „горе”, а изглежда като един от останалите граждани,
макар и много по-видим от тях, и този факт никога не бива да бъде подценяван.
В същото време основен инструмент, чрез който партийните и политическите
елити и партиите изобщо легитимират правото си да управляват, е техният медиен образ: доколко внушават доверие, дали може да им се вярва, дали репутацията им е такава, че от тях може да се очаква да казват истината и да осъществят това, което обещават. Скандалът все повече се превръща в основен механизъм, чрез който тази репутация може да бъде накърнена. Като следствие от това
ежедневните политически битки започват да се превръщат не в рационална
дискусия на аргументи, а в поредица от скандали, с които се срива медийният
образ на един политик или партиен лидер и е във възход образът на друг политик или партиен лидер [16].
В заключение можем да кажем, че управлението на политическата медийна
комуникация в България все повече започва да се прилага в осакатена форма, а
вниманието на публичните личности – все по-често да е насочено към превземане на повече вестникарска площ, повече и по-гледано телевизионно време, с цел
да се „затапи” опонента. Обидното чувство, че някой те вкарва в чалга-стила и
кича на публичната политическа комуникация, не би било толкова голям проблем, ако не беше един важен аспект – под сурдинката на „кичозното” политическо поведение в публичното пространство, се вкарват теми, които могат да
бъдат определени като повишено тревожни. Отказът от комуникация и най-вече
неглижирането на формата, структурата и съдържанието на публичното полити-
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ческо послание, изпращано към зрителя-избирател и отразявано от медиите, водят до все по-нарастващо недоверие в политическото като цяло. В резултат на
този отказ политическите субекти се оказват на една публична арена като политически гладиатори, а хората наблюдават това кой ще удари по-силно или кой
ще падне пръв – те стават просто зрители, а не съучастници в процеса на политическата публична комуникация. Този факт поражда висока обществена тревожност, която в контекста на отговорността към визията и посланието в публичното политическо говорене се превръща в една от важните причини за кризата на представителността на българската демокрация. А как ще отговорят политиците ни на тази тревожност предстои тепърва да разберем!?
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STAGES IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE ADVERTISING
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ABSTRACT: The paper outlines the history of online advertising focusing
on the major changes that have made a difference to the way advertisements
reach audiences and the way audiences are impacted by marketers’
messages.
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What is it about?
The recent developments in advertising have created a huge gap between
traditional and contemporary ways of marketing products and services. The new
media demand innovative strategies for reaching audiences, catching their attention
and motivating them to make purchases. Yet marketing analysts still ask a reasonable
and pertinent question: „Is memory for an advertisement related to the medium in
which the ad was viewed?” A study reveals the following: „One-half of the subjects
were exposed to a print newspaper front-page with two news stories and one
advertisement whereas the other half was exposed to the online version of the same
content. Results showed that print subjects remembered significantly more ad
material than online subjects.” (Sundar, 1998: 822)
Online advertising should not just mirror traditional print advertising if it is
expected to have a more significant impact on potential buyers. Contemporary people
want quick returns. Memory for facts and figures is a good asset but it is not THE
ASSET today as one can get information at the click of a button and save it for further
referencing. The long-lasting and fairly inexpensive presence of ads online
compensates for the shorter retention of advertising information when seen online
than when read in a traditional hardcopy version of a newspaper. Online users have
the advantage of going back to the same information with much less hassle than users
of traditional print advertising.
From word-of-mouth „advertising” (recommendations from someone you know
or from a stranger on the web) to offline advertising – buying decisions these days are
more easily made based on information gathered through online and particularly
through social media than through traditional media.
Internet, which has made online advertising possible, was created for military and
educational purposes and originally was not meant to become what it is today – a
huge networking, communications and money-making machine. The unlimited
potential for immediate access to its users was quickly perceived by businesses,
institutions and individuals who started making themselves visible for billions of
people around the world.
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Online advertising is also known as online advertisement, internet marketing,
online marketing, e-marketing, and most recently – PR 2.0 advertising. All of these
stand for marketing and promotion of goods and services over the Internet. Examples
of online advertising are the text ads on search engine results pages, banner ads,
blogs, social network advertising, online classified ads, e-mail marketing, e-mail
spam, etc. The genesis of this large variety of advertisements is briefly outlined
below.
Spamming – Earliest Form of Online Advertising
Why are unsolicited emails nicknamed spam? The word „spam” is a trademark
used for a canned meat product which consists mainly of chopped, pressed pork.
Spam was used a lot in World War II and was a rationed type of food as there was not
enough proper meat. It is usually associated with something not very tasty and,
therefore, unwanted. The present meaning of the word comes from a 1970s British
comedy by ‘Monty Python’. The sketch shows a man and his wife in a restaurant.
They want to order something to eat but everything they ask for has spam on it. While
trying to get something without spam, Vikings from the background sing: ‘Spam,
spam, spam. Lovely, spam. Wonderful spam!’
This sketch served as an inspiration for Internet users to flood forums with the
word ‘spam’. Online marketers liked and adopted the idea to bombard Usenet groups
and emails with junk mail, which very much resembled the useless and unwanted
presence of spam on all the meals in the Monty Python sketch.
The first spam email was ‘Arpanet’ in 1978 from Gary Thuerk of the Digital
Equipment Corporation. The first commercial spam was sent by lawyers Laurence
Canter & Martha Siegel who used Usenet postings to promote their immigration law
practices. In the next few years marketers moved their spamming practices from
Usenet forums to e-mails. They found a way to impose advertisement onto people
with e-mail accounts resembling the way TV channels force commercials onto their
viewers while watching a program. According to statistics over 90 million spam
emails are sent every day. Spam accounts for 85% of our emails. The more widely
spread it becomes, the more annoying it gets. Because of its notoriety, people
generally delete spam without ever looking at it. Thus, even interesting and
informative advertisements get dumped into the trash folder without ever being seen.
Its readership is very small and the recall rate is rather low. Spam is very inefficient in
promoting or selling products and services but there are marketers who still persist in
using it.
The Years of the Banner Ads
Just like television and radio much of the Web is run by advertising. Thus
websites can offer free content by generating revenue from advertising. Even though
we get tired of Web ads, most people would agree that having to tolerate online
advertisements is better than having to pay a usage fee for each website.
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Perhaps the most prolific (and most hated) form of Web advertising is the banner
ad which is a long, rectangular image that can appear just about anywhere on a Web
page. Banner ads may contain text, images, or sometimes those annoying animations
which make it hard to focus on the content that interests the user. Irrespective of the
type of banner ad, when people click the advertisement they are redirected to the
advertiser's website.
The first online advertisement was launched in 1994. It was then that Hot Wire
sold the first banner ads to several advertisers. It started as experimentation by
advertisers and publishers who were trying to find new working formats and to
develop the right technology. In 1995 DoubleClick, one of the first ad-serving
technologies was launched.
It took advertisers many years to understand the full potential and effectiveness of
the online medium. The first online ads were static and continued to be static until
1996. Some types of old school online ads are banner ads, pop-up ads, pop-under ads,
hover ads, takeover ads, etc. In the late 1990s online advertising reached its peak. The
most common format then was the banner format. Around that time online advertising
had already become a very profitable business for both designers and sellers of online
space. Later on it was realized that banner ads were very expensive and brought low
returns. Comparisons of ads from different media showed that the 30-second TV
commercial or full-page print ads were more effective than the banner ads.
With the advances in JavaScript and Macromedia’s Flash animation software
designers started adding movement to ads. Today, web advertising includes sound
and animation and is interactive. There are often small games, called advergames,
inside online ads. An advergame is a video game which in some way contains an
advertisement for a product, service, or company. Some advergames are created by a
company with the only purpose to promote the company or its products, and the game
may be distributed freely as a marketing tool. These games have now become very
popular on YouTube, Facebook, MySpace and other social media.
How the Dot Com Enthusiasm Ended
In the mid-2000 world economy changed significantly. The stock market
collapsed and this led to a recession. The huge amounts of money that went into
online advertising started to dry up. The 5-year (1995-2000) tremendous interest in
this type of advertising saw a dramatic decline. The businesses, as a whole, lost
interest in online banner advertising.
After the bubble of banner advertising burst, advertising on the Internet went into
decline except for search advertising, because search engine technology was highly
efficient, dependable, and used by a lot of people. It should be mentioned that at the
beginning Google was just a search engine. There was a lot of traffic on Google but
no sales. Then it all changed. In 2000, Google AdWords came into being. This proved
to be a revolution in online advertising. The banner ad format was left aside and text
ads came into being. They are based on search engines, kept separate and appear on
top or on the side of the main search results. Thus they are less annoying than banner
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ads. „The lucrative Web 2.0 economy has been bolstered largely on Google’s success
in turning website traffic into money economy” (Holter, 2007).
Google’s text ads owe their success to several factors:
• Relevance – the click-through rate that Google introduced created a ranking
algorithm to measure the advertisement’s relevance;
• Google only requires payment from the advertisers when people click on the
ad;
• Page Rank (named after Larry Page who created a link analysis algorithm)
used by the Google web search engine – assigns a numerical weighting to
each element of a hyperlinked set of documents in order to measure its
relative importance within the set;
• Google focused on perfecting the pay-per-click advertising;
• The focus is on creating relevant content for web users.
There are two different advertising models used by Google – the Pay-per-click
and the Pay-per-impression model. While the pay-per-click requires advertisers to pay
the host for every time the ad is clicked, the pay-per-impression is used to measure
the cost and worth of the whole online marketing campaign. The first model is best
for bringing the targeted market into the website efficiently. The second one is best
for building brand recognition. These models can be manipulated through click fraud
but Google and others have developed automated systems against corrupt advertisers
and competitors.
Advent of Google Ads
The changes in the new media landscape, marked by user participation and active
involvement, transparency, and networking, required unconventional ways of
delivering online advertisements. Around 2002 keyword-based text ads started
appearing along the right column of search results. It turned out that lots of traffic was
becoming lots of revenue. Soon the Google AdWords programme made it possible for
advertisers to run almost instant campaigns using Google’s self-serve system. (See:
https://accounts.google.com)
Today, Google is still an excellent search engine but it is also more like a media
giant. The amazing thing is that, as big as Google is, anyone with the smallest
advertising budget can easily participate in the big advertising business. It is enough
to fill out one or two online forms in order to start posting ads alongside search results
in less than a few minutes.
Google started using the pay-per-click auction whereby advertisers bid on how
much they would pay per click and they could buy their way to the top of the listings –
the highest bit got the most exposure on the web. But it was soon realized that there
was a problem with the system of ranking – if the ad was irrelevant, nobody would
click on it and nobody would make any money. So Google introduced click-through
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rate as a measure of the ad’s relevance. So if an ad with a lower bid per click got
clicked more often, it would rank higher. This turned out to be the „carpe diem”
moment for Google. The two moments of brilliance that Google had, regarding
advertising, were PageRank and the introduction of relevance into the pay-per-click
auction model.
Social Media Advertising
Social media is a social tool for communication and networking. Social media
sites are interactive and allow users to comment, rate and share information. One of
the biggest advantages of social media advertising is proper targeting of market
through the use of the users’ demographic information which has been provided while
creating social media accounts. Social media is the best media for online advertising
because it is free, it is far and wide reaching (500 million users) and it is viral. It has
brought about a new „file sharing culture” whereby a good ad can be circulated
around the world an unlimited number of times in no time. A major disadvantage is in
measuring the effectiveness of social media advertising – whether or not the number
of ‘likes’, ‘friends’ or ‘follows’ could convert to actual sales.
There has been a rise in online advertising since 2004. Because of the constant
increase in the time consumers spend on the Internet, advertisers have reconsidered
their attitude toward online advertising and have come to realize its importance.
Online advertising is now more sophisticated, diversified, attractive and efficient than
it used to be. There are now online blogs, social media, SEO (search engine
optimization) marketing and more. Viral marketing, which uses video ads to market a
product or brand, is very popular and common now.
However, online advertising is not yet perfect. There are still annoying pop up
and pop under ads which distract our attention and waste our time. YouTube now
uses one of the most annoying and interruptive ad formats – the pre-roll ads. From a
free site for uploading and viewing videos, because of financial problems, YouTube
added pre-roll ads, or commercials that run before a video and you cannot skip them.
Watching a one-minute video means you have to watch a 30-second ad first. There
are also ads on top, on the bottom and on the background of the webpage.
The share of online advertising has been increasing and will continue to do so
over time as more mobile devices are connected to the Internet, as the number of
always-on broadband connections rises, and as Internet users’ skills in navigating the
Web 2.0 improve.
What is next?
Susan Wojcicki, a senior vice president of product management and engineering
at Google, calls advertising „the lifeblood of the Internet”. She is determined that it
needs to be reinvented as the audiences have changed. Her five main ideas for the
future of online advertising focus on choice, control, charm, connectedness, and
calibration. Google intends to adopt a model whereby users „can choose to view an ad
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or not”. (Like TrueView ads on YouTube). Control will be performed by inviting
users to express their opinion about ads on a much larger scale than now. Charm
relates to the attractiveness of advertisements. They will become more interactive and
eye-catching. Google is currently working towards improving connectedness by
„making it possible for users to get ads that are relevant”. These ads „can be accessed
where people are”. It is all about targeting people, not devices. In the future
calibration or measurement will be improved to meet the customers’ expectations for
feedback about the reach and impact of advertisements. (Wojcicki, 2013)
Online advertising has gone through a growth cycle similar to that of advertising
in other media. Print advertising, radio advertising and then TV advertising each had
their initial boom, stable growth and later on decline. The same goes for online
advertising which will probably follow in the steps of its predecessors. It is with
particular curiosity that people interested in advertising are awaiting the next step
forward of advertising in a highly digitalized and mobilized world. However, we
should never lose sight of the bigger picture – that online advertising can be a
blessing in disguise. Because of its incredible scope, accessibility, ability to go viral
without much censorship, this new type of advertising can backfire and impact
society in a negative way.
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РЕЗЮМЕ: Тази статия представя характеристиките на социалната и
психологична подкрепа за хора от третата възраст, трудностите при
оказването й и възможностите за оптимизиране на дейността. Откроява
се и ролята на помагащите за ефективната подкрепа на старите хора,
като се конкретизират ролите и функциите на помагащите.
Ключови думи: социална и психологична подкрепа за стари хора;
социална работа с възрастни клиенти; роли и функции на помагащите
в процеса на помощ за старите хора.
ABSTRACT: The purpose of this report is to indicate the characteristics of
group work with older people to propose topics for discussion in the group
and to analyze typified behavioral patterns of participation in the group.
Key words: group social work, therapeutic factors, patterns of participation
in a group, the elderly, stages in the functioning of the group.

