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ИСТОРИЧЕСКИ ДЕФИЛЕТА И ПИРУЕТИ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

Максим Мизов 

Всички исторически преломни епохи или времена, всички 
радикални и мащабни обществени катаклизми, преобръщащи 
тотално пластовете на публичния и частния живот на хората, се 
съпровождат от колосални изменения в сферата на политичес-
ките езици, които реално присъстват в, или влияят върху соци-
алните условия, нрави и порядки. Това се дължи на обстоятелст-
вото, че езиците (в т.ч. особено политическите) са не само важни 
канали и средства за описание и тълкувание, а и изключително 
значими оръдия и форми за конструиране, контролиране и сан-
кциониране на реалностите или на нравите. В този ракурс те не 
само препредават – изобразявайки и интерпретирайки – опре-
делени социални казуси, факти и отношения, в които са вграде-
ни, или чрез които се излъчват известни властови послания, но 
същевременно са и способни (и то по особени начини) да обус-
лавят, генерират, репродуцират и мултиплицират специфични 
властови ресурси. Нещо повече, те самите влизат нерядко в ро-
лята на твърде мощни властови механизми. Затова и съперни-
чествата между различни – моментно или исторически дълго 
противостоящи си – езици се оказват и директни, или превърна-
ти форми на видими, или незрими властови стълкновения и ба-
талии за опазване и възпроизводство, или – обратно – за изме-
нение, превземане и употреба на властови статуси в конкретно 
взета ситуация.1 Ангажирайки се с описанията и тълкуванията на 
властовите ребуси, политическите или политизираните езици в 
обществото си присвояват, или се задължават с властови роли. 
А властта на езиците и езиците на властта започват все по-
явно да се конфронтират. Техните „дуели“ стават по-чести и за-
бележими особено в преходни времена, общества.  

По някаква странна приумица, по неизбежен каприз на 

                                           
1 Виж подр.: Тен А. ван Дейк Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуника-

ции. М., Книжный дом „ЛиброКом“, 2013.  
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Съдбата или по неясна и непонятна на хората универсална зако-
номерност, в разтресеният от исторически и социални катак-
лизми живот на хората се проявяват по особен начин (кога в ди-
ректни, кога в превърнати форми) вековечни принципи, дори 
свещени канони, някои от които са залегнали в текстовете и пос-
ланията на свещените книги. В такива драматични моменти или 
знакови периоди библейската парадигма „в началото бе Сло-
вото“ като че ли се превъплъщава и по своему господства съ-
вършено безусловно, и безнаказано в живота. Така става и в 
късната ноемврийска есен на 1989 г., когато започва Голямата 
Промяна, систематично и натрапчиво етикирана от властниците 
като „преход към демокрация“. Злополучния преход към де-
мокрация всъщност се оказва една крайно одиозна и перфидна 
реставрация на див, примитивен, компрадорски, периферен, 
латино-американски „бананов“, олигархичен и латифундистки 
тип капитализъм, като една от най-ярките черти от цялостния 
„портрет“ на радикалната и дълготрайна трансформация на бъл-
гарската държава и гражданското ѝ общество през този период 
е радикалната и тоталната промяна в сферата на полити-
ческите езици. Както в предишните исторически епохи и общес-
тва преломните времена и социалните катаклизми обикновено 
прииждат, съпровождани от „демографски взривове“ на разно-
родни и многолики политически езици, така и през годините на 
злополучния ни преход към демокрация се забелязва твърде 
отчетлива тенденция на количествен „бум“ на всевъзможни по-
литически езици. В съгласие с философския диалектически закон 
за качеството и количеството следва да се отбележи, че количес-
твеният растеж и временното многообразие на родените тогава 
политически езици обаче не гарантират тяхното високо качест-
во, а пък и ефективност. Та нали Историята нееднократно е по-
казвала и доказвала, че многото не винаги е ярък символ и без-
спорна гаранция на историческа перспективност или на социал-
на ценност! Тъкмо затова съдбата на много от новородените по-
литически езици в годините на този, евфемистично и инстру-
ментално наричан демократичен преход фактически е своеоб-
разно повторение и потвърждение на някои (вече добре позна-
ти и многократно преживени от човечеството) исторически фа-
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були. В този аспект, обаче, съществуват някои интересни прили-
ки със статуса на политическите езици, битували и по време на 
социалистическия период на обществено развитие. Тогава, в са-
мото начало на този период за кратко време (две-три години 
след есента на 1944 г.) има партийно-политически плурализъм, 
известно (колкото и малко да е) разнообразие на политически 
езици, което по-късно ликвидирано. Фактът, че до късната есен 
на 1989 г. на власт, като сподвижници на хегемонната партия – 
БКП, са една партия – БЗНС, и две други организации – ОФ и 
ДКМС, не означава, че техните политически гласове битуват ав-
тономно и автентично в обществено-политическия живот. 
Защото господстващ по времето на социалистическия период е 
политическия/идеологическият език на комунистическата пар-
тия, а вербалността на другите формации – БЗНС, ОФ, ДКМС и на 
политическите езици на други граждански структури (като тези 
на профсъюзите, и т.н.) е своеобразно „копие“ или леко измене-
но „продължение“ на комунистическия език. В известен смисъл 
всички политически и политизирани организации, които (по 
онова време) са с такъв ограничен статус или лишени от собст-
вен политически език, вече са исторически обречени.  

Какво е положението с политическата езиковост след съби-
тията от края на късната есен на 1989 г., т.е. с пришествието и 
развитието на т.нар. преход към демокрация? За кратко време в 
обществото се разтварят не пукнатини, а огромни проходи за 
възкресение, реанимация на исторически сякаш погребани, из-
чезнали навеки езици и партии. Партии и техни политически 
езици от преди половин век се събуждат от исторически летар-
гичния си сън и се опитват да се впишат в динамично развива-
щата се конюнктура. Драматичните изменения засягат не само 
уж напълно изчезналите и забравени партии и езици, но също и 
тези, които са току-що свалени, а и унизително прокудени от 
Властта. Привикнали към покорство, безропотност, конформи-
зъм и послушание, тези съвсем отскоро публично дезавуирани и 
екстернирани от териториите на властта партии/езици се оказ-
ват недостатъчно способни да се обновят, реформират и адап-
тират към промените. Неслучайно след радикалните промени от 
10.ХІ.1989 г. и не само заради конюнктурно спешно изобретени-
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те закони за тотална декомунизация, горепосочените структури 
(на земеделци, комсомолци и отечественофронтовци) скорост-
но се „изгубват в гънките“ на историческото време, или даже 
напълно изчезват от декорите на политическия пейзаж. Новите 
земеделски мутанти и клонинги, разнородните и разнолики 
младежки, студентски организации или неправителствени 
структури се сдобиват и със съвършено други типове политичес-
ки езици, т.е. с коренно различна вербални логики, техники и 
практики, напълно различни, обикновено противопоставени на 
тези от отшумяващото минало. А подобни трансформации в 
тяхната вербалност са жизнено важни и дори съдбоносни. За-
щото, който няма глас или език, не може да разчита на види-
мост, внимание, интерес, съпричастие, съучастие, или ангажи-
мент към лансираните от него исторически опции. Така Марксо-
вата теза, че мъртвите дърпат за краката живите, се оказва 
валидна и спрямо присъствието, ролята и значението на различ-
ните преходни политически езици. А тези партии и езици, за ко-
ито иде реч, не са били и преди това истински живи, дейни. И 
няма как от полумъртвите в предишната историческа епоха, а 
и в социалистическото общество политически езици (на подобен 
тип организации) да се очаква, че при радикално променените 
исторически и обществено-политически условия и нрави всички 
те да се възкресят и преобразят, да придобият нов вид, а и доста 
мощен властови статус. Именно затова твърде много, ако не и 
всички от онези първоначални мутации или клонинги, пролифе-
рации на земеделските, младежките и пр. публично-организи-
рани езици и гласове много бързо престават да привличат вни-
манието на обществеността и накрая неизбежно изчезват от 
време-пространството на преходната биография и събитийност. 
Старото БЗНС, битувало в социалистическия период, но имащо и 
солидно облажила от комунистическата власт партократична 
върхушка, набързо се разфасова и преформатира в повече от 
една дузина аграрни партии, огромната част от които вече са ис-
торически покойници, а онези, които и все още политически съ-
ществуват, не притежават глас и език, който да привлича внима-
нието и впечатлява интереса на разнородните аудитории. Също-
то се случва, например, и с ОФ – макар и да продължава да веге-
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тира исторически, той не представлява никаква сериозна и ат-
рактивна политическа, организационна сила. Гласът или езикът 
му изобщо отсъстват от всекидневните политизирани комуника-
ции.  

