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Резюме: В статията се третират въпросите за генезиса и същността на фалшивите новини: 

старателно изфабрикувана изкривена информация с предварително калкулирана 

финансова, политическа или друга изгода или неволна фактуална грешка при предаване на 

събития и обстоятелства, водеща до невярно съдържание на коментираната информация. 

Проследява се зараждането на термина, жанровите му девиации и развитието му в наши 

дни. 
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Abstract: Abstract: The article deals with the genesis and essence of fake news. – Is it carefully 

crafted distorted information with pre-calculated financial, political or other benefit or it is an 

involuntary factual error in transmitting some events and circumstances leading to false 

information? The origin of the term, its genre deviations and its development have been traced 

back to present day. 
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Фалшивите новини – дръзки, ярки, шокиращи, грабващи вниманието, нахлуващи 

стремително в съзнанието и живота ни. Новини, за които все по-често става дума в 

ежедневието ни. А знаем ли какво представляват? Каква е същността им? – Дали че някой 

журналист или автор на публикация не се е подготвил добре, объркал е факти, имена и дати, 

или пък интерпретирайки информация, поднася не коректни данни (поради забравяне на 

конкретни факти например)? Не, не става въпрос за такива информационни неудачи. Те са 



неволни, не преднамерени, не желани от авторите им, които в повечето случаи многократно 

съжаляват за поднесената на зрители, слушатели или читатели неточност; в най-лошия 

случай става въпрос за информационен лапсус поради професионална недобросъвестност – 

съответните данни да бъдат предварително и по различни канали проверени.  

Когато все по-често в наши дни се говори за фалшиви новини, се има предвид 

съзнателно подменени или „изкривени“ факти, преднамерено и много ловко преплитане на 

истина и лъжа – до неузнаваемост на първоизточника – с користна цел: печелене на пари, 

печелене на влияние, дискредитиране на конкурент – в политическите, международните, 

професионалните (на работното място в различни гилдии) среди, в бизнеса, в 

междуличностните отношения. Характерна тяхна черта е лавинообразното им 

разпространение главно поради  факта, че се разчита те да бъдат мултиплицирани чрез 

различните средства за телекомуникация, осигуряващи скорост и масовост на 

информацията. 

Независимо, че фалшивите новини са сред едно от най-дискутираните явления на 

нашето съвремие, те водят началото си още от 1 век пр.н.е. в Древен Рим1 и се свързват с 

дезинформационната кампания на Октавиан Август срещу Марк Антоний, която завършва 

със самоубийството на последния. Това явление, изтъкано от пропаганда и политически 

умисъл, става известно след много векове като fake news в английски език, откъдето този 

конструкт получава своето „възраждане“ и започва „да диктува“ условията на 

съществуването си в различните дискурси на съвремието ни (а и години преди това). 

Според английския онлайн етимологичен речник2 думата fake е с неустановен 

произход; регистрирана е употребата й в жаргона на престъпниците в Лондон отначало като 

прилагателно (1775 г. със значение „counterfeit“ – фалшив, подправен, престорен, 

неискрен), после като глагол (1812 г. със значение "to rob" – ограбвам, грабя, обирам) и 

съществително (1851 г. "a swindle" – измама, мошеничество; за хора: 1888 г. - "a swindler" – 

измамник, мошеник), но според издателите на речника вероятно думата е с по-стар 

произход. Той не може да бъде с абсолютна точност датиран, нито да има точна локация на 

възникване, тъй като, разбираемо, тайният жаргон на престъпниците в Англия от XVIII – 

XIX век е вариращ, неуловимо променящ се (заради целите, с които е създаден – лицата от 

престъпния свят да назовават вещите и явленията от заобикалящата ги действителност по 

начин, който да е неразбираем за околните). Издателите на речника предполагат, че 

вероятен първоизточник на думата е feague (англ./fi:g/ - „да лустросам, да нагиздя по 

предвзет, фалшив, изкуствен начин“), с общи корени в немски език от fegen – „лъскам, 

излъсквам, изглаждам, подобрявам“ и „претърсвам, хвърлям бърз поглед; чистя, 

                                                           
1 Макдоналд, Ив. "Фалшивите новини" в древен Рим. Пропагандата, белязала съдбите на Клеопатра и Марк 

Антоний. Електронен ресурс. Достъп на: http://historynakratko.blogspot.bg/2017/01/blog-post_33.html (3.02. 