В последните десетилетия все повече се налагат групови психотерапевтични
методики, чиято насоченост е към социалното подпомагане на хората при тяхното вграждане в обществото, при развиване на техните умения за общуване, за
взаимодействие с другите, при повишаване на тяхната психологическа и социална компетентност, самоусъвършенстване и саморазбиране. Определя се като активна методика на взаимодействие на индивиди, включени в група, които
имат сходни цели, проблеми, без да са непременно клинично болни.
Целта на този доклад е да посочи особеностите на работа в група със стари
хора, да предложи теми за обсъждане в групата и да анализира типологизирани
поведенчески модели на участие в група.
А що се отнася до целите на груповата работа, то те могат да се определят
така [1, 3]:
• повишаване на способността за усещане, възприятие, увеличаване на
сензитивността на личността към себе си и към другите;
• задълбочаване, разбиране, толерантност към чужди мнения, схващания,
начин на поведение, осъзнаване на чувствата на другия и разбиране на
тяхната структура;
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• повишаване адекватността на самооценката и оценката за поведенческите изяви;
• промяна в поведението към контролиране, самооценяване, изграждане
на правилна преценка, отговорност;
• получаване на по-добра обратна връзка за собственото поведение и повишаване на възможностите за изпращане на реалистична обратна връзка към другите;
• съобразяване с нормите на поведение в обществото;
• осъзнаване на процесите на обучение, възпитание, социализация и механизмите за тяхното регулиране както за собствената личност, така и по
отношение на другите;
• изясняване на собствените позиции по определени въпроси, промяна в
позициите и нагласа за промяна;
• разпознаване на напреженията и конфликтните ситуации, произтичащи
от групата и от самата личност;
• осъзнаване на необходимостта от развиване и самоусъвършенстване,
както за себе си, така и за другите;
• получаване на по-голяма свобода в избора.
Целите помагат да се откроят и функциите на работата в група:
• Комуникативна – свързва се с общуването, предаването и получаването
на информация.
• Гносеологическа – получаване на знания за себе си, другите и света и
формиране на умения за тяхното прилагане.
• Компенсаторна – попълване на някои дефицити в индивидуално-психологически и социалнопсихологически аспект.
• Терапевтична – помощ при разрешаване на конкретен проблем или личностно затруднение.
Фактори, влияещи върху ефективността на груповата социална работа [2, 4]:
всесилна надежда и оптимизъм; алтруизъм; Подражателно поведение; Наличие
на информация; корективно повторение на първична семейна група; развитие
на умения за социализация; междуличностно научаване; групова сплотеност;
катарзис; екзистенциални фактори.
Особена роля за ефективността на една група изиграват подборът на членовете на групата – за предпочитане е да са със сходни проблеми, сходен статус,
сходни възгледи и хетерогенен възрастов и полов характер, да не надвишават
15 души и водещият да притежава достатъчно умения за работа със специализираната група.
Етапите на групова работа като процесуална дейност са основно три, като е
възможно да се откроят и подетапи:
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• Начало на групата – запознаване, сработване, поставяне на правила,
ограничения, режим на работа.
• Зряла група – същинската групова работа в зависимост от поставената
цел и задача, както и реално интерпретиране на проблемите на членовете на групата с идея или поне насока за тяхното разрешаване – напълно
или частично, преодоляване на конфликтните зони и ситуации, усъвършенстване и развитие на членовете на групата, повишаване на самоувереността и самооценката им, усвояване на методи за разрешаване на
предстоящи проблеми, формиране на умения за само разкриване, самоконтрол над поведение, формиране на качества и способности, които ще
позволят на членовете на групата да се вградят успешно, да преодолеят
изолация и да се адаптират към променящия се свят.
• Край на групата – преценка на работата, самооценка на постигнатото,
очертаване на перспективи за развитие, начало на живот без групата и
водещия.
За по-възрастните клиенти не всички видове групи са еднакво подходящи не
само заради възрастовите промени, а и заради характера на изменилата се за
стария човек ситуация, въпреки че с модификация на същността на един вид
група това би я направило адекватно и за този възрастов период. Включването в
групи на старите хора помага за преодоляването на един основен техен проблем –
удовлетворяване на нуждата от създаване и поддържане на социални контакти.
Групата е формата, която напълно покрива представите им за социално обкръжение и удовлетворява потребността от споделяне, разбиране, доверие, осмисля
и структурира времето им, организира динамичния им стереотип и ги прави
значими в собствените им представи за себе си. Подходящи за старите хора са
преди всичко групите с насоченост към движенията, танцувалната терапия, групи за формиране на определени социални умения /споделяне, емпатия, социална
адаптация, преодоляване на зависимостта/, групи за телесна терапия, за арт техники, групи за срещи /осмисляне на преживяното/, темоцентрирани групи
/избор на тема за разговор/ и модифицирани техни форми, които удовлетворяват вербалните потребности, но и способстват за развиване и поддържане на
жизнения телесен тонус. Съчетани с подходящи упражнения и медитативни
техники, създават предпоставки и за продължителност на живота.
Целта на тренинговите занятия е да се сплотят хората, да преживеят заедно
радостите и болките си, страховете и притесненията си, да се формират у тях
различни социални умения, свързани с рехабилитацията и социализацията им,
да се научат заедно да работят в екип, да преодолеят социалната си изолация, да
ги направят емпатични, уверени в себе си личностни, стремящи се към личностно усъвършенстване и мотивация за личностна промяна. Основна форма за
социалната интеграция са и са право на старите хора да получат и такава услуга.
Темите предварително се договарят и се съобщават на потребителите ден-два
преди провеждането им. Те могат да се разделят в няколко направления:
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• „Аз”-ът и неговото значение за мен – Кой към аз?; Моята професия,
хоби; Моите интереси, потребности, нужди; Какво умея – формиране на
социални умения; Как управлявам емоциите си; Моите мечти и надежди –
определено целта е да научи личността повече за себе си, да се научи да
споделя, да се доверява, да осъзнае потребности, интереси, нужди, възможности и как да се възползва от наученото;
• Личността и другите – Моето семейство; Аз и приятелите ми; Аз и различните от мен /толерантност/; Моите празници; Кака се справям по
време на конфликтна ситуация; Любовта в моя живот; общуването между хората – осъзнава се социалния статус на личността, ролите в найблизкото обкръжение и възможността да се култивират и запазят човешките взаимоотношения;
• Личността в обществото – Гражданин на България и на света; Перфектният подарък; Празник е!; Разделите – ново начало; Не пожеланото
добро – формиране на адекватна гражданска позиция и недопускане на
мисълта, че са излишен товар на обществото, а са част от случващото се;
• Екзистенциални теми – Страхът; Парите; Смъртта; Смисълът на живота;
Ценностите; Дали стресът е задължително вреден; Приятелството – подготвят личността за размисъл, за търсене на значимото, за смисъла, избора и т.н.
В хода на груповата социална работа могат да се разгледат основно три модела на участие в група, различаващи се по степен на активност.
І. Резултати от най-активно включващите се членове:
• По-често отстояване на собствена позиция, противоречаща на тази на
групата и на значими за нея личности.
• Строго положителна обратна връзка от страна на групата, която повишава вярата в себе си, емпатийно отношение и активно участие.
• Чрез груповите техники на работа се затвърждава убеждението, че е с
висок социален статус и в социалната, и в трудовата група.
• Поддържане на активното присъствие в групата, включване в задачи с
по-висока степен на отговорност.
• Включване в тренинговите занятия за изразяване на собствена позиция,
активизиране на когнитивните способности.
• Активно включване във всеки етап от груповия процес, смело изказване
на мнения и даване на приоритетно позитивна „обратна връзка” за останалите членове на групата.
• Лидиране в групата, позоваване на опита и познанията в сфери, в които
останалите не са толкова компетентни.
• Получаване на постоянна положителна „обратна връзка” от хората в групата, която да стабилизира самооценката на клиентите.
• Групата стимулира личността за саморазвитие, самоусъвършенстване в
повечето сфери.
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• Затвърждаване на вече формирани социални умения, разнообразяване в
различните групово терапевтични ситуации.
• В груповите занятия се проявява все по-добре креативността, оригиналността на личността.
ІІ. Резултати от неутрално включващите се клиенти:
• Снижаване на тревожността от работата с психолога и преодоляване на
чест от съпротивите за индивидуална работа.
• Поддържане на вече формираното положително отношение към себе си
в социален и професионален аспект.
• Активно включване в тренинговите занятия и приобщаване към груповия начин на живот.
• Чрез групова работа приобщаване, равнопоставеност и изслушване на
мнението по различни въпроси;
• Включване в групови форми на работа за по-адекватното възприемане
на промените в ежедневието.
• Търсене на „обратна връзка” от групата с цел формиране на положителна, оптимистична нагласа.
• Повишаване на усетливостта към собствената й личност, групови задачи
за отдалечаване от доминиращите проблемни области.
• Груповите занятия активизират до степен да се разбере смисъла и съдържанието им, да мотивират за промяна.
• Тренинговите занятия мотивират, както за трудова така и за социална
дейност.
• Тренинговите занятия помагат за развитие на когнитивната сфера – клиентите изразяват мнения, оценки, сравняват се с другите.
• Част от груповите задачи /особено сюжетно-ролевите/ правят възможна
идентификацията с другите.
• Груповите форми на работа са предпоставка за осъзнаване на социалния
и трудово-ролевия статус на клиентите.
• Упражненията по време на тренинг позволяват по-адекватно да се вербализират собствените преживявания, да изказват открито мнение.
• Позитивната нагласа към членовете на трудово социалната група помагат за преодоляването на евентуални конфликтни ситуации.
ІІІ. Резултати при най-малко активните клиенти:
• Възприемане на групата като подкрепяща, помагаща и емпатично настроена към различността му.
• Чрез участието си в груповите дейности се осъзнава своето място, отношението на другите и евентуално онези свои страни, които са пречка за
ефективно общуване.
• Групата мотивира за промяна или поне за съобразяване с правилата.
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• Постепенно приобщаване към групата, особено в случаите на тестиране,
без оглед на това дали им харесва или не – спазване на груповите правила.
• В групата се сравняват социално с останалите и донякъде осъзнават и
собствените си дефицити.
• Груповата дейност дава възможност да бъдат положително оценени от
хората в групата, да се почувстват, че точно групата ги прави силни и
независими.
• Чрез ролевото включване все по-адекватно осъзнаване на характерови
особености, които са причина за тревожност, несигурност.
• Упражненията помагат да не се чувстват изолирани, а да е част от
общност, която одобрява поведението им.
• От целенасочените упражнения в тренинговите занятия се усеща увереност у клиентите, че въпреки посочените от тях затруднения, хората ги
приемат такава, каквато са.
• Чрез груповите форми на работа се осъзнават различията, но и възможността за сходно преживяване и т.нар. „всесилна надежда в групата”.
• Създава се усещане за групова сплотеност като лично преживяване.
Първоначалните съпротиви, свързани с непознаването на този тип работа се
изместват в посока на демонстриране на някои неадекватни модели за себе
утвърждаване и приемане на членовете на групата като приятелски настроена и
не враждебна среда, в която е по-добре за личността да сподели, да потърси разбиране, да авансира доверие, за да получи самата тя доверително общуване, топъл прием, нужната критика и възможната корекция на собственото поведение.
Постепенно се отказват клиентите от маските, които носят, защото осъзнават,
че маската само пречи в социалните контакти и затруднява себеразбирането и
получаването на обратна връзка, чрез която да се коригират онези страни, които
се явяват пречка за социалната адаптация и ре социализация на личността.
От направените аналитични разсъждения се потвърждават вижданията на
редица специалисти в сферата на груповата работа, че клиентите не могат да бъдат еднакво приобщени към формите на дейностите, но значимото въздействие
на групата се усеща дори и при тези, които не се чувстват толкова добре приети.
Освен това, от съществено значение за резултатността на работата е преди всичко положителната насоченост на психотерапевтичната работа и откривателството, че е възможна промяната дори и в третата възраст.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ЧРЕЗ АНИМАЦИОННИ ПРОДУКТИ
доц. д-р Пепа Митева
Бургаски свободен университет
ORGANIZATION OF LEISURE TIME THROUGH ANIMATED PRODUCTS
IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND ADULTS
Prof. Pepa Miteva, Phd.
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: В социалната работа с деца и възрастни се прилагат обичайно специфични проблем-ориентирани програми. Принос са и творчески продукти, съдействащи пълноценната организация на свободното
време. Познатите в туризма анимационни програми са подходяща форма за приложение и в социалната сфера, където се изисква промяна в
емоционалния статус на клиента.
Ключови думи: анимация, деца, възрастни, свободно време, социална
работа, игри, творчество.
ABSTRACT: Customary specific problem-oriented programs are applied
to social work with children and adults. Furthermore creative products
support the complete organization of leisure. Renown tourism animation
programs are well suited to application in the social sphere, which requires a
change in the emotional status of the client.