Колкото и да се напъват, или пледират, че имат собствен 
политически език, различните клонинги или мутанти на няко-
гашния Комсомол, или съвременното младежко обединение в 
БСП на практика нямат автентичен и автономен политически 
език, което е съществено обстоятелство и за техния публичен 
имидж, и за габаритите на ролята му. Но аналогични процеси се 
развиват не само в лявото, а и в центристкото, в дясното полити-
ческо и партийно-организационно пространство в годините на 
проваления преход, в което също младежките формации се 
оказват своеобразни удължители и ретранслатори на партийния 
език, на неговите шаблони сред ангажираните с него младежки 
групи. Може ли тогава да се твърди, че в нашия преход се фор-
мират и утвърждават реални и благоприятни предпоставки или 
условия за свободно и мащабно създаване, и развитие на ис-
тинско разнообразие на политическата езиковост? Формал-
но погледнато, новата конституция декретира партийно-полити-
ческия плурализъм, което следва да означава, че законово е 
позволено, а пък и гарантирано многообразието на полити-
ческите езици. Дали обаче конституционно прокламираното 
свободно многообразие на политическите езици е действително 
налично, а още повече и реално влиятелно в обществения жи-
вот? Фактът, че по едно време (някъде през 90-те години) у нас 
има регистрирани повече от 500 политически партии, съвсем не 
означава, че в този исторически момент в българската държава 
има свободно действащи, а на всичко отгоре и чувани, четени и 
разбирани повече от 500 автономни, но и автентични партийно-
политически езика. Подобно на времето на социалистическия 
период, когато доминира един език, така и през годините на 
квазидемократичния преход също има един хегемонен полити-
чески и идеологически език – този на неолиберализма, който 
властва безусловно, безпрепятствено и безконтролно над всич-
ки други; и една доста голяма част от останалите партийно-
политически езици, битуващи през годините на прехода, са не-
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гови разнообразни копия и клонинги. И също като по времето на 
комунистическия идеологически и политически режим, през го-
дините на т.нар. демократичен преход гласовете и езиците на 
политическите партии и идеологическите идентичности, които 
са противопоставени на господстващия неолиберален полити-
чески/идеологически език, не притежават реални условия, нито 
гаранции за свободно публично присъствие и влияние в транс-
формиращата се държава, и в радикално променящото се или 
дори в нейното (уж!) съвършено ново гражданско общество.  

Фактически, както по времето на комунистическото идео-
логическо господство, така след неговото историческо и тотално 
детрониране, при възшествието и царуването на неолиберално-
то идеологическо господство има солидно, дълготрайно, но и 
мащабно игнориране, явно или дискретно дискредитиране, 
репресиране и елиминиране на политически езици, които не 
влизат в коловозите на доминиращата неолиберална езиковост. 
По тази причина в съвременна България сме вече повече от три 
десетилетия свидетели на присъствието на идеологии и полити-
чески партии, които сякаш са невидими и безгласни, нечувани и 
невиждани в публичното пространство, а особено силно в ме-
диите. А подобно безмълвие на някои политически езици е 
твърде сходно с онова на дисидентските политически и идеоло-
гически езици от времената на социалистическите държави, не-
зависимо от обстоятелството или фактите, че в някои от тези 
държави и граждански общества дисидентските езици и гласове 
се чуваха ясно, дори катализираха промените. Историческият 
парадокс в този контекст е, че част от някогашните дисидентски 
езици и движения се вписаха и удобно настаниха по троновете 
на властта в някои други страни, докато нашите дисиденти ся-
каш напълно замлъкнаха, изчезнаха или се появяват само в ня-
кои мемоарни писания, към които обикновено читателската 
публика е индиферентна. Донякъде това е красноречиво дока-
зателство за хилавостта и нищожността на българските дисиден-
тски нагласи, движения, за ролята на техните езици отпреди 
10.ХІ.1989 г. А то е безспорно доказателство, че интересите на 
отделни, при това немалки социални слоеве в съвременното 
българско общество нямат възможност да бъдат автономно и 
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автентично публично изразени, отстоявани и практически дейс-
твени, ако се смята, че техните гласове и езици попадат в кате-
горията на публично незабележимите или нечутите. Значи както 
в предишното, така и в днешното общество имаме апокрифни 
езици, които не се различават или разбират достатъчно. Те се 
практикуват единствено в своя среда и то без особени надежди 
да оказват солидно влияние над историческите събитийности. 
Но днес въпросът за тяхното наличие не опира само до генезиса 
и естеството им, а най-вече до каналите и формите, средствата 
или мащабите, на които те могат да се надяват. С други думи, 
известната в различни теоретически вариации парадигма за 
мълчаливите, безмълвните множества и немите части на 
народното/общественото тяло са горчива и страшна реалност в 
условията на шумно прокламирания демократичен преход.2 А 
този преход дойде с обещанията, че всички гласове и езици ще 
се чуват, но и зачитат. И днес, както по времето на комунисти-
ческия режим, също имаме като че ли безмълвни политически 
партии, които дори и публично да се опитват да лансират и отс-
тояват свои политически езици, така не биват изобщо чувани, 
разпознавани, признавани, следвани. А обстоятелството, че по-
добни тревожни факти биват системно и дълготрайно пренеб-
регвани, скривани и премълчавани, недопускани да бъдат пуб-
лично експонирани и коментирани, е несъмнено доказателство, 
че както в миналото, така и в настоящето статусът на политичес-
ките езици е в недобро, рисково, за някои партии и гибелно със-
тояние. Успоредно с това, то е очевадно потвърждение, че фор-
малната свобода за политическите езици реално е съпровожда-
на от жесток и безпощаден подбор спрямо тях, от дискримина-
ция, репресия, публични линчове, а и видими/незрими екзекуции 
и на някои от тях. Почти три десетилетия публично спряганото 
и заклеймяваното социално инженерство фактически е сво-

                                           
2 Професорът по политология от Йелският университет Джеймс Скот специално акцентира на и анали-

зира факта, че избухването на социален гняв и граждански протести винаги осезаемо, явно и оглуши-
телно материализира (в публичното време-пространство) онова, за което в продължение на много 
дълго време се е шепнело в обществото (Виж по-подр.: Скотт, Дж. Благими намерениями государства. 
Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., „Университетская 
книга“, 2005).  
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бодно и освен това е инструментално действащо в политическия 
живот – най-вече, най-фрапиращо забележимо в сферата на по-
литическата ни вербалност. 

В смутните времена са неизбежни редукциите, дискреди-
тациите, стигматизациите или даже ликвидациите на някои по-
литически езици, но и зачеването, рождението, развитието и 
конюнктурните мигове на слава и власт, или пък на по-дълго-
трайно наличие и въздействие (върху държавно-обществения 
живот) на други политически езици. В този аспект смяната на 
караула (респ. на властта) на политическите езици в такива дра-
матични епизоди или периоди от държавния и в обществения 
живот на определени страни и народи са нещо съвършено ес-
тествено, закономерно, дори фатално неизбежно. Прастари ми-
тологични концепти за паралелно съществуване, а и за неиз-
бежна смяна на историческите „сезони“ и поколения се осъщес-
твяват пред очите и в живота на хората. Унилата мъдрост, овех-
тялата и отегчителната рутина започват бързо да губят стабил-
ност, роля и ценност в лудешки менящия се живот, в който пъст-
роцветията и съблазнителните ухания на новостите, на младите 
генерации прегазват най-безпощадно всичко. Старите и уморе-
ните политически езици започват безразсъдно и пагубно да се 
тъпчат с всевъзможни церове, обещаващи им подмладяване и 
удължаване на жизнения им срок. Те поглъщат в неразумни ко-
личества новости, които обаче ускоряват тяхната кончина. Мно-
гообещаващата пролет или знойното лято на едни политически 
езици се развихрят ведно с неотвратимо прииждаща тъжна, 
мъглива есен, с тежката зима и смърт на други. „Вечният кръ-
говрат“ на живота придобива странни въплъщения в политичес-
кия живот. Раждането, прохождането, буйните пубертети и из-
вънредните очаквания на едни политически езици се съпро-
вождат от анемиите, колапсите, гърчовете, конвулсиите, агонии-
те и гибелта на други, които с шум и трясък, или пък тихомълком 
си отиват от живота. И вечният карнавал на Историята за сетен 
път се разиграва безцеремонно в Политиката. Еуфорията, мимо-
летното щастие, късметът на едни политически езици се запла-
щат със страданията, мъките, униженията, позора и гибелта на 
други, а Животът… продължава. Инвазията на едни или истори-
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ческото дезертьорство на други политически езици да се сража-
ват до последна кръв за уж изповядваните от тях сакралните ка-
узи се оказват неотменна част от сценографията на исторически-
те превратности в смутните времена. Но така става и в условията 
на българския драматичен и даже трагичен, неуспешен преход. 

Преходът идва с радикална и тотална промяна в езиковата 
картина на страната. Лингвистичните промени засягат всички 
краища на държавата и българското общество. При това не става 
дума единствено за коренни изменения в сферата на полити-
ческите езици, които са били валидни и дълготрайно господст-
ващи в дадени части на страната, но и за останалите езици. Ско-
ротечно разразилите се процеси на тотално разрушение и опус-
тошение, на замиране или пълна липса на поминък за местното 
население, провокират неизбежно силни миграционни вълни 
към други градове, пък и извън държавата. Тези процеси и тен-
денции се отразяват на лингвистичните пейзажи и климати в 
подобни, силно засегнати или напълно опустошени от преход-
ните авантюри, села и градове. 