2018) 
2 Etymonline: Online Etymology Dictionary. // https://www.etymonline.com/word/fake 

http://historynakratko.blogspot.bg/2017/01/blog-post_33.html


прочиствам“ ("polish, sweep") и също „да прочистя, обера; грабя, плячкосвам“ ("to clear out, 

plunder") в разговорния стил. 

 Ние също считаме, че е твърде възможно значението на  fake да е с вероятен 

първоизточник споменатата лексема feague /fi:g/ и заради друга причина: руската дума 

фиговый (основно значение – смокиня, плод и дърво) има близко звучащо произношение, 

но и допълнително развито значение „прикриващ, маскиращ нещо неприлично, срамно и 

безчестно“3 по всяка вероятност получено поради междукултурни връзки. Тук очевидно се 

имат предвид орнаментите във форма на смокинов лист, с които католическият папа е 

заповядал да се прикрива голотата на статуите и картините с библейски сюжети, 

представящи голите Адам и Ева в храмовете4.  

 Цитираният етимологичен речник представя някои датировки от етимологичното 

развитие на глагола fake: 1941 г. и свързва произходът му със значения “симулирам, 

преструвам се“ (“to feign, simulate”). Посочват се производни фразови глаголи с основен 

глагол fake, които са със специфична жанрова специализация: джаз жаргон - fake it (1915 г., 

„преструвам се, че правя нещо“) и fake book (1951 г.,“песенник, сборник текстове от популярни 

песни, издаден в нарушение на авторското право“). Употребата на фразовия глагол to fake (someone) 

out датира от 1940 г. и се използва като термин от спортния дискурс – да излъжеш някого както при 

подаване във футбола. 

 Впоследствие полисемията (така характерна за английския език), където една дума 

може да има много значения и между тях да съществуват когнитивни връзки, намиращи се 

в определено отношение с основното съдържание на думата, дава възможност въз основа 

на глагола „fake” (със значения “симулирам, преструвам се“) да се появят вторични 

глаголни значения като „фалшифицирам, подправям, правя имитация на; измислям, 

съчинявам“, Лексемата „fake” започва да се използва и за обозначаване на съществителни 

като “фалшификация, имитация, подправка; измислица“, дори и на ред съществителни (не 

едно) с функция агенс „фалшификатор, измамник, лъжец, съмнителна личност“, както и на 

ред прилагателни „фалшив, подправен, лъжлив, неавтентичен“5. Тази полисемия на думата 

с множество семантични връзки между различните значения е доказателство за 

съществения социален резонанс на явлението, наложило необходимостта толкова много 

нюанси на значението да бъдат обхванати с една само лексема – „fake”. 

 Ползващият се с добра слава речник Century Dictionary6 отбелязва, че „жаргонът на 

крадците е променлив и няма история“.  

                                                           
3 Толковый словарь Ефремовой. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. – Москва: Русский язык, 2000 
4 Погребной-Александров (лат. Pogrebnoj-Alexandroff), «Занимательная этимология, и/или… — эти мол, 

логические размышления», Москва — Франкфурт — Париж — Нью-Йорк, c 1979 года 
5  Official SA Dictionary 2010. //www.thediction.com 
6 The Century Dictionary: An Encyclopedic Lexicon of the English Language. 

https://www.britannica.com/topic/The-Century-Dictionary-An-Encyclopedic-Lexicon-of-the-English-Language 

(1.03.2018)  
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Притежавайки няколко вековен развой, напоследък думата бележи бум с честотата 

на употребата си. Английският лингвист и писател Пол Джоунс пише, че вероятно ще бъде 