Keywords: animation, children, adults, leisure, social work, games
and art.
Търсенето на идеи и иновационни модели за приложение в социалната практика е подтик да се изучава опитът и от други сфери. Изучават се и допирни
точки с дейности и образци при работа с хора, макар и не контингент на социалната сфера. След „Модел на анимация при работа с деца в училищната среда” (статия публикувана в издание на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012) възниква
потребността за адаптиране и приложение на анимационния продукт и в сферата на социалните услуги с деца и възрастни. Изследването на анимацията в
туризма показва тясна връзка с потребностите на хората, обект на социалната работа. От една страна, приложението на анимация при работа с деца и
възрастни е „плътност на свободното време”. От друга, възможност за стимулиране на творческия потенциал, на двигателната, емоционалната и социалната
сфера, както и на интелекта. Разнообразието от възможности за приложение на
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анимационния продукт допълва познатите вече програми за социална интеграция и улеснява специалистите в търсенето на алтернативи при организация на
времето – както в социални институции за деца, така и в тези за възрастни хора
с проблеми.
Както посочват авторите В. Великов и М. Стоянова, липсва „унифицирано
определение на понятието анимация” (вж. Великов, Стоянова, 2008: 4-5). Независимо многообразието в тълкуването му, може да се акцентира върху „темпо,
живо-оживявам, въодушевено, енергично, насърчавам”. В сферата на туризма
анимацията служи за развлечение, привличане на туристите с атракциони, повишаване степента на удовлетвореност от движение, спорт, познания и т.н (пак
там). Едно от водещите значения на анимацията са и промените в мотивацията
за пътуване и ценностната система на туристите, стимулацията към активност.
Много силната връзка на анимацията със социалните услуги – институционални
или проектни при работа с деца и възрастни се открива в основните ефекти на
анимацията, а именно:
• насочена е към „вътрешния свят на човека”;
• стимулира процесите на общуване между хората;
• създава предпоставки за уплътняване на свободното време спрямо интересите и предпочитанията на човека;
• не е любителска изява, а планирана и организирана професионална дейност;
• практически ориентирана дейност и др. (вж пак там: 6).
Както анимацията обогатява и изпълва със съдържание туристическия продукт, така и приложена в социалните услуги тя би могла да допълни конкретните програми за работа с хора с различни потребности. В тези програми е
познато организирането на дейности, които стимулират, активизират, насърчават и т.н но конкретизацията им и целенасочената им ориентация към ефекти
чрез разнообразни игри и занимания би подобрило тяхното качество и полза за
хората.
Изискванията за приложение на анимационни програми, свързано с икономически и социален ефект до голяма степен се доближава до стандартите за
добри практики в социалната сфера. От гледна точка на икономическия ефект,
търсенето на така ориентирани програми може да се увеличи и повече хора да
бъдат привлечени да ползват подобни услуги. Социалният ефект се мултиплицира във възможностите за съчетаване на активности и комуникация чрез изкуство, традиции, спорт/двигателна активност, познавателни дейности. За разлика от туристическата индустрия, която е много динамична и променяща се, в
социалната сфера средата е по-устойчива, макар, че и тя се влияе от динамиката на
човешките отношения, прогреса и световните икономически и социални промени.
От видовете анимация – културна, художественотворческа и спортна в социалните дейности най-голямо приложение могат да имат художествено-творческата и спортна анимация, предвид особеностите на хората, потребители на ус-
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луги. Новите видове анимация – развлекателна и приключенска също намират
приложение. Границата на използваните техники и методи на анимацията се определят съответно от специалистите, занимаващи се със социални услуги на деца и възрастни с проблеми, отчитайки прага на техните потребности и възможности. Ако се следва алгоритъмът на класифициране на туристическата анимация, то и в социалните дейности може да има разграничение, напр. в категориите възраст, както беше отбелязано – детска и за възрастни хора, в категорията
място – в социални институции или проектни организации, по отношение на
времевите граници – полудневна, часова и целодневна. По отношение на т.н.
„области на проявление” (Балинова, Б.), анимацията при работа с деца и възрастни може да се разграничи като:
• свързана с физическа активност (спортна) – на открито, пешеходна, състезателна и др., съобразена с физическите възможности на аудиторията.
Този вид анимационни програми са съставени според проблемните области, свързани с двигателната сфера. Подходящи са физически активности с цел рехабилитация, под формата на игри или активности, свързани с подобряване на общата физическа кондиция;
• свързана с играта – развлекателни игри за деца и възрастни, за научаване на умения, приключенска анимация;
• свързана с общуването (социални и емоционални умения и компетентности);
• свързана с творчеството – стимулиране и развитие на творческия потенциал и др.
Различните видове анимационни програми предлагат и разнообразни варианти за приложение. Например, спортната анимация в социалната сфера може
да се приложи като набор от игри, целенасочено развиващи (при хора с различни видове увреждания) и развлекателни, уплътняващи свободното време на групите деца и възрастни. Може да се упражнява даден вид спорт – индивидуален
(плуване, гимнастика и др.) или колективен (тенис, волейбол, тенис на маса, народна топка, ластик). Релаксиращите програми могат да имат специален ефект в
социалната сфера. Съвременното направление „рекреационна анимация” също
може да намери място в т.н. „социална анимация”. Рекреационната услуга,
свързана с профилактика на организма и възстановяване на силите, включват
традиционни и алтернативни мерки за възстановяване на силите, добре приложими в социалната сфера (Величков, Стоянова, 2008). От тях, целенасочено
приложими до момента в социалните програми са музикотерапия, ароматерапия, кинезитерапия, медитация. В центровете за социални услуги и рехабилитация за деца и възрастни тези програми вече са факт.
Художествената анимация също може да бъде лесно разпознаваема и приложима в социалната услуга. Нейните възможности за творческа изява са стимул за организиране на художествени дейности, арт-терапия, фолклористика,
скулптура и мн. др. варианти.
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Анимационният продукт не е стандартизиран т.е процесът е иновативен,
творчески, липсва определен алгоритъм. В туристическата анимация се приема,
че всеки аниматор разполага със „свой патент” продукти. В „социалната анимация” изготвянето на програма също е творчески проект по своя характер. Разнообразието идва от многото възможности да бъде организирано определено време за занимание и развлечение. Тук липсата на стандарт идва от подхода, уникалното човешко присъствие и алгоритъм на работа, а „наличието на организация” се разпознава именно в подредеността на вариантите във времето така, че
да могат да окажат въздействие, желана промяна. Така, ако анимационният продукт в туризма цели кратковременно развлечение и отмора, то подготовката на
един социален анимационен продукт ще включва не само ефекта на приятно
прекарване на определено време, но и ще цели ефекти, свързани с научаването
на умения, промени в поведението, интелектуални занимания. Както е известно
това е един продължителен процес и изисква професионален подход, познаване
на психологическите особености на определените групи клиенти, на техните
проблеми и ресурси.
Мотивирането за изготвяне на анимационен продукт в социалната сфера
може да открие още много аргументи.
Целта на статията е не само да отрази сходното в една полезна и атрактивна за двете сфери дейност, но и да потърси провокация, да създаде активност в професионалистите, възможности за приложение на техните знания и
умения за удовлетворяване потребностите на клиента. Това е социална работа, но ориентирана в творческа дейност. Това е услуга, насочена не толкова в
административното поле, а активна в сферата на интелектуалните търсения и гъвкаво организиране на времето.
Както Яна Мерджанова цитира „идва един нов свят, създаден от нас самите,
който налага и позволява нови условия на икономически, социален, духовен
живот” (Мерджанова, 2005: 13). Този „нов свят” изисква и предлагане на „нови
подходи” във всички сфери на взаимодействието. И ако една дейност е вече позната, приложена в дадена сфера, защо да не бъде адаптирана в друга, обогатена от
нейните особености и опит. Логичен е и въпросът: Как да бъде приспособена
анимационната програма при работа с деца и възрастни в социалната сфера?
Анимационната програма включва някои постоянно действащи елементи:
График за анимационни дейности (включва дата, час, тема, място на провеждане, материали), както и Модел за анимация (алгоритъм на организиране на програмата), който отразява конкретни стъпки в организиране на анимационната
дейност (вж. Митева, 2012). Графикът за анимационни дейности може да бъде
изготвен за различен период от време – от една седмица до три месеца. Включва
тематично разпределение, което е съобразено с аудиторията и целите на програмата. Ако програмата цели формиране на умение, то темите трябва да отразяват
това умение, да се задълбочава информацията и да дава възможност за „трениране” на умението. Познати са програми за „игрова терапия”, които съчетават
въображението и ролевата игра (Петров, 2005: 43). Например, при тема „Деца,
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които не умеят да контролират негативните си емоции” е необходимо програмата (за усвояване на приемливи модели за контрол над негативните емоции)
да съдържа последователност от теми, свързани с основната цел: въвеждаща тема с игри за опознаване или самопознание; вариант за отчитане на уменията/познанията по темата; теми за видовете емоции със съответни игрови модели
за демонстрация на децата; теми, посветени на негативните емоции; теми за
научаване: как да се справя с негативните емоции; тема за демонстрация; „темаподарък” т.е. пространство, в което децата да демонстрират наученото и да бъдат аплодирани за това (вж. Фурман, 2007).
Други варианти за изработване на анимационна програма е планиране на
дейности, които следват известно разнообразие – спортни, художествено-творчески, приключенски, релаксиращи. Игрите в спортните програми могат да
следват организация на открито, на закрито, водни спортове, туризъм. Темите,
свързани с нравствено, естетическо възпитание, развитие на мисленето, гражданско възпитание, комуникативни умения или знания за живота могат да се
комбинират спрямо възрастта на участниците и техните потребности и т.н. Примерни теми, подходящи за „развлекателни игри” са: „имитация”, „да се маскираме като двойници”, „хвърчило”, „мозайка с природни материали”, „рисунка
върху камък”, „стратегии за създаване на екип” и др. (Бузов, 1999).
Полезността на приложение на елементи от туристическата анимация при
работа с деца и възрастни в сферата на социалните услуги е безспорна. Социалните институции разполагат и с времеви ресурс и с материална база, организационен потенциал и специалисти, подготвени за работа с различни типове проблеми. Те познават до голяма степен и методите за проблем-ориентираната социална работа. В този смисъл, от гледна точка на човешкия, материален и професионален ресурс няма съществени ограничения. Изискването е съответните специалисти и екипи в социални институции да се запознаят с практиките в туристическата анимация и да могат да адаптират най-полезното от тях в своята конкретна сфера. Изграждането на анимационна програма в съответната социална
институция за работа с деца или възрастни е възможно и полезно, тъй като тя би
допълнила една вече рутинна стратегия за работа. Би улеснила и съответните
специалисти по отношение на избора и приложението на техники и методи за
работа, ориентирани към определен проблем, разнообразява дейността, създава
атрактивност, внася колорит и динамика и обогатява една позната и традиционно изпитана система.
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АБСТРАКТ: Статията проследява динамиката в развитието на нормативната база в България по отношение на осиновяването, процедурата
за кандидат-осиновители, етапи в проучването и оценката, програми за
обучение. Разгледани са връзките на осиновяването с: изоставените
деца, специфика на семейното възпитание, споделяне „тайната” на осиновяването, родителски подходи, профил на децата с липси, емоционални и социално-педагогически аспекти. Осиновяването в рамките на
настоящето изложение е разбирано като акт на отглеждане и възпитание на дете, осигуряване на сигурна и стабилна семейна среда, а също и
като създаване на взаимоотношения между детето и неговото ново
семейство.
Ключови думи: причини за изоставяне; семейството и неговата роля
за психичното развитие на детето; правила и процедури за кандидатосиновители; условия за осиновяване; превенция на неуспешна адаптация; въпроси от личен характер.
ABSTRACT: Adoption is an act of the care and education of child and the
adopter takes all obligations and engagements compliance with Bulgarian
legislation. He is full parent in emotional, legal and social context except in
biological point. The adoption gives secure and predictable family
envoirment and it is measure protection with creating a relationship between
child and his new family. It is the only real option for children at risk,
without parents to find a family support.
Keywords: Reasons for abandonment; the role of the family in mental
development of the child; legislation and procedures; adopters; conditions
for adoptions; procedures for prospective adoptive parents; preventions and
unsuccessful accommodations; personal questions.
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Осиновяването е акт на отглеждане и възпитание на дете, като ролята на
осиновителя е да поеме всички задължения и ангажименти, които произтичат от
грижата за детето, както и такива, които са съобразени с българското законодателство. В този смисъл осиновителят има възможността да бъде пълноценен родител в емоционален, юридически и социален аспект, изключая биологичния
смисъл. Осиновяването представлява осигуряване на сигурна и стабилна семейна среда, тъй като то функционира преди всичко като мярка по закрила, а също
и създаване на взаимоотношения между детето и неговото ново семей-ство.
Осиновяването понякога е единствената реална възможност за деца, изоставени
от родителите си, чрез която да намерят семейна среда.
От правна гледна точка под изоставено дете се разбира дете, останало без
грижата и на двамата си родители, поради тяхната смърт, поради това, че са
неизвестни или лишени от родителски права. Дори и при наличието на известни
или живи родители детето може да се окаже във фактическо състояние на
изоставеност, ако не получава необходимите за отглеждането и възпитанието
му грижи и издръжка.
От психологична гледна точка, детето може да бъде изоставено, когато
между него и майката е съществувала емоционална връзка, но поради житейски
обстоятелства (смърт, развод, житейска безизходица, свързана с липса на средства и подкрепа) майката се отказва от родителските си права, обикновено в
полза на бъдещето отглеждане и развитие на детето. Другата възможност е
свързана със символичния дефицит и нисък родителски и личностен капацитет:
биологичните баща или майка на детето не могат да го посрещнат, когато то се
появи на полагащото му се място в символичната структура на семейството –
т.е. по различни причини те не могат да изпълняват функцията си като родители.
От социална гледна точка изоставени деца обикновено са тези, които живеят в специализираните институции за деца (ЦНСТ, ДДРЛГ, ДМСГД) или на
улицата – т.е в контекста на социалната проблематика изоставено дете се явява
синоним на „домско” дете, което живее и се отглежда в социално заведение или
на улицата. От гледна точка на социалната проблематика и политика явлението
изоставяне най-често се разглежда във връзка с риска от институционализация
на децата, т.е. откъсване от естествената им среда.
Не всяко изоставяне в специализирана институция води до изоставяне на детето, но отделянето му от семейството повишава риска в тази посока. Има определени социално-икономически причини, които подсказват за съществуване на
риск от изоставяне на детето от бременната жена или родилката. Такива са:
• малолетие и/или непълнолетие;
• самотна майка и/или липса на партньор;
• нисък социален статус, липса на подходящи битови условия и жилище,
безработица;
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•
•
•
•

психични и поведенчески разстройства и/или проблеми в общуването,
социална дезадаптация;
преживени различни форми на насилие;
има едно или повече деца в риск или с увреждане;
други рискови ситуации.