Радикалната и тоталната промяна в езиковите панорами на 
някои региони в България се свързва с рокади във властовия 
статус на националния, конституционно декретиран като задъл-
жителен, общовалиден за масова консумация български език. В 
такива региони демографските размествания и кардиналните 
промени в съотношенията между отделни етнически групи 
обуславят изплуване на повърхността и присвояване на господс-
тваща роля на друг – турски или цигански – език, което няма как 
да не окаже съответни влияния и въздействия и върху картината 
на политическите езици в тези краища. В много от тези региони 
или населени места българският език за две-три десетилетия се 
превръща от доминиращ в субдоминантен, а (колкото и да е 
чудно) и в дискриминиран, умишлено стигматизиран, системно 
преследван, забраняван или методично изличаван. Това обстоя-
телство фактически означава, че в тези региони и населени мес-
та българските партийно-политически езици си или напълно 
persona non gratа, или са доста слаби.  

От самото начало и до ден днешен лидери на антиконсти-
туционно легализирани протурски български политически пар-
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тии не спират да предявяват искания за конституционно легити-
миране на турския език като национален език, което фактически 
е ярък символ, а и практическо доказателство на редукция на 
властовия статус на българския език, на неговите потенции и 
способности ефективно и гарантирано да въздейства на съзна-
нието и битието на българските граждани от съответни и т.нар. 
„смесени райони“. Но компрадорските и корумпираните пре-
ходни партийно-политически елити не взимат необходимите 
мерки за ограничаване или пък прекратяване на тези гибелни 
тенденции. Вместо това, някои от тях целенасочено или несъз-
нателно, систематично и безскрупулно спомагат за и катализи-
рат процесите на ерозия на българската духовност и култура, 
респ. за отслабване на символната и практическата мощ, власт и 
роля на националния ни език както в историчността, така във 
ежедневието на днешните/бъдните поколения. 

В динамично появяващите, разиграващите се, а и на ше-
метно изчезващите събития, хората неочаквано се сблъскват със 
силуетите и действията на политическата неология, т.е. с поя-
вата и утвърждаването на съвсем нови политически ориентира-
ни и ангажирани термини или дискурси, някои от които нямат и 
никакви предишни аналози. Тези политически неологизми мно-
го бързо и почти безпрепятствено нахлуват в живота на общест-
вото, превземат, дори господстват (за повече или по-малко вре-
ме) в отделни коти, висоти, или територии на политически-
вербалната пространственост на социума.  

В този контекст обаче възникват два сериозни въпроса. От 
една страна е проблемът за особената политическа и политизи-
рано неологическа акселерация, за реалните – доброволни или 
принудителни – ускорения и присвоявания на атрибути, които 
сякаш изпреварват времето си съобразно онова, което е типич-
но за другите политико-езикови субекти. Но, от друга страна, из-
никва въпросът за специфичната политическа и политизирана 
неологическа ретардация, т.е. за своеобразно, провокирано от 
разни причини и фактори, забавяне на възприемането и използ-
ването на политически ангажирани неологизми от дадени пар-
тийни формации, социални слоеве. Защото в годините на пре-
хода се раждат и за някое историческо време на сцената на об-
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ществено-политическия живот „гастролират“ политически струк-
тури, граждански движения с нескрити политически амбиции и 
претенции, демонстративно афиширани с непонятна за другите 
политически актьори политизирана семантика и идеологическа 
лексика, с особени инфилтрации на притеснителна, сложна и 
плашеща авангардна политическа/политизирана вербалност, за 
която на останалите участници в публичния живот са нужни по-
дълги времеви срокове, за да я усвоят, използват. Това най-често 
са политически формации, чиито първоначални етапи са свър-
зани с активна дейност на групи от интелектуалци, най-вече от 
академични учени, университетски преподаватели, доволно 
„нагълтали“ се със аналогична материя и решили да я трансли-
рат от чисто сциентистки в прагматични (политически) дискурси. 
Затова много от нахлуващите в политическия език на обществе-
но ниво иновации – семантични, семиотични, лексикални и пр. – 
са ярка симптоматика на такава акселерация в сферата на поли-
тическата неология на подобни общности, но и на синдроми за 
забавящата се реактивност, а и на други идейно-политически 
образувания.  

Подобни събития и тенденции не са нещо доморасло, са-
мобитно, емблематично за неуспешния ни демократичен пре-
ход. Иронията и отмъщението на Историята в този аспект не за-
късняват. Немалко такива, оглушително хвалещи се с авангард-
ността на политическата си вербалност и напредничавата си 
идейна модерност, структури не успяват да си намерят място и 
роля в политическия ни живот, отговарящи и на претенциите им, 
докато, за разлика от тях, други, които се отличават с ретардация 
или резистентност към такива бързи модернизации на полити-
ческата си вербалност, по-дълго пребивават.  

Всички тези драми и преобразувания на силно политизи-
ращите се езици са добре, а и отдавна описани от различни го-
леми мислители. Особено интригуваща е тяхната иконография, 
но и анализ в малката книжка на Пол Лафарг3, посветена на сът-
ресенията, пролиферациите, клониранията и субституциите в 

                                           
3 Виж подр.: Лафарг, П. Язик и Революция. Французский язык до и после революции (Очерки проис-

хождения современной буржоазии). Москва – Ленинград, „Академия“, 1930. 
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езика на/след Революцията от 1789 г. Четейки, преосмисляйки 
написаното в нея, можем да видим eдва ли не шокиращи при-
лики – неща, логики, техники, ефекти и последици, станали и у 
нас в зората на прехода.  

Нещо повече: сравнете и преценете 336-те нови думи, кои-
то Френската революция издига на пиедестал и повелително 
влага в съкровищницата на френския език, или повечето от 11-те 
хиляди нови думи, които само 40 години след нея се публикуват 
като допълнение към речника на френската Академия, с хиляди-
те нови термини, нахлуващи и започващи да господстват непос-
редствено в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, 
като последица от разразилите се глобални трансформации и 
непредвижданото от никого катастрофално разрушение, скоро-
течна гибел на комунистическия блок, за да проумеете колко по-
сложна и по-динамична е нашата историческа съвременност. У 
нас вече има не един, а няколко речника на нови думи, наложи-
ли се в общуването ни! И дали са ни толкова чужди притеснени-
ята, опасенията, тревогите, страховете, разочарованията или от-
чаянието на Волтер, че в подобни размирни времена и разкла-
тени напълно общества както в езика, така също в други и още 
по-значими области на публичния и частния живот, тълпата, 
гмежта, паплачта започва да налага своята примитивна словес-
ност, да ръководи и най-добрите представители, изтъкнатите 
фигури на нацията? 

Не говорим/пишем ли и ние за опростачването, за еска-
лиращата и мултиплициращата се семплификация на полити-
ческите, политизираните ни езици в годините на прехода? Не са 
ли се превръщат доста често арогантността, бруталността, вул-
гарността и цинизма в публично демонстрирани „бижута“ на 
вербалните дарби на новите ни властници? Не се ли сблъскваме 
(като обикновени хора и простосмъртни граждани) едва ли не 
всекидневно с фрапиращата езикова мизерност и граматическа 
импотентност на изплували на гребена на конюнктурната съби-
тийност популярни властови фигури, които, обаче, се пробват, а 
и безнаказано, волунтаристично експериментират с историчес-
ките и житейските ни съдби; които създават и натрапват своите 
логики и граматики на и във Властта? Не сме ли вече 30 години 
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свидетели и жертви на нескончаеми и безскрупулни опити на 
поредни порции нови властогонци и неудържими политически 
кариеристи, които най-безсрамно и без всякакви угризения вся-
чески се стараят да подражават изцяло на своите ментори или 
партийни босове, а и като папагали да повтарят техни любими 
клишета! Не виждаме и не осъзнаваме ли как след първоначал-
но разнообразяване и разцъфтяване на политическите езици 
настъпва безогледно тяхно аморфизиране, унифициране, и от-
ново дървеният език на административно-бюрократичното го-
ворене/писане се връща! Не изпадаме ли многократно през го-
дините на злополучния преход в ситуации, в които трябва да 
слушаме умопотресаващи нелепости и глупости, да полагаме 
неистови мъки, за да проумеем какво собствено искат да ни ка-
жат в този момент днешните управници? Не са ли логиката и 
словоредът на емблематични за това време управници и поли-
тици символ, въплъщение на безумието, простотията, наглостта, 
които властват в живота ни?  

Не сме ли за сетен път примамени, заблудени, изиграни от 
сюрпризите и коварствата на Нейно величество Историята, която 
за кратко време ни сервира нещо пикантно и сякаш многообе-
щаващо, за да го подмени малко по-късно с нещо банално поз-
нато и толкова отблъскващо, колкото са ни отвращавали и пре-
дишните маниери на властови диалекти? И не са ли тези проце-
си или тенденции част от „тайната колода“ на причините, заради 
които хората се омерзяват и отчуждават от политиката, пък и от 
всичко, свързано с нея? 

Ако нещо не се описва интригуващо или обяснява с атрак-
тивен език, как ще има магнетично и трайно влияние над чо-
вешките умове, души, сърца, воли, но и поведения? Защото ня-
ма как с просташко, отегчително, досадно политическо слово да 
се привличат и задържат хора за дълго време и да се ангажират 
с проекти, апликирани с такива думи! 