справедливо да се каже, че fake е една от най-нашумелите (модерни) думи за 2017 година 

(Jones 2017).7 Съставителите на речника Collins също считат, че това е дума на годината – 

употребата ѝ е скочила с 365% в сравнение с 2016 г., отчасти благодарение на честата ѝ 

поява в изявленията на американския президент Доналд Тръмп.8  

Нека да направим и едно уточнение: именно в английския език, откъдето води 

началото си изразът в наши дни, се прави разграничаване между „фалшив“ (fake) и 

„неверен, неточен“ (false) – това, което е фалшифицирано, фалшификат и това, което е 

невярно, неточно предадено (елементи от тази конотация бяха споменати в началото).  

Асоциирането на fake с лексемата "новини" е започнала в комедийните американски 

предавания и употребата ѝ е била разширена от Джон Стюарт –  съвременен американски 

телевизионен водещ, комик, сатирик и писател, и Крис Морис – британски писател и 

режисьор, добре известен с формáта на сатирични и новинарски предавания.  

 Журналистът Вадим Димарский9 посочва, че американската журналистика си служи 

с такива новини с цел рязък скок на тиражите на вестниците. Тя не прибягва до скалъпване 

на неверни факти за конкретни хора от съвремието, за да не попадне под ударите на закона, 

затова пък развихря фантазията си за личности, които отдавна не са сред живите или пък  

доукрасява разказите и сгъстява краските, описвайки различни събития. Но тази практика 

бива пресечена в 50те години на XX век, когато всички архивни данни стават достъпни за 

широката общественост и всеки американец има възможност да установи (не)истинността 

на първоизточника. Експерти считат, че най-правдиви новини американците са чели именно 

между 50те и 90те години на века: вододелът е появата на Интернет като глобално 

телекомуникационно средство. От тогава насам световната мрежа регистрира невероятната 

тяга на хората към фалшивите новини. Те започват да се приравняват на анекдоти и се 

превръщат в отлично средство за „тролинг“ (от англ. trolling – риболов на блесна)10 за 

консервативния читател, изключително държащ на фактологичната достоверност. Тази 

                                                           
7 Jones 2017: Jones, P.„Fake is fast becoming one of the biggest buzzwords of 2017“. // Paul Jones. 'Fake' Etymology: 

The Story Behind One of the Dictionary’s Most Intriguing Words. http://mentalfloss.com/article/92556/fake-

etymology-story-behind-one-dictionarys-most-intriguing-words 
8Hunt 2017: Hunt, J.  'Fake news' named Collins Dictionary's official Word of the Year for 2017. Independent.  

Електронен ресурс. Достъп на: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fake-news-word-of-the-year-

2017-collins-dictionary-donald-trump-kellyanne-conway-antifa-corbynmania-a8032751.html (8.02.2018) 
9 Димарский 2018: Дымарский, В. Краткая история “поддельных новостей”: от инопланетян до Трампа. // 

Русский базар. 2018, № 9, (1088). Електронен ресурс. Ню Йоркски вестник, издаван на руски език.  Достъп 

на http://www.russian-bazaar.com/ru/content/226322.htm (8.02.2018) 
10 Тролинг – поместване в различни Интернет-ресурси на провокативни статии или съобщения с цел 

предизвикване на конфликт между ползвателите, съпровождан с взаимни обиди и проч. Лицето, което се 

занимава с тролинг се нарича трол; изначално етимологията наистина е свързана с риболовния термин 

тролинг, а не с митологичните тролове, както някои биха помислили. Главна цел на тролинга е 

саркастичното, провокативно, подстрекателско или хумористично съдържание на съобщенията на трола, 

за да се привлекат възможно повече потребители към дискусия. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fake-news-word-of-the-year-2017-collins-dictionary-donald-trump-kellyanne-conway-antifa-corbynmania-a8032751.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fake-news-word-of-the-year-2017-collins-dictionary-donald-trump-kellyanne-conway-antifa-corbynmania-a8032751.html
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/226322.htm