Според Р. Панева се очертават следните причини за риск от изоставяне на
деца: разпад на семейния модел и извънбрачни раждания; бременност в тийнейджърска възраст; неравенство, свързано с пола; етническа дискриминация;
домашно насилие; пристрастеност към дрога, алкохолизъм; родители, отглеждани в институции; родители в конфликт със закона; бедност; безработица, неграмотност; бездомни; болни и носители на ХИВ и СПИН; увреждания на децата и
възрастните (6).
Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето (1989) и Закона за
закрила на детето всяко дете има право да бъде отглеждано и възпитавано в
семейство и/или в среда близка до семейната. Съгласно чл. 126 (1) от Семейния
кодекс родителите и ненавършилите пълнолетие деца живеят заедно, освен ако
важни причини не налагат да живеят разделени. Липсата на двамата родители,
породена от смърт, развод, фактическа раздяла по същество лишават детето от
пълноценна семейна среда. Независимо от причините довели до фактическа раздяла между съпрузите (партньорите) – непреодолими конфликти, работа в чужбина, бягство от семейните задължения, неизбежно водят след себе си до проблеми по отношение на отглеждането, възпитанието и развитието на детето.
За отглеждането и възпитанието на детето извън биологичното семейство
съществуват различни форми, които пряко кореспондират с мерките по закрила
на детето, а именно: настаняване в семейство на роднини и близки; осиновяване; настаняване в приемно семейство; предоставяне на социални услуги – резидентен тип (център за настаняване от семеен тип); настаняване в специализирана институция (чл.4, ал.1, т.2-6), (6, с.13-15).
Същност и специфика на семейното възпитание. Кратък исторически
преглед
Ролята на семейството за развитието и формирането на детето, за неговата
социализация и възпитание, разглеждани в исторически план не е била постоянна. Тя зависела от мястото, което обществото отреждало на семейството сред
своите структури, от значимостта, която му придавала.
От тази роля в много голяма степен се определя и отношението на обществото към самото дете. Като се започне с първобитното общество и се стигне до
края на 18-ти – началото на 20-ти век, отношението към детето е амбивалентно.
От една страна то се схващало като собственост, с която обществото или родителите могат да разполагат, както намерят за добре, включително и да определят правото му на живот. Децата били принасяни в жертва, безжалостно пребивавани, морени с глад. От друга страна, смятало се за чест да имаш деца и въз-
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растните, а не само родителите да са ласкави и внимателни към тях. „Самият
образ на детството е амбивалентен. Детето е едновременно персонификация на
невинността и въплъщение на злото. А най-важното – то е непълноценен човек,
същество низше, лишено от разум”. През 19-ти век обществото се ориентирало
към т.нар. от Л. Демоз „социализиращ стил”. При него „целта на възпитанието е
не толкова подчинение на детето, колкото подготовка за бъдещ социален живот.
От средата на 20-ти век, според същия автор, то вече преминало към „помагащ
стил”. „Родителите се стремят не толкова да дисциплинират детето, колкото да
помагат (от тук и названието) за неговото индивидуално развитие. Този стил се
основава на емоционалната близост с детето, разбирането и емпатията”. Очевидно е, че за да стигне до днешната си представа обществото е изминало дълъг
и противоречив път. Но и днес тази представа е силно повлияна от социо-културните и етно-културните стериотипи (1, с. 12-13).
В България първият закон, който урежда осиновяването датира от 1889 год.
и се казва „Закон за припознаване на незаконородени деца, за узаконяването им
и за осиновяването”. По-късно този закон е последван от „Закон за извънбрачните деца и за осиновяването”. И двата закона признават само непълното осиновяване, при което осиновеното дете запазва връзката с биологичните си родители и ги наследява.
От 1948 год. нормативната уредба за осиновяването е по „Закон за лицата и
семейството”. С измененията на този закон от 1961 г. и особено с приемане на
Семейния кодекс от 1968 г. законодателството у нас дава приоритет на пълното
осиновяване.
В новия Семеен кодекс от 1985 г. се предвижда пълно и непълно осиновяване, а с измененията към него през 2003 г. се създаде нов ред на процедурата
по осиновяване, както от български, така и от чуждестранни граждани.
Измененията на Семейния кодекс от 2003 г. са съобразени с Конвенцията на
ООН за правата на детето от 1989 г., с Конвенцията за защита на децата и
сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г. и със
Закона за закрила на детето от 2000 г. (2, с. 23-24).
Осиновяването е правен акт, който по юридически път създава правна връзка между две лица, подобна на биологичната връзка между родител и дете с
всички произтичащи от това последици. Основното социално и правно значение
на осиновяването е обезпечаването на родителски грижи над детето, на семейна
среда за неговото отглеждане и възпитание. Създадената, чрез осиновяването
връзка има за цел да замести липсващата биологична връзка между две лица и
да създаде помежду им отношения като тези по произход (8, с. 26).
Осиновяването е добре обмислено, мотивирано и юридически регламентирано действие на семейни или несемейни лица, които вземат решение да отглеждат дете, родено от други родители. В основата на това човешко поведение
стоят майчиният инстинкт и желанието на хората да станат родители. Осиновеното дете има същите права, както и роденото от биологични родители дете.
Във всички държави по света осиновяването е равносилно на раждането (2, с. 23).
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У нас в 99,5% осиновяването е пълно. При пълното осиновяване осиновителите се вписват като родители на детето и то прекъсва родствената и наследствената си връзка с биологичните си родители. Осиновеното дете автоматично
получава еднакви права, включително права за наследство, като дете родено в
брака на осиновителите. Осиновеното и биологичното дете в едно семейство
имат еднакви права пред закона. За разлика от пълното осиновяване при непълното, детето запазва родствената си връзка с биологичните си родители, но те
не могат да го наследяват (2, с. 24-25).
Според съществуващото в момента законодателство у нас има два вида
осиновявания, а именно пълно и непълно.
Пълното осиновяване, съгласно чл.100, ал.2, т.1 от СК* се осъществява
когато:
• родителят на детето е неизвестен;
• биологичните родители дадат предварително съгласие за осиновяване;
• са налице предпоставки за осиновяване на дете с неизвестни родители
(чл. 100, ал.2, т.1 от СК), осиновяване с предварително съгласие, дадено
от рождените родители за пълно осиновяване – (чл.100, ал.2, т.2), осиновяване без съгласието на родителите, в изключителни случаи – чл.93,
ал.2 от СК, както и в случаите на особени хипотези на пълно осиновяване – осиновяване от съпруг на родител (чл.82, ал.2 от СК) и осиновяване
на дете от баба и дядо, родено извън брак или с починал родител (чл.80,
ал.2 от СК).
При непълното осиновяване се намира точна дефиниция в чл. 102 от СК*.
Нормативната уредба на осиновяването у нас е дадена в нормативни източници от различен ранг. Основните разпоредби, които регламентират изискванията и процедурите по осиновяване са:
• Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагска конвенция);
• Европейска харта за правата и отговорностите на родителите;
• Конвенция за защита на децата;
• Семеен кодекс – обн. от ДВ, бр.47, от 23.06.2006 г. в сила от 01.10.2009 г.;
• Закон за закрила на детето;
• Закон за социалното подпомагане;
• Закон за домашното насилие;
• Закон за семейни помощи;
• Закон за българското гражданство;
• Правилник за дейността на Съвета по осиновяване;
• Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване;
• Наредба №РД-07-01 от 2009 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване;
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Наредба № 13 от 30.09.2009 г. за определяне условията и реда за даване
на съгласие за международно осиновяване и за водене на регистрите на
международните осиновявания (8, с.27).
1. Между осиновявания и неговите низходящи от една страна и осиновителя и неговите роднини от друга, възникват права и задължения като
между роднини по произход, а правата между осиновения и неговите
низходящи с роднините им по произход се прекратяват. В тези случаи
след пълното осиновяване родител на детето става осиновителят, а рождените родители (ако са известни) се заличават от регистрите. На детето
се издава нов Акт за раждане, в който за родител се вписва осиновителят.
2. Възникват отношения като роднини по произход между осиновителя
от една страна и осиновения и неговите низходящи от друга, но осиновеният запазва връзката си с рождените си родители, не се създава нов
акт за раждане, а само се отбелязва осиновяването. Рождените родители
не наследяват осиновения, а роднините на осиновителя нямат права и
задължения към осиновения. (Пенева – Давидова Ф., Разрешително за
родители, стр.27)

По време на провежданите обучения за кандидат-осиновители, които са
задължителен етап от целия процес по кандидатстване и оценка, участниците
придобиват знания и обща информираност, относно гореизброените социални и
правни процедури. Кандидат-осиновителите подлежат на предварителна оценка
и проучване преди да бъдат вписани в регистрите към Дирекции „Социално
подпомагане”. Срещите със социален работник могат да имат различен акцент –
оценъчен, информативен, но също така подкрепящ, обучителен, консултативен.
Ето защо процедурите по кандидатстване и одобрение включват редица срещи и интервюта със социален работник и/или психолог, необходими за същинското изготвяне на финалния доклад. В т.ч. домашни посещения (най-малко едно в рамките на процедурата по оценка), индивидуални срещи с поръчители на
семейството, които да потвърдят способностите и родителския капацитет на
кандидатите.
Лице, което желае да осинови дете, при условията на пълно осиновяване,
подава писмено заявление до Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен
адрес за получаване на разрешение за вписване в регистъра. Д „СП” извършва
социално проучване на лицето и годността му да осинови дете. Проучването се
извършва в срок до три месеца от подаване на заявлението и съдържа информация за:
• личните данни на осиновяващия;
• здравословното състояние на осиновяващия;
• семейството на осиновяващия;
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•
•
•
•

личните данни на членовете на семейството му, както и данни за здравословното им състояние;
икономическото и социално положение на осиновяващия;
мотивите за осиновяването;
други обстоятелства от значение за осиновяването.