Не сме ли свидетели, исторически жертви на рой покуше-
ния, гаври и прокуждане на литературния ни език, ангажирани с 
утвърждаване на новото политическо слово? Това грандиозно 
нашествие и застрашително, за да не кажем/пишем гибелно 
възшествие, възцаряване на профанирания език стигна и до там, 
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че политиката своеволно налага промени в граматиката на мно-
говековната ни реч, писменост, които да са синхронни и удобни 
за все по-растящото неграмотно население, но и за властниците 
в страната – трагикомедията с пълния/краткия член е само пи-
кантен епизод от подобна вакханалия. Неграмотните управници 
и затъпяващите млади поколения се нуждаят от спешна помощ, 
измервана в редукция и улесняване на учебните програми, в 
намаляване и опростяване на темите и тълкуванията им, и в 
граматически кастрации на великите текстове. В новата безду-
ховна среда и атмосфера вече не хората трябва да се изкачват 
до сияйните върхове на знанието и трезорите на общочовешка-
та култура, а знанията и културата трябва да се свеждат до ни-
вото на все по-ленивите, мързеливи и претенциозни хора, а 
всичко това не може да се извърши без съдействието и услугите 
на използваните езици, което, само по себе си, вече означава, че 
тези езици трябва доста да се примитивизират. Естествено, на-
чело на подобно „траурно шествие“ на приживе погребвания 
български език стоят меркантилните, конюнктурните, компра-
дорските и корумпираните политически езици, които в продъл-
жение на три десетилетия безнаказано върлуват и всячески бе-
зобразничат у нас. И ако днес българските деца, юноши и мла-
дежи – обратно на миналото – заемат едни от последните, срам-
ни и позорни позиции в авторитетни световни изследвания и 
класации на хора, които не разбират смисъла на прочетеното и 
не могат да го изтълкуват по верен начин, за това несъмнена и 
даже огромна вина имат и езиците, наложени, огрубени, семп-
лифицирани от самозваната преходна политическа класа, която 
се отличава с подобни таланти. Затова въобще не е чудно, че 
пред очите на нашите съвременници практически и тотално се 
реализират смисълът и поуката на народната поговорка „прост 
народ – слаба държава“. Благодарение на т.нар. демократичен 
преход днес вече си имаме и прост народ, а пък и твърде разне-
битена и слаба държава.4  
                                           
4 Тук възниква интересният въпрос, засягащ естеството и спецификата на духовно-културната база 

от която се тръгва към възприемането и утвърждаването на нови терминологии и дискурси.. За 
да може българското общество да проявява интерес към усвояването на нови термини и политико-
езикови техники, заслугата не е само на актуалната или задаващата се в близко бъдеще ситуация, а и 
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Шокиращата езикова „креативност“ на домораслите ни по-
литици и управници публично се демонстрира с редица неоло-
гизми, творения на преходните реформатори. Изобретеното от 
мастит депутат понятие „лайномет“ не бе само спонтанно, ори-
гинално творение, а неизбежно отражение на естеството, техни-
ките на властови съперничества, за които няма нищо свято, а 
всяко средство може да бъде приложено за „великата цел“, по-
ради което в условията на тотална ерозия на нравствеността 
доста бързо са наложи и дълго време се употребява от предста-
вители на едва ли не всички генерации в социума. 

Част от тези „бисери“ на политическата реч по-късно, пък и 
неимоверно бързо се транспортират и налагат във всекидневния 
език като стават едва ли не модни еталони, които по линия на 
социокултурната наследственост и инерция се завещават на 
младите и бъдещите поколения, които ще трябва да ги използ-
ват като нещо важно и стойностно. А сервилни филолози или 
меркантилни лингвисти свеждат чела и чупят кръстове пред 
властелини на историческата конюнктура, обяснявайки и оправ-
давайки уж наложителните изменения с наукоподобни доводи, 
трудно понятни за културните хора аргументи. Не се ли говори 
нерядко в парламента, а и на официални пресконференции на 

                                                                                         
на фундамента на способности, ценностни вкусове и ориентации, смислови иновации и пр., които са 
присъщи на миналото, на предходните генерации, които са петимни и способни за подобни чутовни 
подвизи, изменящи бързо и мащабно тяхната политико-езикова аура. Политико-идеологически дам-
госваното днес социалистическо общество е имало своята, непризната сега историческа заслуга, че е 
формирало гражданство, имащо знания, интереси, ценностни критерии и ориентации, социални вку-
сове и семантични „апетити“ към новото. Дали обаче нашето съвременно българско общество, в кое-
то очевадно цари ескалираща бездуховност, а и неграмотност в мащабни социални слоеве, може да 
бъда толкова заинтересовано, така гладно и жадно за нови терминологии и дискурси, които да прив-
личат вниманието и желанието му да ги усвоява и разпространява в своята историчност и всекиднев-
ност? Фактически се изправяме пред много съществен проблем, на когото учените – поради страх, 
цензура, автоцензура или незнание, липса на способности и пр. – изобщо не обръщат необходимото 
внимание и въобще не го поставят под лупите на своите анализи. Този въпрос е крайно неудобен, 
одиозен или прекалено взривоопасен за научната им кариера – как миналото предопределя следва-
щото го време, превръщащо се в настояще или бъдеще, откъм интереса, афинитета, готовността и 
способността да възприема, публично лансира и доброволно консумира нови вербалности? Стигма-
тизирайки историческото минало, политиците, идеолозите, а и обслужващите ги учени, или псевдо-
учени затварят проходите към разкрития, които могат да бъдат от полза и за настоящето и бъдещето, 
понеже естеството и спецификата на духовно-културния фундамент са значими, но изменчиви вели-
чини относно процесите и тенденциите на едно – не само желано, но и реално полезно – обновление 
и разпространение на нови политически езици, които да катализират, пък и гарантират истинската 
демокрация. 
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управляващите с езика на простолюдието, с всекидневни щам-
пи или с кръчмарска вербалност! „Аз съм прост и вие сте прос-
ти, и затова се разбираме“ – това публично, а и перфидно ма-
нипулативно откровение на сегашния премиер не е ли отчасти 
и тайно разковниче за скоротечната ерозия на, а и ставащо 
пред сетивата ни явно погребение българския език! А не е ли 
демографският геноцид на държавно-творния български етнос 
симптом, символ и въплъщение на вече започнал историчес-
кия лингвоцид и на родния език – нали един предишен демок-
ратичен и реформистки ангажиран президент шокира общест-
веността с пледоариите си за смяна на нашата (кирило-
методиева) писменост с латиница. Вместо да бъде заклеймена 
като национален предател, тази персона беше аплодирана и 
защитавана от чуждопоклоннически ориентирани и вербувани 
„пети колони“ от българската интелигенция, която неведнъж в 
историята на Родината ни е играла тези роли. За компрадорс-
ката преходна и доморасла самозвана политическа класа няма 
нищо сакрално, в т.ч. и майчиния ни език, за когото предците 
ни са се борили, а даже и умирали. Триумфалното нашествие и 
помпозното възцаряване на едни, както и позорната абдика-
ция, прокуждането и публичните екзекуции на други слова в 
края на ХХ век сякаш са далеч по-впечатляващи и по-
всеобхватни в сравнение с онези от великата 1789 година. Са-
мо 200 години дистанция от (безкрайността на) историята, а 
езиковите катаклизми вече приличат на колосални геологичес-
ки преобразувания в областта на политическия/политизирания 
език или на съвсем нови ери, обикновено твърде непонятни за 
предшестващите генерации.  

Знаменитата формула на Г. Моска и В. Парето за циркула-
цията/смяната на елитите е практически невъзможна без съпер-
ничества и рокади на езиците във, за Властта. Подобен грандио-
зен исторически спектакъл или политически „церемониал“ мо-
же да се види не от всички, а само от онези поколения, които са 
преки свидетели или участници в такива кардинални преобра-
зувания в държавата и обществото, т.е. в живота на хората. Само 
една малка, проницателна и разумна част от непосредствените 
участници в такива драматични (кардинално променящи всич-
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ко) исторически събития може да прозре, да каже или напише 
какво се показало, или прикрило зад спекулативно-манипу-
лативните мъгли на разразилите се, пък и враждуващи до смърт 
разнообразни политически езици. Защото останалите участници 
и следващите поколения са обречени да бъдат пленници, за-
ложници и жертви на онова, което им предлагат, с което ги 
привличат, обсебват тези езици. В такива смутни времена и пре-
ломни общества историческото въображение, пък и историчес-
ката памет се коват единствено на наковалнята, а и с чуковете 
на езиците. Защото делата следват словата, а вторите яв-
но/завоалирано напътстват или прикриват истинския замисъл на 
първите в такива барутни времена, или променящи се общества. 

Безсмъртният завет на Хайне към хората – да бъдат нако-
валня или чук при градежа на собствената си съдба, – се отнася 
също за орисията на политически езици, част от които са обре-
чени да търпят ударите на Съдбата, а друга – да разкрият плано-
вете ѝ. Това също е една неотменна, вековечна закономерност, 
която никой не може да възпре или премахне. 