близка до риболова терминология (не само като игра на думи) се приближава до първите 

две значения на българската жаргонна фраза „зарибявам някого“ – 1. Навивам, убеждавам, 

2. Баламосвам, отвличам вниманието, 3. Свалям, омагьосвам (BGжаргон).11 

През 2005 г. фразата започва да се употребява за лъжливи "новини", 

разпространявани не с цел сатира, а за да навредят някому. А от 2016 г. – годината на 

политическата надпревара между Доналд Тръмп и Хилъри Клинтън – това е лайтмотивът в 

кампаниите на двамата претенденти за президентския пост в Америка. Цялата политическа 

кампания се проведе „под общия знаменател“ на фалшивите новини. В края на 2016 г. Х. 

Клинтън дори призова за борба с „епидемията от фалшиви новини и пропаганда“, обхванала 

социалните мрежи, както на държавно равнище, така и в частния сектор. Емблематична ще 

остане фалшивата новина, разпространена в хода на кампанията на Хилъри Клинтън, че тя 

и ръководителят на нейния щаб Джон Подеста са свързани със структура, осъществяваща 

сексуална експлоатация на деца. В социалните мрежи беше съобщено, че в известния като 

“pizzagate” скандал взема участие и собственикът на семейната пицария Comet Ping Pong 

Джеймс Алефантис, и че в подземията й се осъществява сексуалната експлоатация на деца. 

Може би малцина са тези, които са повярвали в състоятелността на тази нелепа измислица. 

Но освен че тя беше използвана макар и за недълъг период от време като мощен отлив за 

политическата кампания на Клинтън, тя можеше да се превърне в трагедия за много хора-

клиенти на пицарията в деня, когато жител на Северна Каролина нахлува с оръжие в ръка в 

Comet Ping Pong, твърдо убеден, че трябва лично да узнае истината за тези скандални 

новини (BBC).12 Месец по-късно Доналд Тръмп подхваща актуалния израз  „фалшиви 

новини“ в отговор на репортерски въпрос по повод слуховете за освобождаването от 

длъжност на специалния съветник от Белия дом Боб Мюлер: „Fake news. Typical New York 

Times fake stories“ („Фалшиви новини. Типични фалшиви истории на Ню Йорк Таймс“) 

(CNN).13 Веднъж подхванал този израз, Тръмп не престава да го използва, особено в  Twitter, 

където на 10.01.2017 г. той дори пише: “FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH 

HUNT!” (“Фалшивите новини – повсеместен политически лов на вещици”).14 А за 

репортерите, допускали грешки или правили неверни прогнози, Тръмп дори иронично 

предлага и „Награда за фейкове“ – с красноречив намек за всички репортажи по повод 

напълно реално разследваните тайни връзки между изборната кампания на президента и 

Русия. 

Фалшивите новини са от типа цяла сензация = едно заглавие: не е нужно дори да 

прочете цялата статия, за да може интелигентният читател и сравнително добър познавач 

                                                           
11BGжаргон – Онлайн тълковен речник на българския жаргон. // 

https://www.bgjargon.com/word/meaning/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D

0%B0%D0%BC (8.02.2018) 
12 BBC. Клинтон призвала бороться с "эпидемией фейковых новостей". 9.12.2016. Електронен ресурс. 

Достъп на http://www.bbc.com/russian/news-38258230 (3.03.2018) 
13CNN. Chris Cillizza. Sorry, Mr. President, the 'fake news' excuse isn't good enough anymore.  Електронен 

ресурс. Достъп на https://edition.cnn.com/2018/01/26/politics/trump-fake-news-mueller-analysis/index.html 
14 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/818990655418617856 

https://www.bgjargon.com/word/meaning/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://www.bgjargon.com/word/meaning/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC
http://www.bbc.com/russian/news-38258230


на вътрешната и международна ситуации да разбере, че това е чиста проба инсинуация. Но 

нали има и толкова други читатели, които трудно отделят „сеното от плявата“; подобни 

сензационни новини ще разпалят тяхното въображение и те ще се впуснат да търсят други 

аналогични новини, за да се убедят или не в истинността на информацията. 