Проучването е първият етап, през който кандидатите за осиновители трябва
да преминат още преди да им се даде възможност да започнат процедура по
осиновяване. Това не е проста формалност, а изключително важна работа от
гледна точка на защита интересите на детето, която има голямо значение за превенция на разсиновяванията и възникване на проблеми в отношенията между
родители и деца. При провеждането на срещите с кандидат-осиновители
социалните работници трябва да обърнат внимание на най-съществените моменти за преценката, свързани с мотивацията и с преживяванията по повод осиновяването, с начина, по който кандидат-осиновителите са преживели и преработили неспособността си да имат биологични деца или загубата на своето
биологично дете, за начина, по който са стигнали до решението за осиновяване,
за представите, които имат за детето, което ще осиновят и за това, какви са
особеностите на децата, преживели изоставяне, живот в институция, а понякога
и насилие.
В проведените консултации и срещи се дава възможност да бъде обсъдено
родителското отношение на кандидат-осиновителите към детето, което предстои да влезе в семейството. От техните думи може да се наблюдава, до колко
са съсредоточени като родители, които познават и разбират детската душевност, какви са нуждите на децата, както и по какъв начин биха се старали да
осигурят всичко необходимо на децата си. По време на разговорите с кандидатосиновителите има възможност да се установи нивото им на компетентност и
съсредоточеност – до колко познават и назовават начините за здравословно
хранене, спорт, лична хигиена, грижа за образованието, нравствено възпитание
и емоционално общуване. От външния вид би могло да се предположи, в каква
степен се прилагат правилата на практика. Полезно е да се развиват умения за
непринудено общуване с детето, умения да се следва неговото поведение и ритъм, да се разпознават нуждите му. Материалната среда и финансови средства, с
които родителите разполагат имат отношение към задоволяване на базисните
нужди на детето. Като ресурс в тази посока може да бъде считано и разбирането, че за децата трябва да бъде осигурена здравословна храна и режим на сън и
бодърстване, спорт и възможности за общуване с природата. Наличната подкрепяща среда в лицето на разширеното семейство, както и приятелския кръг, авторитетният стил на родителство и желание да се следва детето в неговото израстване и съобразно индивидуалните му нужди и специфики са важни фактори в
отглеждането и възпитанието на осиновеното дете.
Формите, под които социалните работници и психолозите се срещат с кандидатите за осиновители, са групова и индивидуална. Задължителен етап от
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процедурата по оценяване е преминаването през определен цикъл от теми в
рамките на обучителни модули, които основно се провеждат в групов формат.
Добре работещи интерактивни техники са асоциациите (на думи като тайна,
напр.), недовършените изречения – например „Относно осиновяването, бих
искал/а да знам..., „Най-големият ми страх е, че...,” Чувствам се уверена в...”,
както и представни техники.
В рамките на обученията освен конкретната информация се коментират някои добри идеи и разсъждения на тема общуване с деца, които биха могли практически да помогнат. Важно е да се отбележи, че тези обучения по-скоро подпомагат разбирането, но също така трябва специалистите и родителите да са наясно, че има други фактори за успешно родителстване, което от своя страна
прави нещата значително по-сложни. Поставянето на амбициозни цели като
например да се знаят отговорите на всички въпроси, свързани с детската душа,
както и тези, които вълнуват кандидат-осиновителите е нереалистично още повече, че когато в реалността се случи проблем с детето, стресът и емоционалният шок е един и същ с или без обучение.
Обученията в рамките на процедурата по оценяване представляват своеобразен процес на превенция и на поставяне на начало, въпреки че трябва да се
акцентира в последващия етап, когато детето е вече в семейството – същинският ключов момент.
Базисно съдържание в програмите за обучение на кандидат-осиновителите,
освен правните аспекти е информацията, относно: подготовката на осиновяването в т.ч. въвеждащите разговори с роднини и приятели, развитие и възпитание на детето във физически и нервно-психически план по време на различните
възрастови периоди и кризи, депресивни симптоми, чувство за сигурност,
явления с психо-социален произход. Доказано е, че процесът на възстановяване
при децата е обратим и има пряка връзка със състоянието на майката (фигурата
на значимия възрастен).
Други коментирани теми са свързани с психологически аспекти на осиновяването, включително и споделяне с детето „тайната” на неговия биологичен
произход, хигиена, хранителен режим, рисковете при осиновяване на дете, живяло дълго време в институция.
Социално-психологически аспекти като създаване на семейни ритуали, изграждане на позитивен семеен речник, относно акта на осиновяването, първата
среща с детето, периодът на адаптация към промяната в семейната динамика и
взаимоотношения, създаване на дневник и албум на детето, възпитание, сън,
хранене, общуване, игра, социализация са също въпроси със значим характер.
Поради ограничените времеви интервали не винаги обучителните модули
могат да бъдат определени като тренинг за развитие на конкретни умения, въпреки
изцяло интерактивният принцип, под който е разписано съдържанието на отделните
теми. Основни методи в работата на групите са дискусиите, решаване на проблемноситуационни казуси, споделяне на личен опит, работа по двойки и в малки групи,
рисувателни техники, лекция и изложения от страна на водещите, беседи.
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В рамките на обученията също така могат да бъдат коментирани и по-емоционални теми, свързани със същността и мотивацията за осиновяване, страховете на бъдещите родители, как осиновеното дете ще бъде възприето от социалната им среда – роднини, приятели и съседи, какво биха си помислили за тях
колегите, евентуални последствия от „лош ген” и евентуални травми в психиката на самите осиновителите от безплодието и дългогодишните (в повечето случаи) опити за биологично дете. Поради това може да се каже, че обученията
имат по-скоро информативна, подкрепяща, консултативна и в някои случаи
терапевтичен роля повече, отколкото индивидуалните срещи, където целта е събиране на конкретни факти от историята на семейството, водеща мотивация,
умения за постигане на стабилност в личностен и социално-психологически
план, реакции по време на житейски кризи и стрес. В този смисъл преобладаващ е оценъчният характер. Независимо от това балансът между интервютата за
оценка и консултативните срещи, които се отличават предимно с подкрепа и
емпатия, както и постоянният ръководен принцип, че трябва да бъде следван
най-добрият интерес на детето изискват деликатност, индивидуален подход и
добра подготовка, както и анализ на всеки конкретен случай от страна на социалния работник. Например осиновяването на по-голямо дете би изисквало подълъг период на приспособяване (бебета имат способността да се адаптират в
новата семейна среда в рамките на приблизително един месец), налице са случаи, в които деца на шест-седем годишна възраст се нуждаят от поне една година, (а би могло да отнеме и повече време), за да възприемат новото положение.
Коректно е да се отбележи, че процесът на приспособяване е двустранен и се
отнася в еднаква степен, както за самото дете, така и за неговите родители, като
дори случаите на приемна грижа не правят изключение от общото правило. В
този първоначален период е полезно да се прояви търпение и увереност.
Един от най-често задаваните въпроси е свързан със споделяне „тайната” на
осиновяването и добрите начини, по които родителите да подходят, спрямо този
деликатен процес. От проведените обучения и дискусии в тази посока почти не
се идентифицират съпротиви и неудобство, относно нагласите за открито обсъждане на този въпрос с децата. Наблюдава се обединяване около позицията,
че едно дете има право да научи, че е осиновено, когато навърши подходящата
възраст, за да разбира, какво точно означава това. Задачата на родителите е да
отговорят на конкретните въпроси, които детето ще зададе по-късно и как точно
ще бъде предадено съдържанието в емоционален план. Важно е също така да се
обърне внимание на това, какво се казва на по-големите братя или сестри,
(които може да не са осиновени), когато родителите вземат решение да осиновят дете. По време на разговорите с децата е добре да се има предвид внушението, че осиновяването е не само законен, но и напълно нормален и прекрасен начин да се приеме едно дете в семейството. Подобни нагласи намаляват и облекчават усещането за безпокойство, неудобство и притеснение. Все пак добре е
родителите да знаят, че въпреки подробната информация по въпросите на осиновяването, не е нужно да се акцентира на факта, че детето е осиновено. То е
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част от семейството и присъствието му е факт. Не е необходимо да се подчертава непрестанно разликата между него и останалите деца, родени в семейството и
извън него, освен в началото, когато ситуацията, свързана с произхода му и начинът, по който е дошло в семейството е предмет на по-трайно обсъждане. Как се е
появило е важен и дълбок въпрос за личността на детето, но той далеч не изисква
постоянно внимание. По-важното е, че то е, и винаги ще бъде част от семейството.
В следосиновителния период, когато детето вече е в семейството е добре родителите да познават и прилагат начините за ефективно общуване с дете –
внимание, взаимоотношения, значението на игрите и общуването, прегръдката,
съвместното хранене. Родителският подход и при двамата партньори би следвало да предполага високо развити родителски възможности в контекста на евентуални трудности, възникнали при отглеждането на децата, а именно специални
нужди, затруднения в бита, проблеми, които изискват много търпение и напрягане от страна на родителя – и до колко в подобни ситуации те биха могли да се
справят. Въпреки, времето, което съответното дете е прекарало в Дом, далеч от
майчина фигура, семейството би трябвало да се стреми да компенсира този
дефицит и това да не се отразява, както на привързаността, така и на чувството за сигурност.
По принцип, в училище се акцентира главно на това, какво е нивото на
самоконтрол, самооценка и социално-ролеви модели, както и усвоени умения за
общуване. Родителите, особено чрез даването на модели учат детето, дали определени чувства са приемливи в семейството и как те могат да бъдат изразени. В
контекста на темата за обучение, развитие и възпитание основна роля заема
въпросът за темперамента и характера на детето. От медицинска гледна точка
първото условие за успешно обучение и възпитание е нуждата от добро здравословно състояние. Тук въпросът е деликатен, защото това означава добро хранене, прилични условия на живот и достатъчно сън, както и много добре изградена система за физическо натоварване под формата на игри и спорт, а също и
надеждна емоционална връзка с поне един значим възрастен. Много често подобни условия в съвкупност не са налице за децата, обект на мярка по закрила,
респективно осиновяване, а при малтретирани деца физическото развитие е значително по-ниско и като цяло изоставането, тъй като е налице пряка корелация
на връзката между емоционално и интелектуално развитие.
Добре е да се обясни на кандидатит-осиновителите, как първоначално трябва да се постъпи, след като детето е вече в семейството (тук има много специфики, свързани с възрастта и конкретната история на детето), атаките като поведение от страна на децата, конфликта им на лоялност, въпроси, свързани с идентичността и името. Въпреки някои общи черти всяко дете е различно и голяма
част от децата са чувствителни и лесно раними, дори и от незначителни дразнители. Някои от тях трудно се адаптират към промени в средата и лесно декомпенсират, което може да започне с лош сън и безапетитие и да стигне до
емоционално изявени поведенчески прояви. В този смисъл теренът за възникване на отклонения от изолирани проблеми до умствени нарушения се корени в
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генетиката и структурата на личността, но изявите почти винаги са провокирани
от ежедневни събития или т. нар. фактори на околната среда. Стресът има решаваща насока в тази роля, като не се забравя, че влиянието на прекомерна стресова ситуация е равнозначно на натрупани наглед дребни, но десетки негативни
емоционални преживявания. Преди да потърсят проблемите или заболяванията
в детето си, родителите трябва критично да анализират собственото си поведение и семейната атмосфера, която създават. Личните отношения, скандалите,
побоищата вкъщи имат крайно неблагоприятно отношение към детето. В
семействата на хора с подчертано агресивно поведение и/или зависими децата
се превръщат в жертва. Даже те да са пощадени малтретирането на майката или
друг член на семейството има пагубно отражение върху детска психика. Живеещите в бедност или децата, които са игнорирани, страдат системно и мълчаливо,
като остават потиснати за цял живот или се превръщат в агресори. Фактори
като смърт, болест, развод или деца, отгледани от самотни майки, често обуславят отклонения в психиката на детето.
Има деца с различно ниво на активност през деня, като физическа, умствена
и поведение. Емоционалните и темпераментни деца могат да бъдат много импулсивни, не могат да стоят едно до друго в клас, а от друга страна да играят и
тичат в междучасията, в същото време са несъсредоточени при подготовката на
уроците си. Има и деца с много високо енергетично ниво, които след училище
могат да си подготвят уроците, да спортуват и играят, да помагат вкъщи. Други
деца могат да бъдат по-неподвижни и пасивни, да стоят спокойно на чина, да
работят задълбочено след училище и да усвоят огромен материал за един ден.
Разсейването е важен елемент от темперамента. Разсеяните деца изключително лесно отклоняват вниманието си, когато дразнителят не ги интересува.
Дребни фактори като неудобна дреха, твърд стол, много шум, лесно им повлияват и отклоняват тяхното внимание. Много деца стават разсеяни при нарушен
дневен режим – ставане от сън, хранене, игри в неподходящо време или продължително гледане на телевизия. Отклоняването на вниманието на детето е полезно само когато трябва да се прекрати някакво нежелано занимание, но е негативна проява, когато пречи на детето да завърши домашната си работа (9, с.23-26).
Проблеми с характеристиките на вниманието могат да се наблюдават при деца,
които са осиновени, като най-често тези дефицити се разпознават в училищна
възраст или още по-рано по време на детската градина. В емоционален аспект
това, което е характерно, обединяващо за всички деца е страхът от изоставяне и
(страхът от тъмното – двата базисни страхове в детска възраст), но е важно да
се подчертае, че осиновените деца винаги изпитват страх и хипертревожност от
изоставяне, т.е. те са много реактивни на тази тема. Успокояващо в тази посока
действат рисунките, като форма на невербална комуникация и начин на изразяване за по-малките (в предучилищна възраст) и обяснението, разговорът, разказът, думите като цяло – за всички възрасти.
Изолацията от другите деца по различни причини (дебел, несръчен, мръсен,
с пъпки, с неправилен говор) също е отключващ фактор за леки или тежки нару-
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шения или заболявания. Същото значение имат и еднократният, но драматичен
стрес при сблъсък с крадец, престъпление, изнасилване или смърт.
Родителите и учителите трябва да знаят, че прояви и събития, които те
преодоляват и преживяват с лекота, могат да имат драматично отражение върху
децата (9, с. 38)
Семейството като част от средата за психо-социално влияние над детето от
самото му раждане оказва постоянно, формиращо и многостранно въздействие,
особено в периода на детството. Децата навлизат в живота с доверието, самочувствието и любовта, които получават от своите родители. Детето се ражда
напълно уязвимо и неподготвено за автономност, поради което има нужда от
продължителен период на детство, през който да получи активната подкрепа на
родителите си. Осигуряването на физическа и психологическа безопасност и
сигурност е основна родителска задача на грижещите се за малки деца. Важността му постепенно намалява с увеличаването на способностите и самостоятелността на младия човек. Социализацията започва в семейната общност и може да се каже, че в голяма степен е свързана със семейството като социо-културна възпитателна среда за формирането на личността. За ефективно възпитание решаващ фактор е семейната атмосфера.
Стимулацията и насърчаването на промяната и растежа са главните определящи фактори децата да достигнат интелектуалния си и личностен потенциал.
Свободата за изследване и опитване на нови неща трябва да се балансира непрекъснато от семейството, което е добре да има разумни очаквания към детето,
както и да поставя граници и ограничения, които ще предпазят от сериозна вреда, като в същото време му помага при придобиването на нови социални умения. Въпреки, че малко родители биха помислили за това да включат като семейна отговорност и помощ за детето определянето и изразяването на емоции,
формиране и развиване на емоционалната интелигентност, детето придобива
тези умения основно в семейството.
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Профессор Ху Чжэньхуа – известный китайский ученый – педагог – тюрколог, основоположник китайской кыргызологии, первый китайский дунгановед
Центральной Азии, научный руководитель докторантуры Института языков и
литературы Центрального университета национальностей Китая, высокопрофессиональный специалист, пользующийся особой правительственной субсидией Китайской Народной Республики (КНР), Специальный научный сотрудник Института евразийского социального развития при Госсовете, Лауреат ордена Манаса (третьей степени) Кыргызстана, Почётный академик Национальной Академии Кыргызстана. Профессор Ху Чжэньхуа по национальности
хуэйцзу (дунганин), его мусульманское имя Мухаммед. В 2001-ом году по
приглашению короля Саудовской Аравии посетил Мекку и стал „Хаджи”.
Профессор Ху Чжэньхуа родился 9 января 1931 года в городе Циндао провинции Шаньдун Китая. С 1949 по 1951 годы учился в Шаньдунском университете
на факультете иностранных языков по специальности – русский язык. С 1951 по
1953 годы обучался в Центральном институте национальностей (ныне ЦУН)
по специальности – уйгурский язык. В 1953 году досрочно окончил университет и остался при университете, где он работает по настоящее время. Ученый –
педагог Ху Чжэньхуа с 50-х годов учился у известных советских специалистов
С.П. Сердюченко и Э.Р. Тенишева тюркскому и русскому языку и усовершенствовал знания в лингвистике, теории перевода, тюркологии, древней тюркской
письменности и турецком языке, учился халхаскому монгольскому языку у профессора А. Тудаева. Он владеет русским, турецким, кыргызским, уйгурским и
другими языками. Основной сферой научного интереса считает – обучение и
исследование языка и культуры народов нацменьшинств, проживающих как в
Китае, так и в Центральной Азии. Им издано более 50 учебников и учебных
пособий, 300 статьей в стране и за рубежом. В 2006 году профессором Ху
Чжэньхуа в соавторстве с другими учёными опубликован учебник „Очерки о
пяти странах Центральной Азии”, который был удостоен премии Госудаственного Национального Комитета (второй степени).
В ноябре 1953 года, после окончания университета по запросу правительства страны Ху Чжэньхуа был направлен в Синьцзян. С ноября 1953 по
октябрь 1954 годы он участвовал в полевой экспедиции по изучению истории,
культуры и языка кыргызов, проживающих в Китае. Во время экспедиции
профессор Ху Чжэньхуа оказался в приграничных районах Синьцзяна, в местах
компактного проживания кыргызских скотоводов – кочевников, объездил в
течение года их земли на лошадях и верблюдах (иного транспорта тогда не
было), побывал в Тяньшане и на Памире, учился у местных жителей
кыргызскому языку, изучал их обычаи, культуру и традиции. В 1953 году
профессор Ху Чжэньхуа впервые познакомился с великим героическим эпосом
кыргызского народа „Манас” и услышал „манасчи” – исполнителей героического эпоса кыргызского народа „Манас”. Манасчи рассказывают и поют без
музыкального сопровождения, а слушатели замирают от восторга. Исполение
талантливого сказателя Джусупа Мамай произвело на него неизгладимое впе-
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чатление. Надо сказать, что это не просто красивое и мудрое эпическое произведение, но и прекрасный источник сведений по истории и культуре кыргызского народа, отражающий душу и верования кыргызов. Ху Чжэньхуа увлекся
изучением „Манаса”. С 1955 по 1957 годы он трижды проводил полевые экспедиции в Синьцзяне, собирал материалы и записывал эпос „Манас”.
С июня по ноябрь 1955 года профессор Ху Чжэньхуа во второй раз поехал
в Кызылсуу-кыргызский автономный округ Синьцзяна и провел полевую экспедицию по изучению диалектов кыргызского языка. С июня 1956 по июнь 1957
годы он в третий раз посетил Кызылсуу-кыргызский автономный округ
Синьцзяна и в течение года в ходе полевой экспедиции занимался сопоставлением кыргызского языка Синьцзяна с кыргызским языком Кыргызстана, выявил
особенности кыргызского языка в Синьцзяне и квалификации племён китайских
кыргызов. Многочисленные полевые экспедиции предоставили профессору
ценные первычные материалы, заложили теоретическую основу для дальнейшей работы над созданием письменности китайских кыргызов. Вспоминая об
этом, профессор Ху Чжэньхуа всегда с юмором говорит: „Степь – мой университет, пастухи – мои учителя”.
До основания КНР у некоторых национальностей не было официальной
письменности, в том числе и у китайских кыргызов. В начале 50-ых годов
профессор Ху Чжэньхуа с представителями кыргызских племён работал над
созданием официальной письменности китайских кыргызов. Учитывая специцифику кыргызского языка, данный творческий коллектив впервые предложил через 4 буквы ﹙o, ц, u, ь﹚, выражающие 4 гласных фонем ﹙o, ц, u, ь). До сих
пор в современном кыргызском языке используются эти гласные фонемы для
дифферинсации четырех гласных. Письменность китайских кыргызов, построенный на основе арабского языка, была создана в 1955-ом году. В начале 60-х
годов некоторое время была использована кириллица и опубликована первая
газета „Кызылсууская газета”. В 1981 году при Синьнцзянском языковом комитете была создана специальная группа по изучению кыргызского языка, составлены „Правописание кыргызского языка” и „Словарь правописания кыргызского
языка”. В 1983 году под руководством профессора Ху Чжэньхуа был создан
журнал „Язык и перевод”, играющий важную роль в области изучения
кыргызского языка. С 1982 года на радиостанции Синьцзянь два раза в день передают программы на кыргызском языке. В 1984 году была создана
Кызылсууская телевизионная станция в Синьцзяне. Профессор Ху Чжэньхуа
считает, что 160 тысяч китайских кыргызов, среди 1,3 милиардного населения
Китая, очень малочисленной национальностью. При этом он подчеркивает, что
китайское правительство уделяет огромное внимание развитию кыргызского
языка. Когда профессор Ху Чжэньхуа познакомил иностранцев с политикой
развития письменности кыргызов они были удивлены и подчеркнули, что развитие кыргызской письменности в Китае является чудом. Более 50 лет как активно используется письменность кыргызского языка в Китае. Практика пока-