Успоредно с тази, неотменна или даже сякаш фатално не-
избежна закономерност битува, върлува и господства и друга 
нейна „посестрима“ – никой властник не бива да се заблужда-
ва и още по-малко да си позволява да говори от името на бъ-
дещето. Това е особено важна повеля, защото политиците във 
всички исторически времена и типове общества са неистово 
пристрастени към всевъзможни спекулации и злоупотреби с бъ-
дещото време, дори когато говорят/пишат за миналото или нас-
тоящето. Принасянето на миналото като жертва пред олтара на 
бленуваното и възхваляваното от политиците или идеолозите 
бъдеще е неизменена традиция с гарантирано бъдеще. Тази 
всемогъща, а и неотстранима, вековечна, универсална законо-
мерност се потвърждава и в условията на родния, злополучен, 
шумно рекламиран преход към демокрация. И то по същите 
трагикомични начини, по които в предишни епохи и типове об-
щества самонадеяни, тщеславни управници са се сбогували с 
властта и девалвацията, стигматизацията и тоталната елимина-
ция на политическите си езици. Комунистическите партократич-
ни велможи и идеологически гурута не прецениха вярно какво 
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ги очаква в историческото бъдеще, така както и новите домо-
расли псевдодемократи, изплували на гребена на вълните и от 
пяната на историческата конюнктура на оглушително и кресли-
во-натрапчиво наричания демократичен преход, също изобщо 
не съзряха колко кратък ще бъде властовия им триумф, и колко 
нестабилни, немощни ще се окажат идеологическите им верба-
лизации. 

Политико-езиковите пророчества и заклинания на „сините“ 
в зората на прехода, че „Времето е наше“, бяха много бързо 
опровергани, а техните демиурзи и разпространители скоропос-
тижно буквално пометени от вихрушките на събитията и отстра-
нени от сцената на историята, или от арената на политическите 
баталии и сценарии по-нататък. При такива радикални смени 
винаги са налице, по своему действат както редица стари и да-
же някои изглеждащи като вечни закономерности в обществе-
но-политическия живот, така и редица съвсем нови, исторически 
непознати особености в публичния живот. 

При еуфорията, суматохата, шумотевицата, гръмотевиците, 
светкавиците и отблясъците на отстъпващите стари и настъпва-
щите, а и понякога изглеждащи дори като съвършено нови ре-
алности и нрави в живота на държавата и обществото, хората 
обикновено се оказват доста неподготвени и неспособни цялос-
тно и прецизно да видят, чуят и осмислят това, което се случва 
около тях, и онова, което става дори и със самите тях. Затова ня-
кои не могат да забележат и проумеят знаците на съдбата си ка-
то възприемат предстоящия апокалипсис като историческо бла-
гословение и бъдеща житейска аркадия, доверявайки се единс-
твено на измамните шепоти, или крясъци на политическите ези-
ци, а други изкусно бродират и скриват коварствата, или тайните 
си в своите вербализации. 

В подобни, силно драматични обществено-исторически си-
туации хората и често не могат правилно да разграничат възкре-
сените стари или конюнктурно премодифицираните предишни 
от съвършено новите феномени в публичния, а и в частния си 
живот. Зад моментните гримове на вихрещата се, господстваща 
конюнктура, те не са способни вярно и достатъчно задълбочено, 
комплексно да съзрат или оценят превъплъщенията на минало-
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то и пируетите на настоящето, които нерядко възприемат и като 
желано бъдеще. Затова обикновено възприемат, преценяват 
доминиращите в момента случайности като израз на неотмен-
ни, но и всемогъщи закономерности, докато универсални и 
преживяли какво ли не в еволюцията на човечеството и в исто-
рията на политиката закономерности се мислят и оценяват от тях 
като произволни случайности и лесно променливи щрихи в съз-
нанието и битието на обществото, на неговите класи, съсловия, 
общности и членове.  

Алхимичните лаборатории за сътворение, експерименти-
ране, клониране, пролиферация, дистрибуция, реклама, обмя-
на, принудителна/доброволна консумация на всевъзможни 
(обикновено допустими, позволени от днешните властелини на 
Новия световен ред) политически езици не спират дейността си, 
въпреки и независимо от самонадеяните твърдения на немалко 
високопоставени политици, че вече бил настъпил краят на иде-
ологията, както този на фабриките за митове. На практика 
обаче се оказа, че тези, които лансираха и отстояваха подобни 
идеи, доста скоропостижно се превърнаха в техни злощастни 
мишени, дори в неизбежни жертви. Най-ярък пример в този ас-
пект е и крайно незавидната политическа орис на експрезидента 
Петър Стоянов, който освен всичко останало, беше общоприето 
считан и за един от най-речовитите „сини“ лидери. 

Дълги години у нас целенасочено и упорито се насажда ми-
тът, илюзията, че вече изобщо не са важни идеологическите оп-
ции и политическите специфики, а че са важни само управлен-
ческите способности и властовия капацитет на моментно управ-
ляващите. Всеобщото движение към центъра и на левите, но и 
на десните се възползваше от това. Политическият цинизъм5 в 
обществените реалности и нрави, в публичните междупартийни 
и коалиционни взаимоотношения и комуникации стигна дори 
до такива предели, а и форми, при които десни идеолози, пар-
тийни босове или функционери спокойно, без всякакви угризе-
ния на морално-политическата си съвест открито се уповаваха 
на идеите на последователя и реформатора на маоизма Дън Сяо 
                                           
5 За него виж подр.: Мизов, М. Метаморфозите на политическия цинизъм. С., „Рива“, 2014. 
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Пин, че не било важно каква е на цвят котката – черна или бяла, 
а единствено това дали тя може лови мишките. Но този конюнк-
турен властови прагматизъм, обаче, исторически се изчерпа, 
дискредитира и провали, заради което вече от две-три години 
отново се забелязва тенденцията към възкресяване и мултипли-
кация на вниманието или интереса към политическата идеоло-
гия. Подобни съществени изменения нямаше как да не се отра-
зят по съответни начини и на естеството, и на спецификите на 
политическите езици, които по своему ги обслужваха. Тъкмо за-
това и именно в тези етапи на преходните процеси се забеляз-
ваше тенденцията на нарастващо размиване на „субстанцията“ 
на идеологическото начало, съпроводена и от друга тенденция – 
на отчетливо, но и безскрупулно приватизиране, и експлоатира-
не на терминология, дискурсивност, изобщо на политико-
езикови концепти и технологии, които в генеалогичен и функци-
онален аспект преди това са били присъщи и отличителни беле-
зи на идейните съперници или политическите врагове на конк-
ретни формации. 

Събитията, които започват да се развиват с огромна скорост 
и честота на уплътняване на историчността и всекидневието на 
хората, се отличават с очевиден растеж на присъствието и роля-
та на публичната реч, на политизирането на езика, на значение-
то на социалните коментари за реално или въображаемо става-
щото (или случващото се) в различни сектори на обществото, 
или по най-различните етажи на властта в държавата. Ескалаци-
ята на политическите езици сякаш започва да надхвърля оби-
чайните си норми. Говоренето/писането за неща, които до този 
момент са били традиционно считани за далечни и чужди на 
политиката, сега придобива особен нюанс и политизиран отте-
нък. Всичко, за което публично или неформално, доверително, 
на четири очи, а и от ухо на ухо се говори, вече сякаш добива 
особен (политически, или политизиран) магнетизъм. Това обс-
тоятелство придава усещане, впечатление или внушение у 
гражданите, че като че ли политическата езиковост мощно уве-
личава волтажа на своето реално действие, че тя сякаш нае-
лектризира допълнително, повече от очакваното човешките от-
ношения. Духовете на политизацията не само увеличават при-
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съствието и ролята си в живота, но и се разнообразяват, започ-
ват все по-осезаемо да се различават или дори противопоставят 
на официалното заявеното, обясненото от различните държавни 
инстанции и фактори. Благодарение на нарастващата роля на 
политическите или политизираните езици в обществения живот 
хората започват да възприемат и оценяват всичко случващо се в 
публичния, а и в частния си живот по-другояче, отколкото са 
правели това съвсем доскоро. За тях прииждащите и поглъща-
щите ги промени и преобразувания в обществото сякаш не мо-
гат да бъдат толкова реални, а и въздействащи им, ако не са 
съпроводени от говорене и писане за конкретни факти, процеси, 
тенденции, лични или персонални участия. 

За да се признае нещо за случило се, то непременно трябва 
да притежава някакво място и значение в социалните комуни-
кации, в официалното и неформалното говорене. Без езиците 
сякаш нищо не съществува. Затова и те се превръщат в особен 
тип индикатори, а и в гаранти за информиране и доказателство 
за реалността и ценността на станалото пред очите или „зад гър-
ба“ на гражданството в различните сфери на практиката. 

За да се приеме и оцени конкретна промяна, нужно е да се 
заговори и пише неформално или официално, публично за нея, 
защото иначе тя може и практически, реално да настъпва и съ-
ответно някак си да влияе, но за хората тя като че ли не същест-
вува. 