Лавинообразният ефект започва с това, но завършва с безбройните подхванати разговори 

по темата на различни обществени места, в приятелски кръг, в социалните мрежи. Така 

целта на фалшивата новина е постигната – тя придобива „ефекта на снежната топка“, 

разпространявайки се от уста на уста и изигравайки ролята си на поредната дискредитация 

на политическия опонент. „Ефектът на снежната топка“ при разпространението на 

фалшивите новини се потвърждава от изследване на екип от Масачузетския технологичен 

институт15, публикувано в сп. Science. Въз основа на около 126 хиляди новини, проучени в 

периода от 2006 до 2017 година, се посочва, че фалшивите новини се разпространяват в 

Интернет по-бързо от истинските и че това се дължи повече на самите потребители, 

отколкото на компютърни програми тип ботове, изпълняващи автоматизирани задачи. 

Проучените новини са били както истински, така и фалшиви, разпространени от Twitter от 

3 милиона души над 4.5 милиона пъти. За установяване на разликата между истински и 

фалшиви новини екипът е използвал изводите на шест независими организации за 

фактологични проверки. Според изследователите има 70% по-голяма вероятност една 

фалшива новина да бъде мултиплицирана в средствата за телекомуникации в сравнение с 

истинска новина. На истинските новини е нужно средно шест пъти повече време да 

достигнат до 1500 души, отколкото на фалшивите. Това според Масачузетския научен екип 

се наблюдава във всички категории информация, но е най-ярко изразено при фалшивите 

политически новини, отколкото при фалшивите новини за тероризъм, природни бедствия, 

наука, градски легенди или финанси. 

Каква е причината за това? Като се има предвид, че ботовете нямат изборност по 

отношение на фалшива-истинска новина, те няма как приоритетно да разпространяват 

едните или другите новини. Следователно, единствено човешкият фактор е „отговорен“ за 

лавинообразното разпространение на фалшивите новини: склонността на хората да се 

впечатляват повече от лошите отколкото от добрите, позитивните новини (отразявано 

ежедневно в ТВ репортажи и вестникарски страници), както и любопитството към 

фалшивите новини, които привличат по-често вниманието им (вероятно защото те 

противоречат на представите и очакванията им).  

В заключение може да обобщим, че генезисът на фалшивите новини, свързан с 

преднамерено „изкривена“ информация и умело, майсторско преплитане на истина с лъжа 

(с цел полученият информационен микс да изглежда достатъчно автентичен) се свързва с 

целенасочена дезинформация и пропаганда още в Древен Рим, а впоследствие 

                                                           
15 Дневник. Фалшивите новини се разпространяват по-бързо от истинските, показа проучване. 8.03.2018. 
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етимологичните корени на конструкта ни отвеждат до жаргона на престъпниците в Англия 

преди около 3 века –  изкуствено създаден, тайнствено завоалиран с цел да се навреди на 

някого. Фалшивите новини се отличават с жанрова многоликост – от хитро построената 

риторика на първия римски император, през жаргона на престъпниците в Стара Англия, 

джаз жаргона и в спортния дискурс от началото и средата на  XX век, през комедийните 

американски предавания и формáта на британските сатирични и новинарски предавания до 

мощното им  нахлуване в политическия дискурс в началото на XXI век и все по-честото 

прибягване до тях в комерсиалния дискурс. Фалшивите новини се мултиплицират non stop 

в пространството и времето благодарение на средствата за телекомуникация; 

разпространяват  се шест пъти по-бързо от истинските новини, но основно не благодарение 

на тях, а заради избирателния афинитет  на потребителите към тях. Фейковете (както все 

по-често са наричани фалшивите новини) са старателно изфабрикувана изкривена 

информация с предварително калкулирана политическа, финансова или друга изгода. 
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