46

зывает, что работа ученых Китая по развитию кыргызского языка успешно
способствует развитию и других языков национальных меньшинств, проживающих в Китае.
В процессе работы над созданием официальной письменности китайских
кыргызов профессор Ху Чжэньхуа выявил, что в Кызылсуу-кыргызском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района диалекты делятся на
две группы: северные и южные.
Северные диалекты расположены на севере Кызылсу-киргизской реки
Синьцзяня, а южные – на юге Кызылсу-киргизской реки Синьцзяня. На основе
глубокого анализа теоретических и полевых исследований профессор Ху
Чжэньхуа отметил, что квалификации диалектов китайских кыргызов в
Кызылсуу-кыргызском автономном округе Синьцзяна соответствуют квалификации их племён в истории. В итоге он сделал вывод о том, что исследуя местные диалекты, учёные должны параллельно учитывать особенности квалификации племён в историческом плане. Эта точка зрения признана всеми учёными,
которые изучают этнографию и лингвистику и считается важным результатом
научно-иследовательской работы по теории языкознания и этнографии.
С июля 1984 по октябрь 1984 годы съёмочная группа Центрального университета национальностей под руководством профессора Ху Чжэньхуа в уездах
Улуу-Чат, Артыш, Ак-Тоо и Ак-Чий Кызылсуу-кыргызского автономного округа Синьцзяня сняли этнографический фильм об обычаях и традициях китайских
кыргызов. Видеофильм продолжительностью 7 часов имеет теоретическую и
практическую значимость, хранится в библиотеке университета. В ноябре 2006 года для спасения вымирающего языка под его руководством снят второй документальный этнографический видеофильм „Китайские кыргызы” и видеофильм
„Кыргызский язык уезда Фуюй провинции Хэйлунцзян”.
На основе полевого и теоретического исследования, профессор Ху
Чжэньхуа опубликовал ряд трудов и статей по кыргызоведению: „Учебник
кыргызского языка”, „Краткий словарь китайско-кыргызского языка”, „Пословицы кыргызского языка”, „Очерк о племенах китайских кыргызов”, „Китайкие
кыргызы, язык и письменность”, „Литература китайских кыргызов” и т. д.
В сентябре 1957 года в Центральный университет национальностей поступили двое студентов – кыргызов, приехавшие из уезда Фуюй провинции
Хэйлунцзян. Профессор записал речь студента 1 курса Чан Кунь, которая
заинтересовала советского ученого Тенишева и он начал исследовать кыргызский язык в провинции Хэйлунцзян. В начале 60 года из числа студентов –
кыргызов провинции Хэйлунцзян профессор Ху Чжэньхуа заметил, что фамилии „У”, „Чан”, „Хань”, „Лан”, „Цай”, „Сы”, не связаны с квалификацией племён китайских кыргызов. Эти материалы наблюдения послужили источником
для новых исследований.
В июле 1980 года профессор Ху Чжэньхуа впервые поехал в уезд Фуюй
провинции Хэйлунцзян и провёл полевое исследование: собрал материалы на
китайском и японском языках, легенды, народные песни и исторические доку-
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менты; начертил множество языковых карт. После полевой экспедиции он написал научный доклад. В апреле 1997 года в Пекине он встретился с немецким
лингвистом Кандула Салака. В ходе встречи они обменялись важными научными взглядами. По итогам научного исследования немецкая лингвистка опубликовала книгу „Легенда и обстоятельства в уезде Фуюй провинции Хэйлунцзян”
на основе собранных профессором материалов.
ХХI век дал новый импульс развитию межкультурных отношений Китая и
Центрально-Азиатских стран. В составе делегации, по приглашению Российской Федерации, он посетил Хакаскую республику с целью изучения особенностей фамилии хакасксих племён и Фуюйских племён.
С 1957 по 2002 годы профессор 6 раз участвовал в полевых экспедициях
в уезде Фую. По итогам долговременных исследований он опубликовал статьи:
„Фуюйские кыргызы в уезде провинции Хэйлунцзян и их особенности”, „Фонетческая система, особенности по грамматике”, „Исследования кыргызского языка в уезде Фуюй провинции Хэйлунцзян” ﹙исторя, социология, экономика и
обычаи) и „Фонетические обзоры кыргызов на северо-востоке”. По итогам
изучения им сделаны важные выводы: в языке фуюйских кыргызов сохранено
много особенностей древне-енисейских кыргызов, которые близки к хакаскому
языку; фуюйские кыргызы происходят не из Синьцзяня, а с верхнего течения
Енисея; фуюйские кыргызы в истории исповедовали исконную религию, самализм, ламанизм, не исповедовали ислам; из-за того, что окружающая монгольская языковая среда оказала большое влияние на фуюский кыргызский
язык в истории, и теперь мало кыргызов говорит на родном языке. Особое
место в научно-педагогической деятельности профессора занимает доклад о
спасении исчезающего кыргызского языка в уезде Фую. В нем автор отмечает,
что впервые фуюйские кыргызы были расселены в пяти населенных пунктах
Китая – Айхуэй, Букуй, Хайлар, Хулан, Баян-су. Кыргызы подразделялись на 6
фамилий (возможно, шесть родов) – Daben, Eqike, Gapuhan, Sader, Boleter,
Ger'esi. Фамилия Daben, то есть, „пять” по-монгольски, затем трансформировалась в У (吴); Gapuhan сократилась до Хань(韩); превратилась в Чан (常); от
первого слога Sader была образована фамилия Цай (蔡); Boleter преобразовалось в Лан (郎); а от конечного слога Ger'esi произошла фамилия Сы (司). В
настоящее время большинство фуюйских кыргызов носит фамилии „У”, „Хань”
и „Чан”, людей с фамилиями „Цай”, „Лан” и „Сы” уже очень мало. Есть еще
фамилия Лю (刘), появившаяся позднее. Кыргызы стали использовать фамилии
лишь после переселения в провинцию Хэйлунцзян для регистрации в подворных списках. Профессор Ху Чжэньхуа считает, что изучение кыргызского языка
уезда Фую имеет научно-теоретическую и культурную ценность.
Профессор Ху Чжэньхуа по приглашению коллег выступил с лекциями в
ведущих университетах Японии (15 раз), Турции (7раз) и 25 раз в странах
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Центральной Азии, а также в России, Болгарии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Тайланда, Франции, Гонконга и в других странах. Его статьи переведены
на японский, английский, русский, турецкий и кыргызский языки.
В 2002 году профессор Ху Чжэньхуа за достигнутые успехи и важный вклад
в укрепление дружбы между народами Китая и Кыргызской Республики
награжден Орденом Манаса (третьей степени). В 2003 году ему присвоено звание почётного профессора Бишкекского гуманитарного университета Кыргызстана.
В 1994 году Государственный национальный комитет Китайской Народной
Республики удостоил профессора Ху Чжэньхуа звания „передовой сотрудник
по работе языков и письменностей национальностей”.
В июне 2012 года в Доме народных собраний в Пекине за особый вклад в
гуманитарное сотрудничество между государствами – членами Шанхайской
организации сотрудничества профессор Ху Чжэньхуа был награждён премией
„Шелковый путь – гуманитарное сотрудничество”. Данной премии удостоены 6
лауреатов: деятель искусства России Мира Кольцова, посол Таджикистана в
Китае Рашид Алимов, общественный деятель Узбекистана Гульнара Каримова,
ученый Казахстана Дукен Мазимхан, профессор Центрального университета
национальностей Китая Ху Чжэньхуа, экс-министр культуры Кыргызстана
Султан Раев.
Жизнь и творчество профессора Ху Чжэньхуа посвящена достижению высоких успехов в области образования, культуры, здравоохранения и межнационального согласия, что способствует единству и солидарности этносов во
всём мире.
Литература:
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provincii Heyluntsian”, perevel s kitayskova yazika Madi Tulemisov.
www.eurasica.ru/.../hu_chzhenhua_kratkoe_opisa.

49

РОССИЙСКАЯ КНИГА ДЛЯ НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ XIX СТОЛЕТИЯ:
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Канд. филол. наук, доцент О. И. Тиманова
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
RUSSIAN BOOK FOR PUBLIC READING OF THE XIXth CENTURY:
VLADIMIR BURNASHEV
Assoc. Prof. Olga Ivanovna Timanova
Saint-Petersburg State University of Technology and Design
АННОТАЦИЯ: Предметом анализа является „ближний” и „дальний”
контексты возникновения и развития российской книги для народного
чтения XIX столетия, которая была важным каналом приобщения
читателя-простолюдина к миру науки и культуры. Пристальное внимание уделяется мало изученным произведениям автора массовой ориентации, одно время популярного русского беллетриста Владимира
Бурнашева.
Ключевые слова: просвещение, массовая культура, книга для народного чтения, „торговое” направление в литературе, тиражирование.
ABSTRACT: The subject of analysis is the „near” and „far” contexts of
origin and development of the Russian book for popular reading of the
XIXth century, which was an important channel of familiarizing the readercommoner to the world of science and culture. Close attention is paid to
little-studied works of the author of mass orientation, at one time a popular
Russian novelist Vladimir Burnashev.
Key words: enlightenment, mass culture, a book for popular reading, 'trade'
strand of the literature, replication.