Тази радикална промяна не започва и не се осъществява 
като внезапен изстрел в иначе сякаш продължителната и оза-
дачаващата „тишина“ на предшестващия период, в който сякаш 
напълно спокойно, пък и без конкуренция господства езикът на 
властта. Тя притежава свои интимни тайни и своя предисто-
рия, които старателно се прикриват. Въпреки това онова, което 
изплува пред сетивата на все по-внимателно наблюдаващите и 
все по-активно коментиращите ставащото в държавата (и об-
ществото) граждани, или пък което те предполагат, че умишлено 
се прикрива от тях, нагнетява и добавя още социално напреже-
ние, увеличава съмненията и подозренията в изказванията, 
обясненията и оправданията на управниците по определени 
злободневни и взривоопасни проблеми. Заради всичко това ис-
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торическата промяна се поднася на обществото в съответни – 
повече или по-малко схождащи си – езикови обвивки, възприе-
мани по своему от хората. В публичните коментари „разгъването 
на тези обвивки“ провокира или се съпровожда от най-различни 
описания, тълкувания и преценки за съдържащото се под тях. 
Смисълът и значението на въпросното съдържание започват все 
повече да придобиват по-различни описания, а и обяснения в 
сравнение с онова, което управниците, или медиите говорят. 

Голямата Промяна беше предшествана и за няколко години 
съпровождана от невиждан и нечуван от десетилетия взрив на 
политическите езици в обществения живот. Този взрив обаче не 
поразява отведнъж и фатално незабавно държавата и общест-
вото, а се осъществява чрез една дълга поредица и с верижни 
реакции на повече, или по-малко видими изменения в полити-
ческата семантика, лексика, техника, практика на говорене. Този 
период се отличава с особена динамика и мащабност на влия-
нието на все по-привличащата вниманието, интереса и комен-
тарите на гражданите еволюция в семантиката, семиотиката, 
лексиката и морфологията на действащите в него политически 
езици и на взаимоотношенията им. В последните години на со-
циалистическия период, заради инфилтрирани отвън и прерабо-
тени вътре в държавата повеи и влияния на съветската перест-
ройка все по-отчетливо се забелязват ескалиращи изменения 
както в политическата езиковост на управляващите, така във все 
по-явно политизиращите се вербализации на тогавашното 
гражданско общество. Те практически се отнасят не само до 
разрастващи и динамизиращи се изменения в смисловата ва-
лентност, в промяна на статуса и ролята на отделни политико-
лексикални и властово-семантично легитимирани, или на преди 
това дискредитирани концепти, а и в мощното паралелно нас-
тъпване на едни, и отстъпление на други термини и дискурсивни 
матрици. Езиковият ландшафт започва все по-често и все по-
явно да показва, че в дълбините, под повърхността му се по-
ражда и развива особено динамична тектонична активност, че 
симптоматиката на разместванията на пластовете вече не може 
да се скрие, пренебрегне. Промените в историческата и полити-
ческата атмосфера в обществото все по-ясно, недвусмислено 
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показват, че идва нещо различно от всичко досега познато, че 
предстоят съвършено нови неща, преобразувания във всички 
сфери на обществения живот. Политизираните и политическите 
езици откриват нови проходи, хоризонти за гражданството, 
предлагайки им по-различни (от официозните) трактовки на съ-
битията. Това обстоятелство исторически и публично легитими-
ра нови типове иконографии на ставащото и случващото се в 
живота на обществото и всекидневието на гражданите. Благо-
дарение на политическите/политизираните езици те добиват 
растяща актуалност и публична ценност, значимост в много со-
циални слоеве, общности и групи. Всичко това става пред сети-
вата на обществеността, заедно с драматични, провокативни ро-
кади в статуса и патоса, във властовите роли и значения на биту-
ващите лингвистични вкусове, ориентирани към, а валидизи-
ращи реалността и стойността на извършващото се в живота, в 
социума. Промените в ролевите позиции и социалните котиров-
ки на явно, динамично политизиращите се езикови вкусове, на 
техните неприкривани противоречия и антагонизми се превръ-
щат от изключения в банална прозаичност в живота. Времето е 
такова, че хората едновременно почват да се страхуват от, но и 
жадуват за притежание и употреба на нови езикови вкусове, по-
литически езици. Вълненията или притесненията от сякаш неу-
държимо прииждащите новости се съпровождат и от тревожни 
размисли за тежки избори, или за пътища, които предстоят да се 
изминат без, обаче, на хората да е съвсем ясно до какво те (ще) 
могат да отведат. 

В такива смутни, размирни, преломни исторически времена, 
а и преобръщащи се „с хастара нагоре“ общества, политически-
те/политизираните езици вдъхновяват, но и стъписват хората, ка-
рат ги да се предоверяват на явни химери и измами, но и ги пра-
вят много по-съмняващи се и по-подозрителни към онова, което 
властниците им говорят. Такава динамично променяща се обста-
новка прави езиковите вкусове по-нестабилни и доста по-нетрай-
ни, бързо изгряващи на историческия небосклон, но и бързо за-
лязващи. А свръхполитизацията и тоталната идеологизация (но 
вече от противоположен тип) се оказват незаобиколими фактори 
за изменението на ролята и значението на тези вкусове. 
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Проблемите и дилемите, казусите и колизиите около ези-
ковите вкусове на конкретни социални субекти или политически 
играчи в съответно историческо време или обществено-полити-
ческа ситуация са обусловени не само от външни, обективни 
фактори, а и от вътрешни, субективни, които от своя страна са 
провокирани от доброволното или принудителното изменение 
на социолингвистичните портрети и вербалните профили на 
техните притежатели.6 А в динамично-противоречиви, смутни и 
преломни времена и радикално променящи се общества дина-
миката, ритмиката, мащабите, дълбочините, посоките и крайни-
те последствия на такива изменения са несъпоставими или нес-
равними с онези, които са присъщи и валидни за езиковите су-
бекти, живеещи и действащи в спокойни и мирни времена, в 
стабилни държавни и обществени организми и пр. Затова в бу-
реносните времена на обществата в преход честотата, радика-
лизмът, „демографските бумове“ на раждане или смърт на раз-
лични езикови идентичности, респ. на техните – публично фаво-
ризирани и легитимирани, или дискриминирани и апокрифни – 
социолингвистични портрети са явна величина, или общосо-
циологическа тенденция. 

Подобно на сферата на изкуствата, в областта на политиката 
такива „портрети“ могат да са както реалистични, така сюреа-
листични изображения на действителността, да притежават 
авангардистки, или декадентски интенции и инвенции към пуб-
ликите. Политическите или политизираните езици могат да 
пришпорват, но и да забавят развоя на събитията, разгръщането 
на дадени (вдъхновяващи, или плашещи хората) сюжети в исто-
рическия и всекидневния живот на увлечените от галопиращите 
събития граждани. Затова изображенията и тълкуванията на ста-
ващото/случващото се в обществото в или чрез тези езици могат 
да провокират и катализират различни емоции и преживявания, 
които да вдъхновяват и мобилизират едни, а и да парализират и 
прокуждат други хора от включването им в карнавалните шест-
                                           
6 Интересни, а и сериозни изследвания, и анализи на произхода, естеството, многобройните индикато-

ри за функционалната роля и значимост, както за своеобразията на феноменологиите на различни со-
циолингвистичните портрети дават канадските учени Х. Клосс и Г. МакКонел от университета Лавал-
Квебек. 
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вия на напиращи, или господстващи промени.  
Българската реторика и политология имат постижения най-

вече в изследването на политическата езиковост на откроили се 
(в годините на прехода) властови фигури – партийно-политичес-
ки лидери, партийни и коалиционни формации – и то преди 
всичко по време на конкретни изборни кампании за президент, 
евро/парламент и местна власт. Тези едностранчиви фокусира-
ния, проучвания или интерпретирания на политико-лингвистич-
ните идентичности и портретиранията им в този исторически 
период не са достатъчни, за да представят изцяло, в необходи-
мата дълбочина и всестранност истинските реалности, процеси 
и тенденции, които са присъщи на, движат политическия ни жи-
вот. Такъв подход, а и подобни изследвания не разкриват мно-
гообразието, противоречивата диалектика, сложните констела-
ции и конфигурации на лингвистичните идентичности, нито са 
способни да опишат достоверно и изчерпателно щрихите на 
техните портрети. Те не дават и цялостната картина за реално 
битуващото многообразие, нито за (видимо, или незримо) вър-
луващите баталии между политическите езици в този сложен 
период. А това обуславя или допринася за сътворение и утвър-
ждаване на редуцирана, едностранчива и палиативна картина 
за станалото, или случилото се през годините на прехода в об-
ластта на генеалогията, и на феноменологията на присъщите му 
политически езици. Фактически, бъдещите изследователи и по-
коления след някое време, когато персоналните и генерацион-
ните паметови трезори биват естествено или изкуствено разход-
вани, или подложени на корозията на историческата забрава и 
политически инструменталното забвение, ще трябва да разчитат 
единствено на оставените от учените и анализаторите дискур-
сивни следи, ангажирани само с определени, а не и с всички би-
тували езици. Това обстоятелство ще изопачи обаче представите 
за езиковите биографии на прехода, които след известно време 
ще бъдат свеждани единствено до няколко лингвопортрета. 
Именно затова е тази неистова баталия за доминация в сферата 
на конструирането или фабрикуването на инструментализирана 
историческа памет, която водят през всичките години на злопо-
лучния преход най-силните играчи в политическата му драма, 
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трагедия. Защото битките за достигане до и резервиране на мяс-
то в пантеона на историческото безсмъртие и вечната памет 
обуславят специално залагане и то ва банк на политическите 
езици, които единствени са в състояние да прокарат/оставят 
следите си във времето. Не случайно в този контекст идваме до 
прозрението на Джордж Оруел, че който държи властта над нас-
тоящето, е в състояние да преформатира визиите за миналото 
или бъдещето. Ако тази мисъл на знаменития писател непрес-
танно се цитира и експлоатира, друга негова идея обаче всячес-
ки се пренебрегва, прикрива и премълчава в нашето съвремие. 
Тя е лансирана в малкото му есе „Политиката и английският 
език“, където Оруел пряко визира, че политическите диалекти в 
брошурите, манифестите, правителствените законопроекти, ре-
чите на министрите и политическите лидери, естествено, са раз-
лични за отделните партии, но всички те много си приличат по 
това, че в тях почти никога няма да срещнеш ярък, свеж, своеоб-
разен оборот на речта, а и че политическата реч и писмо в тях (в 
огромната си част) са оправдание на това, за което не може да 
има оправдание, заради което политическият им език се или 
трябва да се състои в огромната си част от евфемизми, тавтоло-
гии и всякакви разлятости, или замъгленостти на истинския сми-
съл; че великият враг на чистия език е неискреността; че когато 
общата атмосфера е отровена, от това много страда и езикът; че 
ако мисълта може да изопачава езика, то и езикът е способен да 
изврати или осакати мисълта; че скверният език се разпростра-
нява лесно и бързо дори сред тези, които трябва да му се проти-
вопоставят; че изпортеният език е винаги в някакво отношение 
твърде удобен, особено за хората, боравещи с властта; че се-
гашният политически хаос е органично свързан и с господства-
щите в него езици; че политическият език изначално е предназ-
начен за това, че лъжата трябва да изглежда като правда, убийс-
твото като достойно дело, а пустословието като солидно звучащ 
смисъл.  