На современной стадии развития гуманитарной науки актуально воссоздание социально-культурных обстоятельств бытования изданий познавательного
и хрестоматийно-энциклопедического характера, предназначенных для чтения
детей и народа. Подготовка, выход в свет и распространение в России XIX в.
Народной книги детерминировалось стремлением передовых представителей
общества изменить к лучшему условия жизни и быт простого крестьянства,
коррелировало с процессом формирования суждений о путях развития российского общества в целом, отечественной словесности, просветительства, благотворительности и попечительства о народе и детях. При этом предметом обсуждения, сопрягаясь с идеологическими спорами, становились не только самые
теории, но и конкретные методы осуществления вырабатывавшихся доктрин.
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„Ближний” и „дальний” (М. М. Бахтин) контексты созидания и функционирования книг для народного чтения регистрировали ту фазу состояния российской
словесности, на которой в качестве культурной подсистемы литература достигла относительной автономии.
Образовательная и печатная революция, происходившая в Европе и России
в последней трети XVIII – первой половине XIX вв., способствовала выстраиванию новых моделей поведения. В связи с этим кн. Владимир Федорович
Одоевский (1803-1869), издававший совместно со своим другом, видным государственным деятелем, крупным российским экономистом Андреем Парфеновичем Заблоцким-Десятовским (1808-1882) народный журнал „Сельское
Чтение” (СПб., 1843–1848, кн. 1-4), концепцию своего издания вырабатывал в
единстве литературно-просветительского, собственно педагогического и
филантропического подходов. Признанный деятель науки и культуры, убежденный сторонник социального служения, Одоевский полагал, что образованием
нации призвана заниматься печать в первую очередь. Принцип просветительства лежал в основе его собственной, безраздельно отданной продвижению в
России мысли, науки и знания, многосторонней общественной и универсальной
литературно-творческой деятельности. „Вечной целию моей жизни было способствовать распространению просвещения в моем отечестве, и сей цели вечно
буду верен”, – не уставал повторять он (письмо М. П. Погодину от 17 августа
1827 г.) (Одоевский, 2012).
В России первой половины XIX столетия книги для народного и детского
чтения составлялись по иностранным образцам „с приноровлением к отечественному воспитанию”, как о том говорилось в подзаголовке „Новой энциклопедической русской азбуки и общеполезной детской книги чтения”, в 1838 г.
подготовленной и изданной в Санкт-Петербурге В. П. Бурнашевым, переизданной в 1843 г. На то, что основанием предлагаемой книжки послужило сочинение виртембергского педагога Вурста „Das erste Schulbuch…”, указано и в предисловии к книге Одоевского и Заблоцкого-Десятовского „Рассказы о боге,
человеке и природе. Чтение для детей дома и в школе” (СПб., 1849). И пр.
Наследуемое первой половиной XIX столетия из Просвещения понятие
„культура” в общественно-эстетическом контексте эпохи трактовалось как
взращивание, рафинирование, культивация способностей отдельного человека и
целого народа в соответствии с идеальным образцом. При этом именно на
Западе, и только здесь, в представлении большинства русских общественных
деятелей и писателей, возникли явления культуры, развивавшиеся „в направлении, получившем универсальное значение” (Вебер, 1990: 44). Соответственно
вступить в общество и обрести свое место в нем, реализовав себя в качестве
полноценного и социально-ответственного существа, можно было лишь будучи
знакомым с достижениями европейской культуры. Вот почему в практике составления и издания первых русских книг для чтения, начавшей складываться в
России в конце XVIII – в 30-40-е гг. XIX вв., европейские (в основном немецкие) учебные книги использовались в качестве образцов, во многом определяв-
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ших структуру и содержание такой книги. Позаимствовано было и самое их
видовое название Ein Lesebuch, переведенное как „книга для чтения”
(Сенькина, 2010: 10). Со второй половины 1840-х гг. начала выстраиваться собственно российская традиция книг для народного чтения, и ориентация на европейские содержательно-структурные стандарты при этом не означала исключительно „западный” их генезис. Доказательством этому служит „Сельское
Чтение” Одоевского-Заблоцкого, тома-книги которого неоднократно переиздавались в России: с 1843 по 1848 гг. 7 раз, общим тиражом 20 000 экз. (по другим
данным – до 30 000 экз.); кн. 1 в 1864 г. вышла в 11-й раз.
В то же самое время триумф „Сельского Чтения” как действительно талантливого явления российской литературно-книжной культуры инициировал многочисленные подражания, нередко посредственные. Повторения уступали образцу, по глубине освоения и широте охвата материала являя собой „вторичность”, клонирование первичных историй, сюжетов и образов. Соответственно
продуцировалась язвительная оценка критики, направленная в адрес изданий
подобного уровня. Так, в рецензии на 4 и 5 книжки фишеровских „Сельских
бесед для народного чтения” В. Г. Белинский иронизировал: „Издание второе!
Кажется, с первым мы не имели честь быть знакомы... В четвертой книжке
„Полезных советов” заключаются следующие статьи: „Сети”, „Маслобойка с
рычагом”, „Соломорезка”, „Ведра, которыми ловко и скоро доставать воду из
глубоких колодцев”, „Переносный копер”. Все эти предметы, точно, полезны,
кто будет в том спорить? Но полезно ли распространяться на нескольких страницах о том, чего никак вполне словами не объяснишь и чему можно научиться
наглядкою в несколько минут, но не иначе, как наглядкою?” (Белинский, 1953,
т. 8: 4). Критиком точно уловлена и такая характерная наклонность изданий
массовой ориентации, как стремление к тиражированию. „Все остальные статьи
4-й книжки, – писал он, – старые знакомые: мы уже имели честь видеть их в
„Атласе Музея императорского Вольного экономического общества”
(Белинский, 1953, т.8: 4). „Сельские беседы для народного чтения”, с 1843 по
1885 гг. издававшиеся Е. Фишером, Г. Трусовым и Б. Федоровым, на самом
деле в противовес поистине энциклопедическому содержанию „народной”
хрестоматии Одоевского-Заблоцкого трактовали темы более узкие, хотя посвоему важные: методы „народных” арифметических исчислений, способы
постройки деревянных домов, неуместность постоянной божбы, непозволительность срамословия, вред пьянства и пр.
Среди потянувшихся одна за одной во второй половине XIX в. „книг о
былом на православной Руси” (В. Г. Белинский) встречались и откровенно псевдонародные, фиксирующие „нижний” предел распространения истинных образцов. Всеобщая значимость национально-народных смысловых ориентиров требовала всеобщей их распространенности. Вставала проблема универсальной
коммуникации, поддержания и развития различных форм этой коммуникации.
„Массовым” каналом воспроизводства культуры выступила книга, книга-хрестоматия для народного и детского чтения в частности. Ведь в свое время
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именно печать произвела коммуникативную революцию, предопределив появление массовых газет и журналов, массовой словесности, массовых библиотек.
В основу модели российской массовой книги для народного и детского чтения была заложена идея всеобщей культурно-идеологической индоктринации,
способной осуществляться быстро и одновременно. Отсюда вытекала установка
в техниках исполнения на известное, понятное, повторяющееся – как на рецепт
и норму. В том же ряду стояло и требование массовости адресации.
На практике простота и доступность нередко оборачивались рутинностью.
„Нелепой, дикой, бездарной и вместе с тем самой назойливой” (В. Г.
Белинский) народной книгой явились, в частности, „Воскресные посиделки”
Бурнашева. Отдельными выпусками („пятками”) лубочные сборники под общим заглавием „Воскресные посиделки. Книжка для доброго народа русского”
в течение 1844-1845 гг. изготавливались и выпускались в свет популярным
российским писателем и журналистом Владимиром Петровичем Бурнашевым
(1812-1888). В 1842-1844 гг. он служил помощником директора Удельного
земледельческого училища и пользовался репутацией хорошего агронома, знатока вопросов земледелия и народной жизни.
„Воскресные посиделки” конструировались с опорой на традицию литературных „вечеров” – содержательно-стилистические стандарты, сложившиеся в
российской книжной культуре второй половины XVIII-XIX столетия, которые
были рассчитаны на немедленное и как можно более широкое узнавание/
признание массы как социально не определенной и не закрепленной публики. В
функции смысловых трафаретов в „Воскресных посиделках” Бурнашева выступали несущие в себе узнаваемые элементы современности и при этом соединяющие „пропагандистское задание” с „воссозданием официального образа социума” (Б. В. Дубин) синтетические жанры словесности – быль, бывальщина,
притча, пословица, басня, сказка. В массовой культуре механизм воспроизводства „народной” системы значений изначально предполагал тривиализацию,
схематизацию, повторение примеров, нормативно утвержденных как „правильные”. На них базировалось большинство имеющих выход в массовую аудиторию книг для народного чтения, в том числе и такое сочинение упомянутого автора, как „Деревенский староста Мирон Иванов. Народная быль для русских
простолюдинов” (СПб., 1839). Клишированию в многочисленных печатных версиях народной книги подвергались образцы актуальной словесности, уже
зарекомендовавшие себя, получившие право стать достойными массового распространения. Ведь и в высоко оцениваемом современниками „Сельском Чтении” Одоевского-Заблоцкого, помимо богатого образовательно-энциклопедического материала, содержались также статьи морально-идеологического, а
подчас и откровенно пропагандистско-тенденциозного характера, например, такие как „Что крестьянин Наум твердил своим детям, наставляя их на добро”,
„Как надобно пахать землю, чтоб хорошо хлеб родился”, „Плохо тому, кто не
умеет жить в своем дому”, „Пить до дна не видать добра”, „Пожалеешь лычко,
заплатишь ремешко” и др.
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В российской словесности Бурнашев представлял так называемое „торговое” направление. Длительное время сотрудник, а затем редактор булгаринского журнала „Эконом”, он не скрывал своей приверженности к литературной
коммерции. В положительном контексте Бурнашев воспроизводил некоторые из
суждений патрона, родственные собственным представлениям об успешности
литератора. Так, со слов Бурнашева, по поводу газеты „Северная пчела” (издавалась с 1825 г. Фаддеем Венедиктовичем Булгариным и Николаем Ивановичем
Гречем) Булгарин говорил будто бы следующее: „Можете себе представить, из
всех газет государь одну только „Пчелку” читать изволит (я это положительно
знаю) и отзывается обо мне, что я король Гостиного двора” (Бурнашев, 1871: 19).
Характеристики аналогичного рода импонировали и Бурнашеву. Как литератор
и журналист он был вхож в придворные круги, в качестве беллетриста долгие
годы популярен, известен под несколькими литературными псевдонимами
(Вадим Байдаров, Виктор Бурьянов, Борис Волжин, Касьян Касьянов, Б. В-н,
Артемий Арбашев, Петербургский старожил В.Б.), а книги для народного и
детского чтения, по его собственному признанию, „пек, словно блины”. Столь
же популярна была и сестра Бурнашева Софья – „девица Эсбе”, автор нескольких детских повестей („Бурёнушка”, „Розовое лекарство”, „Нищая” и др.) и издательница журналов („Часы досуга”, „Калейдоскоп”).
Сын орловского вице-губернатора, Бурнашев происходил из старинного
дворянского рода, образование получил в частном французском пансионе, сочинительством начал заниматься с 16 лет, за двадцать лет чиновничьей службы
сделал неплохую карьеру. Тем не менее, в 1849 г. в чине надворного советника
Бурнашев ушел в отставку, государственной службе предпочтя исключительно
литературную деятельность. Побудительным мотивом к такому поступку, по
всей видимости, служил характерный для авторов массовой литературы подход
к сочинительству, приносящий немалый успех у читательской аудитории.
Компилируя произведения авторов, пользовавшихся популярностью, Бурнашев
заимствовал из них целые куски, переделывая на свой лад и по своему вкусу.
Так, В „Новом кавказском пленнике, черкесской повести” (Библиотека детских
повестей и рассказов. СПб., 1837-1838) писателем эксплуатировались модные
литературные приемы, найденные А. С. Пушкиным в „южных” поэмах. В
рассказе „От сального огарка Москва сгорела” (Рассказы о народной войне 1812 года. СПб., 1888) широко перефразировались произведения Л. Н. Толстого и других современников, писавших о войне 1812 года, главным образом главы
„Войны и мира”, описывающие оставление русскими Москвы и Смоленска.
Излюбленный читателями первой половины XIX столетия жанр литературного
путешествия Бурнашев преобразовал в „прогулки” – свод сведений по географии, этнографии и истории, порой бессистемный (Прогулка с детьми по СанктПетербургу и его окрестностям. СПб., 1838; Прогулка с детьми по России.
СПб., 1939; Прогулка с детьми по Земному шару. СПб., 1844). Сам по себе
прием свободного диалога в энциклопедической книге для юношества, беседы
взрослого и ребенка о достопримечательностях города, страны был плодотво-
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рен. В частности, в книге Л. А. Ярцевой (1794-1876) „Прогулка с детьми по
Киеву” (СПб., 1859) увлекательно рассказывалось о памятных местах древнего
города, примечательных эпизодах из русской истории. Сочинения же Бурнашева в этом и других литературных жанрах изобиловали фактическими ошибками,
страдали переизбытком дидактики. В связи с этим Белинский, отмечая талант
писателя как автора детской повести „Русая коса”, которую он называл
„бесподобной”, а самого автора – „истинным кладом для детей”, подвергал
Бурнашева критике – за множество неточностей в описании природы Крыма, за
самое скучное и голословное исчисление зданий и достопримечательностей
Петербурга и пр.
За неимением лучшего книги Бурнашева, в том числе хрестоматийного
характера, однако, раскупались и читались – во многом потому, что соединяли в
себе непроблематичность изображаемого и средств изображения, востребованные масскультурой. Соответствующий спрос порождал соответствующее предложение. Тиражи развлекательно-познавательной литературной продукции в
России на протяжении XIX столетия последовательно увеличивались. Этим, в
свою очередь, акцентировалась „трансформация масштабов участия субъектов в
коммуникативных процессах, в жизни общества как таковой” (Дубин, 2005).
В итоге деятельность Бурнашева по созданию книг для народного и детского чтения, отражая общественное расслоение и массовизацию культуры, охватывала практику как положительную, так и отрицательную. В духе нового времени Бурнашев разрабатывал традиционную для детской литературы эпохи
Просвещения пару персонажей добродетельный ребенок - порочный ребенок.
Образы детей создавались писателем в единстве взаимоисключающих начал:
персонажи-дети сильны и мужественны, одновременно – покорны и чувствительны. Судьбы детских и взрослых героев Бурнашев выстраивал по устойчивой схеме сказки: уходя из дома бедным, молодой человек находил себе благодетелей (=волшебных помощников), с их помощью приобретал собственное дело и к родителям возвращался человеком богатым и уважаемым. При этом исход всех начинаний, как в свое время Екатерина Великая – писательница,
Бурнашев объяснял исконно русскими добродетелями: умением трудиться и
умением терпеть. Успех произведений Бурнашева в массовой аудитории, включая книги для чтения, обеспечивался, таким образом, архетипом сказки: проецируемое на современные сюжеты сказочное мироощущение удовлетворяло потребности читателя любого социально-возрастного типа – „аристократического”
и „рядового”, „детского” и „взрослого”, „элитарного” и „массового”. Параллельно сочинению произведений для детей и народа Бурнашев много внимания уделял и компоновке различных познавательных изданий: словарей, энциклопедий, руководств, наставлений, памяток. Одновременно активно проявлял
он себя как поставщик „бульварного” чтива (Наши чудодеи. СПб., 1875; Сатана
в образе красавицы. СПб., 1886 и др.).
Наряду с этим массовая литература XIX столетия, в силу своей социокультурной природы, не всегда несла в себе отрицание или разрушение культуры.

55

Скажем, в синхронных „Воскресным посиделкам” Бурнашева „Воспоминаниях”
Булгарина, впервые изданных в Санкт-Петербурге в 1846-1849 гг. М. Д.
Ольхиным, давалось достаточно объективное описание тяжелого положения
крестьян Российской Империи, начертанное с позиций просвещенности и прогресса. „Мы останавливались на квартирах в крестьянских избах, а всем известно, в каких домах живут крестьяне Петербургской губернии, – писал Булгарин. – В
сорок лет, в этом отношении ни что не улучшилось! В избе тесно, душно,
дымно и грязно. Стены покрыты насекомыми!” (Булгарин, 2001: 266). Писатель,
творчество и литературно-общественная деятельность которого еще при жизни
обрели ореол „массовости”, поставленной в оппозицию к „элитарности”, вспоминая о военных походах первых десятилетий XIX в., способен рассуждать как
„политический реалист (Н. Н. Акимова), мыслить гуманно и здраво. „Ужели мы
никогда не дождемся того, чтоб крестьяне, в северной полосе России, жили в
хороших, чистых, уютных домах, как в Новой Финляндии и в Малороссии? –
сетует он. – Вот уж к этому следовало бы их понудить! Императорское вольное
экономическое общество, за несколько лет пред сим, предложило задачу:
„исследовать причины смертности детей в России, в простом народе”. Один
взгляд на крестьянскую жизнь, в северной полосе России, решает эту задачу!
Крестьянские дети в мороз и слякоть бегают в одних рубашонках или в
лохмотьях, босые, по двору и по улице, простужаются и впадают в смертельные
недуги. <…> Предрассудки увеличивают зло. Крестьянин боится медика и
лекарства, хуже чем болезни, и верит шарлатанам-знахарям <…>„ и пр.
(Булгарин, 2001: 267).
Массовая литература XIX в., иными словами, продолжает культуру, но на
другом уровне и другими средствами. Что же касается конкретно Бурнашева, то
в контексте начавшейся в 1840-е гг. „массовизации” российской культуры
просветительские задачи словесности беллетрист рассматривает сугубо утилитарно. Прагматический подход к писательству обусловливает падение Бурнашева как писателя в конце его жизни. По небезосновательному замечанию Н. С.
Лескова, потеря художественного таланта беллетриста закономерна, когда литература становится не „искусством и служением исповедуемой истине или
идее”, а „средством для заработка, и только” (Лесков, 1888: 563). Неслучайно
Белинский, говоря о полезности „народных” книг, указывал: „Не принадлежа
собственно к тому, что обыкновенно называется „литературою”, они, тем не
менее, должны принадлежать „к важнейшим произведениям современности, и
весом своей внутренней ценности перетягивать многие пуды романов, повестей, драм − даже „патриотических” (Белинский, 1953, т. 9: 301–302).
Реальная разноречивость концепций и печатных версий российских книг
для народного чтения в XIX столетии фиксировала увеличивавшуюся сложность литературы и самого общества, множественность авторов и неоднородность читателей (с точки зрения социального расслоения, территориального
распределения по линии „центр/периферия”, этико-эстетических ориентировок
и пр.). Многочисленные литературные вариации на тему „книга для народного

56

чтения” ориентировались на усложняющееся восприятие: в обличии „элитарном” или „массовом” такая книга каждый раз по-своему, с помощью собственных механизмов словесного воздействия стремилась влиять на читательскую
аудиторию. При этом „массовый” уровень не исчерпывал богатства реальных
связей и коммуникаций в культуре и обществе. Точно так же литературный
рынок сам по себе не создавал и не в силах был создать „большое” общество
либо заместить его. Именно поэтому, адресуясь в 1843 г. к автору 1-й книжки
„Сельского Чтения” М. Н. Загоскину, Одоевский подчеркивал: „Это дело не
литературное, не блестящее, но, может быть, более дело кровное; беда, если
разрастется наш народ с первой минуты чтения, под влиянием нелепой блудни,
<…> безверия и прочих гадостей <…>; <…> наша минута – важная минута:
теперь нашему простому народу, кажется, не более лет тринадцати; беда, если
[он] <…> испортится и физически и нравственно, и после не поправишь никаким лекарством; а чем кормить его теперь – о том не худо подумать и раздумать” (Одоевский, 2012).
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GARCIA LORCA’S POETIC JUERGA: SOUNDSCAPES
OF THE DEEP SONG
гл. ас. д-р Пламен Гаптов
CУ „Cв. Kлимент Oxридски”
ABSTRACT: Lorca’s poetry is heavily indebted to the flamenco tradition.
While this debt has been amply acknowledged, little has been said about the
actual music in Lorca’s poetry. This paper examines the specific rhythms
and sounds of the flamenco act which the Poema del Cante Jondo
incorporates to construct a peculiar soundscape. In this” flamencofied”
(aflamencado) poetry, metrical variation takes on a whole new level as the
flamenco groove becomes the order of the day.
Key Words: Flamenco, Lorca, rhythm, performance, sound.