А най-могъщият и най-сигурният властови фактор в лудеш-
ки пулсиращото настояще е този политически език, или онези 
лингвистични персонажи и техните портрети, които са способни 
да извоюват по-дълги и по-запомнящите от обществото власто-
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ви мандати. Затова никак не е случайно, че родените и действа-
щите през годините на прехода политически/политизирани ези-
ци максимално се впрягат в неистовите мероприятия и олим-
пийските надпревари по прередактиране, пренаписване или 
измисляне на историята ни, както и с не по-малка настървеност 
в коригиране, или написване на авто/биографиите. С произвола 
и безнаказаността на думите, на политизираното слово и на по-
литическата реч в смутните времена и разклатените реалности, 
при непредвидимо менящите се социални нрави и отношения 
между хората, всичко може да бъде пресъздадено по новому, 
дори когато няма капчица истина, съответствие с онова, което 
реално е било, или е. Така магията на езика може да се превър-
не очевадно или незабележимо както в благословение, така и в 
анатема за истината, отразяваща достоверно някакви факти и 
събития. Затова и политико-лингвистичните изображения, поли-
тизираните портрети от годините на прехода следва много вни-
мателно да се наблюдават, но и прецизно да се анализират, по-
неже крият в себе си много тайни, ужаси и кошмари, за които 
хората не предполагат, а нерядко им се доверяват наивно, а и ги 
възприемат, считат като Несъмнената Истина.  

Огромна празнота, а и вреда за обществеността е липсата 
на каквито и да са научни изследвания не само по темата за со-
циолингвистичните портрети, но и по въпросите за тяхната ево-
люция, за причините и факторите, темповете и формите, маща-
бите и ефектите на техните флуктуации или изменения съобраз-
но духа на историята, пулса на времето, пресинга на отделни – 
възлови, или знакови – събития в публичния ни живот. Съвсем 
естествено и неизбежно е възрастовите промени на тези поли-
тически субекти – партийни лидери, елити, коалиционни или 
граждански формирования и пр. – да се отразяват по съответен 
начин и на техните социолингвистични портрети, и на изявите 
им. В този случай говорим/пишем не толкова или съвсем не за 
персоналната възраст на тези субекти, колкото и най-вече за 
тяхната историческа възраст, за детско-наивното, пубертетното, 
дръзко-арогантно младежкото, умереното за средната възраст, 
или отегчено-унилото възприемане, а и тълкувание на разигра-
ли се събития пред очите на хората. Тази особена историческа 
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възраст често може да няма много общо с биологическата7, за-
щото е и далеч повече следствие от действията на обществено-
исторически фактори, които, както е известно на всеки зрял чо-
век, притежават свои отражения в езиковостта. Впрочем, една 
от най-перспективните и атрактивни сфери на днешната социо-
лингвистика е свързана тъкмо с изследването на потайностите, с 
„дешифрирането“ на възрастовите биографии на различните 
типове езици, които са били валидни някога за, са или ще бъдат 
доминиращо използвани в конкретни исторически периоди и 
общества. 

Различните исторически възрасти са склонни и способни по 
различен начин, с присъщите за тях средства, доводи и аргумен-
ти да описват картините в или на живота, да си формират и из-
ползват свой език за изображението на ставащото и случващото 
се, да развиват свои критерии, симпатии, антипатии при „порт-
ретирането“ на властниците, да се стремят и опитват да налагат 
на другите собствените си езикови и други вкусове, като чрез 
всичко това искат да докажат на себе си и другите своите влас-
тови потенции. Подобна, осъзната или неосъзната инструмента-
лизирана дейност обаче зависи доста и от биографичните харак-
теристики на субектите, които се опитват да я прилагат на дело, 
което няма как да не се отразява на идентичностното портрети-
ране на своите, чуждите.  

А в годините на драматичния, но и злополучен преход към 
демокрация в България има някои партийно-политически иден-
тичности, притежаващи доста протяжни биографии. Не е слу-
чайно или произволно, а закономерно, логично въдворяването 
в политическите дискурси и историческите наративи в смутни, 
преломни времена и в динамично, радикално трансформиращи 
се общества на опозицията „млади-стари“, на мащабни инфилт-
рации на детски, юношески и младежки образи като символен 

                                           
7 Известният през втората половина на ХХ век немски лингвист Леви показва (в един от капиталните си 

трудове) как с напредване на годините в своята старост геният Гьоте много осезаемо променя семан-
тиката, лексиката и морфологията на своите изкази. Ако това се случва на такава безсмъртна и талант-
лива личност, какво остава за простосмъртните или за искрометно гастролиращите в политиката осо-
би, които по различни причини съумяват да се опазят и да пребивават твърде дълго време около, или 
във властта. 
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контрапункт и перфидно иносказание, насочени срещу истори-
ческата амортизация, негодност, опасност или вредност от на-
личието и ролята на умишлено описвани като стари политически 
фигури. Става дума не толкова за (чисто!) биологическата въз-
раст, колкото за приписването на старческите манталитети и ма-
ниери на лица, които са много далече от подобна възраст. Защо-
то политическият/политизираният език може да си позволи лук-
са или безотговорността да приписва, или да вменява наличието 
на такива характеристики в опонентите. Затова идейно-полити-
ческите опоненти и врагове обикновено, публично, безцере-
монно и без скрупули, угризения се описват като старчески за-
костенели, ментално тесногръди, духовно изостанали, емоцио-
нално вкопчени или вторачени в миналото, обсебени от споме-
ни и носталгии, уплашени от и мразещи новостите, изненадите, 
неспособни да вървят в крак с новите исторически предизвика-
телства, да понасят големи напрежения. Обратно, политическата 
азовост и сродните души/идентичности се обрисуват като при-
тежатели на младежки дух, с широко отворени сетива за новос-
тите, страст към изпробване на непознати друмища, желания и 
решителност за справяне с предизвикателства. Тези обстоятелс-
тва са вече предпоставка, условие, фактор или гарант за съот-
ветни – по-големи, или по-малки, но специфични – изменения в 
социолингвистичните портрети и особено на лицата/групите, 
които са активно (граждански, политически, или дори още пове-
че – властово) ориентирани, или ангажирани с осъществяването 
на промените. Тези промени, които са свързани с и влияят на 
техните публични присъствия, на ролите им, на истинския, реал-
ния им, или на изкуствено създадения и наложения им принос 
за тях.  

Изплуването на повърхността (на историчността или все-
кидневието на хората в тресящото се от проблеми, противоре-
чия, конфликти, гърчове и трансформации общество) на всевъз-
можни типове изменения на социолингвистичните портрети 
обаче може и да обуслови неочаквани, неподозирани от граж-
данството, специфични ефекти от типа на знаменития казус, 
описан и от Оскар Уайлд в неговия роман „Портретът на Дориан 
Грей“, при който видимата атрактивност и привлекателност на 
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обаятелния младежки портрет скрива отвратителните и ескали-
ращите процеси на вътрешно, духовно и нравствено разложе-
ние, на покварата и цинизма на неговия притежател до онзи фа-
тален момент, в който пред очите на публиката и върху платното 
с изображението започват да се появяват, а и увеличават одиоз-
ни, плашещи и отблъскващи черти на субекта. Обаче, същото 
може да стане и в живота, при това и не само като художестве-
но-творческа измислица, но и като истинско, напълно реално 
произшествие с определени политически особи, чиито публичен 
имидж, социален профил и лингвистичен портрет отначало или 
в по-продължителен период изглеждат на масовата аудитория 
по съвсем различен, изцяло несхождащ си начин с онова, което 
е интимна характеристика на техните субекти, поради което 
фасцинациите и заблудите на публиката водят и до тежки разо-
чарования.  