Lorca has so firmly and unequivocally been co-opted as a folk poet (by the
flamenco industry for instance) that to try to minimize his obvious debt to folklore
(especially in the poetry up to and including Romancero Gitano) is to ignore what
seems like the most crucial element in both the production and the reception of his
works. Some critics find a way out either by pointing to all the other components in
Lorca’s oeuvre or by finding support in Lorca’s self-proclaimed posture as more than
just a flamenco poet; in both cases, flamenco (and gypsy culture as a whole) is seen as
only a theme, as one influence among many.
The difficulty of coming to grips with Lorca’s indebtedness to folklore for the
construction of his aesthetic theory and poetry is further complicated by Lorca’s
conscious distancing of his work with traditional materials from contemporary
literary appropriations. For instance, he denounced direct imitations of traditional
flamenco poetry. In his lecture on cante jondo, Lorca distinguished between the
“popular” poetry created by poets in imitation of the folk tradition and the poetry that
the anonymous people themselves created. One was a paper – the other a natural rose.
Nothing but the very essence of this or that trill for its coloristic effect
ought to be drawn straight from the people. We should never want to copy
their ineffable modulations; we can do nothing but muddy them. Simply
because of education.[1]

1
Cited in Federico García Lorca. Collected Poems. Revised Bilingual Edition, Revised
edition, with an introduction and notes by Christopher Maurer, Farrar, Straus and Giroux:
New York , 2002, p. xlvii.
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He reacted negatively to the charge that his Romancero Gitano was a gypsy book
at the same time as he claimed a gypsy identity for himself. He complained about
contemporary artistic appropriations of the folk – referring to what must have looked
like a mass phenomenon as ‘costumbrismo’ – at the same time as his poetry is replete
with symbols and tropes typical of museumized representations of traditional
Andalusian culture. The decked-out gypsy dancer, the dagger-stricken lonely outcast,
the airborn horseman, the hair smelling of the olive-tree, the beloved in her small
balcony receiving verses at twilight, etc., are an integral part of Lorca’s
poetic/folkloric paraphernalia. It is the systematic use of this elaborate symbolical
apparatus which creates a magnetic attraction in Lorca’s folk-based poetry and makes
it hard to avoid the conclusion that Lorca’s poetic project amounts to a construction
of a decorative local landscape.
A good reason to insist on the hybridized nature of Lorca’s poetry (of which
folklore is taken to be only one component) is to avoid the difficulty of resolving a
paradox which is nonetheless central to his aesthetics. The paradox consists in
Lorca’s positioning himself as peripheral to gypsy culture at the same time as he
enthusiastically studied, collected and lectured on folkloric materials associated with
that vernacular culture. It seems that Lorca, like Synge, had inherited the ambiguous
position of the folklorist/ethnographer who both merged with and remained foreign to
his/her object of study.
Yes, there is a sense in which Lorca is not a mere flamencofied poet
(aflamencado). But there is also a very real sense in which his poetic performance
follows the mode of the flamenco enactment. However sentimental the trappings of
Lorca’s poetry might be, if one looks beyond what Lorca called the gypsy ‘theme’
(beyond landscapes and motifs), one finds the difficult attempt to register the surprise
of the encounter with the folk in its own clearing. In his description of the gypsy
seguiriya, Lorca emphasizes the physical voice, the modulations untranscribable by
musical notation, the rise and fall of emotion. Curiously, in both his lectures and his
poetry, Lorca seeks that moment of lull, of naïve surprise which makes the
excessively sharp sound heard during a folkloric act all the more audible. It is not so
much style that he intended to extract from his contact with folklore; the essence of
the folkloric act was in the ineffably modulating voice, the unity of rhythm which
makes one forget oneself, the cry of emotion abstracted to the point when it becomes
pure sound – ‘[n]othing but the very essence of this or that trill’.
In many ways, Lorca’s poetry is a yearning to represent sound. This thesis may sit
somewhat clumsily with the findings of most Lorca scholars who stress again and
again that Lorca’s poetry is not imitative. Edward Stanton, for instance, labors hard to
show that Lorca did not simply imitate (but echoed) traditional songs.[2] But the
distinction in his erudite study, like similar distinctions made by other analysts, often
seems specious. For one thing, it is very hard to establish a strict demarcation
2

Stanton, Edward, The Tragic Myth: Lorca and Cante Jondo, The University Press of
Kentucky, 1982.
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between own and foreign, between borrowed material and authorial intervention,
especially when a poet works in the popular vein. As Edward Honig points out, ‘It
[Spanish literature] is constantly hovering over the margin where the individual
expression passes into the anonymous, where what seems the most anonymous is
actually the work of the most individual of artists.’[3] For another, such distinctions
usually ignore the acoustic dimension of poems. Stanton, like most scholars who
examine the connection between flamenco and Lorca’s poetry, studies ‘certain basic
motifs and themes’ which ‘are common to both Lorca’s poetry and the world of
flamenco.’ And yet, anything that smacks of ‘servile imitation of folk poetry’ is
eschewed in the analysis if only to prove that a high modernist’s work must
necessarily consist in distillation, filtering, echoing, or whatever the chosen terms is
which designates not so much the poetry itself but the anti-mimetic prejudice of the
analysis.4
Interestingly enough, when the focus stops being themes and motifs, the acoustic
dimentions is immediately invited back to the discussion. In this respect, Stanton’s
work is a good example. When he comes to the role of the symbol of the guitar in
Lorca’s poetry, he digresses into a long disquisition of the way in which Lorca’s
poetry represents the sound of the guitar. In a wonderfully insightful moment, Stanton
compares a passage in the second part of the Poema del cante jondo to a characteristic
technique of the flamenco guitar – the sudden damping of the strings by the palm
whereby the sound is abruptly cut off and gives place to a complete silence in the
twinkling of an eye. The ‘No’ of the following passage in Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías could be better heard in the light of this technique called apagado:
¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.[5]
Well, here is an instance of imitation. In a sense, this is an imitative
performativity and Lorca’s poetry is rich in this quality. But it is more than just an
imitation of this or that flamenco cry (grito), this or that instrumental technique, etc.
In what follows, I will examine the Poema del cante jondo as a yearning after the
composite sound of the folkloric enactment. As Stanton is well aware, ‘Lorca was
inevitably drawn to cante jondo. The joining of singer, dancer, musician, and public
approached the ideal of a composite art form for which he sought expression all his
life.’[6] The space of Lorca’s poetry is itself an acoustic clearing where the sound of
the folkloric enactment is heard – if only one could hear it. The Poema del cante
jondo, in particular, is a dreaming-back to the sonic space of the juerga or to the
3

Op. cit., p. 30.
Op. cit., pp 30-1.
Op. cit., p. 820.
6
Op. cit., p. x. Lorca called this composite act ‘common striving’ (aspiración común).
4
5
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sonorous cave or the silent desert space pierced by the individual cry of the seguiriya.
Sometimes this ideal sonorous space is the body of the guitar (but this is only one
instance), sometimes, it is simply the memory of the voice of a celebrated singer (as is
the case with Lorca’s tribute to Silverio Franconetti).
***
The rhythmic texture of the Poema often seems to borrow from the actual music –
not merely in the rather general sense that the ‘changes in tempo and intensity in the
poem recall the guitar’s variations in rhythm, tone color, and dynamics’[7]– but in the
quite literal sense of actual flamenco steps, beats and rhythmic structures. That such
an exact work in rhythm is perhaps to be expected from the Poema is evident from a
comment Lorca made during the rehearsal of The Shoemaker’s Prodigious Wife in
1933:
You have just seen me paying attention to the rhythm and the smallest of
details and, in truth, one cannot proceed in any other way: songs are
creatures, delicate creatures, that must be cared for so that their rhythms are
not altered a bit. Each song is a marvel of equilibrium that can easily be
broken: it’s like a coin balanced on the point of a needle.[8]
In a letter to Jorge Guillén, Lorca wrote, ‘I wonder when I think that the
musician’s emotion rests and is wrapped in a perfect mathematical order.[9] And even
though here Lorca is probably talking about harmonic intervals, one wonders if his
poetry does not make use of the rhythmic algebra of folk song. ‘The nature that
comes forth from the hand of God is not the nature that must live in poems …. We
might say that nature and her tones receive the discipline of musical measure.’ The
word for measure which Lorca uses is ‘compás’. Can we say that Lorca’s poetry is, to
use flamenco terminology, ‘a compás’ (‘in time’) where even the silences are
measured?[10]

7

The Tragic Myth, p. 44.
Cited in Londré, Felicia Hardison, Federico García Lorca, Frederick Ungar Publishing Co.:
New York, 1984, p. 69.
9
Describing the measured control of the duende-inspired bullfighter, Lorca says, ‘in contrast,
the torero bitten by duende gives a lesson in Pythagorean music’ (Cited in op. cit, p. 54). We
saw that the duende carries the improvisational quality of performance (it is like a raging
strorm never repeating itself). Here, it brings mathematical precision to the improvised
performance.
10
‘La Imagen poética de Góngora’. All the passages in this paragraph are cited in op. cit., pp
42-3. Describing the flamenco act, Lorca explains that even the silence after the initial cry
(grito) is measured (‘medido’)
8
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The segment ‘Danza’ from the ‘Graphic of the Petenera’[11] is a good example of
syllabication based on flamenco steps. It can be marked according to an imaginary
footwork where the stresses of the words coincide with emphatic footsteps. The
footwork has to be fast enough to accommodate the speed of speech.
/ / ^ / / / ^ /
En la noche del huerto,
^ / ^ / · · · ·
steps each. As a
seis gitanas
silence following

(So far we have two identical groups of four steps)
(Again two identical groups, this time of two
whole, they make another group of four. The
these four steps could be filled by this missing

group of four.
Alternatively, as I prefer, two steps may precede
and another
two may follow the phrase.[12] In both cases, it
is ‘a measured
silence.’)
/ ^ / / ^ / · ·
vestidas de blanco
groups of three

(Here we have two identical triplets: i.e. two
steps each. It is important not to render this

line as a group of
four steps followed by an unfinished group of
four. The
variation in rhythm between foursomes and
threesomes is a
staple in a lot folk styles. The triplets, when
they come, create a
feeling of slowed down tempo even though the
steps continue
as before. Writing the line in triplets keeps this
acoustic illusion
– a signature of a lot of folk music – intact.)

11

Op. cit., pp 128-9. What Lorca has named ‘Graphic of the Petenera’ (Gráfico de la
Petenera) is in many ways a graphic of sound.
12
· · ^ / ^ / · ·
seis gitanas
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· · ^ / · · · ·
silent steps. This

(The accent falls heavily on ‘bailan’ after two
bailan seems appropriate given the meaning of
the word and its
performative function in the poem.)

This poem could be accompanied by hand-clapping with all the emphases kept as
they are marked here. During the pauses (especially after ‘seis gitanas’ and ‘bailan’)
the palmas should continue – this will create a sense of continuity.[13]
The excerpted section can be written thus:
▲
▲
▲ ▲

▲

▲

▲
/ / / / / / / / / /
/ / / /
/ / / / /
/ /
/ / / /
/ / / /
En·la·no·che·del·hu·erto · · seis·gi·ta·nas · · ves·ti·das·de·blan·co · · ·
· bai·lan ·
Perhaps the most wonderful thing about flamenco percussion is that what is
foregrounded (marked here as dark triangles) makes absolutely no sense at first
glance and yet follows a strict logic. There seems to be no pattern, try hard as we
might to establish one, since the intervals between the accented beats form a rhythmic
layer – on top of the ongoing uniform beat series (represented here by slanted lines) –
whose intervals are irregular. Flamenco drumming consists of similar emphases
organized in a seemingly chaotic fashion. Actually, the logic of the groove is ironclad. The beats form tightly organized groups of four (this is the simplest case) and it
is up to the drummer, hand-clapper, dancer to accentuate according as he/she pleases.
(Let me stress once again that this exercise depends for its effect on fast execution.
The suggested speed for hand-clapping for this stanza is around 230 beats per minute
– this allows the speaking voice to go through the line without having to slow down
unnaturally.) The irregularity of the intervals between the stresses/accents (dark
triangles) creates a sense of freedom in the otherwise strictly regulated space of the
dance. The long interval occurring before the last word (bailan) makes it sound as if it
is deferred purposefully, which allows it to stand out all the more.

13

In his filmed version of Lorca’s play Bodas de Sangre, Carlos Saura sensed this: troughout
the movie, the characters make measured rhythmic noises; but, more importantly, this happens
even when there is no dancing or any other action going on. Saura creates the feeling of
flamenco rhythm going on eternally. This is a groove which runs of its own accord, as it were,
and all people can do is jump on and off it as they choose. This objective rhythm goes on in
the background whether one pays attention to it or not.
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The whole poem ‘Danza’ could be rendered in this way, and the effects are
wonderful as the variations within what looks like a repetitive structure really begin to
be heard.
Danza
(En el huerto de la Petenera)
En la noche del huerto,
seis gitanas
vestidas de blanco
bailan.

In the night of the garden,
six gypsy women
dressed in white
dance.[14]

En la noche del huerto
Coronadas
con rosas del papel
y biznagas.
En la noches del huerto
sus dientes de nácar
escriben la sombra
quemada.

In the night of the garden,
crowned
with paper roses
and jasmine.
In the night of the garden,
their teeth – mother-of-pearl –
inscribe the burnt
darkness.

Y en la noche del huerto,
sus sombras se alargan
y llegan hasta el cielo
moradas.

And in the night of the garden,
their shadows grow long
and purple
as they reach the sky.[15]

Thus, if we collect all second lines together, we obtain – one after the other – a
number of very different rhythmic groupings:
^ / ^ / · · · · (seis gitanas);
/ / ^ / · · · · (coronadas), which is a slight variation of ‘seis gitanas’;
/ / ^ / / ^ / · (sus dientes de nácar), which is very interesting in that the
eight beats (counting the final silence) could be broken down into two segments, four
and three beats respectively (not counting the silence), whichs yield the already
familiar:
/ / ^ / and a / ^ /; this last rendition is substantiated by the second line
of the next stanza which could be rendered as two identical triplets and two silent
beats:

14

In the bi-lingual edition referred to throughout this chapter, the stanza is rendered: ‘In the
night of the garden,/ six gypsy women/ dance in white.’ Here I have deviated from this
translation for obvious reasons.
15
Perhaps something like ‘sky-reaching’ would be better here.

64

/ ^ / / ^ / · · (escriben la sombra), which is a repetition of the structure
of line three in the first stanza with its two triplets;
/ ^ / / / ^ / · (sus sombras se alargan), which – with its two segments of
three and four beats (not counting the silence at the end) is a wonderful inversion of
line two of the previous stanza (sus dientes de nácar) where the same segments occur
in reverse order.
The analysis of the subtle rhythmic variations of what, at first glance, looks like
a schematically repetitive poem could go on almost ad infinitum. I have only isolated
the second lines of each stanza and played them off against each other, but the choice
of second lines was not arbitrary: coming after the first line of each of stanza, which
is identical (with the exception of the added ‘and’ in the last stanza, which is itself
worthy of note in terms of the break from the repetitive pattern which it provides) the
second line is responsible for breaking the rut created by the repetitive first lines of
each stanza. But what a great choice the first lines in themselves are. It is precisely
their repetitiveness which gives the poem a feeling of overriding groove. Instead of
absolute chaos, we have a carefully measured devation from established patterns: a
difference which needs sameness to announce its groovy presence. If one could
explore all the connections and vectors between all lines of this little poem, the result
would be a veritable maze of regulated variation. I have already pointed out that the
second lines may, in some instances, be linked to the third lines of different stanzas,
and this kind of analysis could go on. In addition, one could factor in the hard stops of
every forth line, the slight modifications in the grouping of segments, the various
effects of pauses, and last but not least, the effects of individual lines[16] relative to
the overall groove of the poem.
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Line three in stanza three is a good example; it has its own groove which stands out
immediately with its three (not the usual one or two) stresses: ‘y llegan hasta el cielo.’
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