В злополучния български преход към демокрация също не 
липсват подобни казуси. Не е нужно (тук и сега) да изброяваме 
всички онези политически фигури, чието историческо пришест-
вие, а и царуване върху троновете на властта обуславят времен-
ни, но доста могъщи ерупции от симпатии, екзалтации и френе-
тизъм, от почти фанатично предоверяване на техните луцифе-
ровски публични вербални изяви, след което неизбежно идват и 
тежките мигове на проглеждане и вразумяване на тотално ома-
гьосаните от омайните гласове и перфидните езици на такива 
особи публики, за да се стигне най-накрая и до афиширано отег-
чение, изблици на раздразнение, досада, гняв, нетърпимост и 
непоносимост към въпросните персони или към техните под-
дръжници, а и съратници. Затова никак не са малко на брой до-
риангрейските портрети на доморасли и самозвани политици и 
държавници, които са се изпробвали в мътните талази на пре-
хода ни, като в днешно време от тях са останали само негативни 
спомени, или тоталното им забвение. 

За съжаление родната наука не е изработила, нито пък 
представя пред обществеността критерии и типологии на раз-
личните социолингвистични портрети на прехода, а липсата на 
подобна „картинна галерия в музея на преходната история“ е 
огромна щета за едно по-задълбочено, комплексно и интердис-
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циплинарно изследване на този период. Необходимостта, зна-
чимостта и полезността от изследване на тази деликатна проб-
лематика е продиктувана от факта, че темата за социолингвис-
тичните портрети е изключително модерна, важна, солидно зас-
тъпена и анализирана в съвременната наука, а не е произволно 
сциентично хрумване или екстравагантно поле на дуели между 
метафори. 

Повече или по-малко политизираните социолингвистични 
портрети в размирни и наелектризирани исторически времена и 
разтърсвани от непрестанни социални експлозии общества да-
ват възможности на публична или неформална, доверителна, 
апокрифна изява на реално битуващите в социума разнородни и 
многолики социолекти, на всевъзможни политически диалек-
ти, характерни за дадени социални общности, а дори и конку-
риращи се в пределите на конкретна политическа партия или 
нейни коалиции. В динамично-противоречиво трансформира-
щото се общество е невъзможно да се заобиколят или тотално 
елиминират процесите на идеологизиране и свръхполитизиране 
на полифонията и полиглосията в публичното време-про-
странство, целенасочената, или неосъзната инфилтрация на би-
туващите, или преднамерено внедряваните социолекти, чрез 
които се реализират, ускоряват и гарантират определени влас-
тови сценарии и т.н. В такова общество конструирането, произ-
водствата, експериментирането, рекламирането, дистрибуциите 
и консумациите на всевъзможни – политически ориентирани, но 
и ангажирани – социолекти са логични, закономерни и публич-
но очевадни произшествия.  

За жалост и беда, съвременните родни обществени науки 
не правят изследвания и публикации, които да са посветени, 
например, на тези локалности или ареали, в които все още про-
дължават да битуват „брадясали“ социолекти и стари полити-
чески езици, както и не проучват достатъчно внимателно, за-
дълбочено и комплексно и онези топоси, в които се вижда (или 
предполага) наличието на млади и напористи политически ези-
ци, способни да обновят и динамизират по своему публичния, а 
и частния живот на хората. Понеже зачеването, раждането, про-
хождането и развитието на даден политически език е винаги 
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особено и то важно за мъдрите хора събитие, което може да е 
предвестник на много съществени промени в историческия и 
във всекидневния живот на съвременниците им, а още повече 
на техните наследници, на бъдните поколения и за измененото 
общество. 

Макар в масовите публики умишлено да се създават вну-
шения и впечатления, че следва да се адаптират към определен, 
конюнктурно валиден за дадения исторически момент, полити-
чески билингвизъм, най-често свеждан до или присъщ на двете 
най-силни политически формации, които в актуално пулсиращия 
момент са се „хванали яко за гушите“ и най-безпощадно си ос-
порват властта в качеството им на управляваща и най-мощна 
опозиционна формация, всъщност в обществения живот реално 
битуват, но и си съперничат не само те, но и още много полити-
чески езици, респ. и техните социолекти, диалекти, сленгове и 
пр., които също не са без значение за публичния и частния жи-
вот. У нас в годините на прехода в този контекст се наложи опо-
зицията между „червения“ и „синия език“, като последният се 
отнася за повечето партийни формации, чужди на БСП. Обратно 
на всички медицински и ветеринарни критерии и дискурси, спо-
ред които синият език показва болестно, патологично състоя-
ние, в сферата на политическата лингвистика именно той се 
оказва индикатор за здравословно и перспективно състояние, 
докато медицински/ветеринарно описваният като нормален 
„червен/розов език“ в новите обществено-исторически реалии и 
политически нрави се счита за ненормално явление. Така идео-
логизираната семиотика безпардонно „би шут” на медицинска-
та универсалност. 

Подобно съществено, дори фрапиращо различие обаче е 
съвсем нормално за политиката в новото общество, а и за нат-
рапваната в него нова идеологическа хромология, която същест-
вено променя котировките, ролите, значението на много цвето-
ве в живота.  

Различните нюанси, тоналности на „червения“ и „синия“ 
политически език не са толкова интересни за изследователските 
и политизираните оценки и трактовки, колкото е любопитна, 
предизвестена и публично легитимирана кардиналната опози-
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ция на „синьото срещу червеното“, на разнородните „сини“ про-
тив разноликите „червени“ езици. Макар че в смутното време и 
мътното битие на злополучния ни преход към демокрация не са 
малобройни политическите/политизираните дискурси, които 
публично привиждат или вменяват на заподозрените в измяна 
„сини“ и „червени“ езици обратни стойности. Затова не само във 
вътрешно-партийните, фракционерските хронотопоси, а и в 
междупартийните дуели, или престрелки определени, смятани 
за „предатели“, „сини“ езици започват да се описват и тълкуват 
като повече, или по-малко червенеещи, а и – обратно – запо-
дозрените, или уличените в апостазия „червени“ езици се смя-
тат за посиняващи. 

Социалните алергии8 в някои общности към едните или 
другите цветове са толкова силни, въздействащи, че буквално 
могат да взривят в даден момент цялото общество, което, раз-
бира се, не може да стане без посредничеството на политичес-
ките езици. Защото символиката на принадлежността към даден 
идеологически цвят, към съответна и фаворизирана от конкрет-
ни политически формации цветова гама е извънредно важна. 
Обратно на изтънчените вкусове в сферата на културата или из-
куството, в областта на политическата култура цветовите апли-
кации на дадена идентичност се възприемат, а и оценяват най-
вече на ангро, доста предубедено, символно, телеологически 
пристрастно. Затова повече се говори/пише за реалния или 
евентуалния сблъсък между „сини“ и „червени“ езици в тяхната 
аморфизирана цялост, но доста по-малко или съвсем повърх-
ностно за всевъзможните техни нюансировки, или реално биту-
ващи политически разновидности, а и идеологически тоналнос-
ти – „светло“ или „тъмно“ „червени“, или „сини“ езици, понеже 
синьото и червеното обагрят хоризонта на всичко случило се в 
преходния етап. През тези буреносни и трагични години общес-
твеността сякаш не отдава много голямо внимание и значение 
на по-светлите тоналности, или на по-тъмните нюансировки на 
партийно-политически езици, които не могат да си извоюват 

                                           
8 За генеалогията, естеството, спецификите, феноменологията и функционалността на тези феномени 

виж подр.: Драганов, М. Социалните алергии. С., „Христо Ботев“, 2000.  
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статута на господстващи. Сякаш в обществото битува и царува 
някакъв априорен и публично неоповестен, таен консенсус за 
онова, което трябва да се счита за червено, или пък за синьо в 
политиката. Защото тези два цвята сякаш дешифрират (по сим-
волен начин) случилото се в прехода. Те сякаш са неизменни, 
докато другите езикови цветове – жълти, зелени и пр. – са само 
някаква добавъчна апликация или конюнктурен детайл към ико-
нографията на прехода. Затова в идеологическата хромология, 
публично легитимирана чрез съответни политически езици, не-
рядко тотално се пренебрегват или забравят фундаментални 
принципи, отнасящи се до статуса на основните цветове, пък и 
до техните разнообразни деривати. 

Историческата биография на конфронтациите между чер-
вения и синия цвят е и пълна с много потайности, с умишлено 
или неосъзнато прикривани факти за ролята им. За щастие или 
нещастие, в съвременната политика тази огромна съкровищни-
ца на доста интересното познание на човечеството за същността 
и ролята на цвета като символно средство и оръжие е силно 
пренебрегвана и твърде селективно, а и повърхностно експлоа-
тирана в сравнение с особено силната, публично демонстрира-
ната пристрастност и фаворизация или стигматизация, дискри-
минация, но и репресия спрямо някои цветове в предишни исто-
рически епохи, в различни типове общества, култури, или циви-
лизации.9 

За съжаление и беда, съвременните български обществени 
науки не са сторили необходимото, а и полезното, за да оставят 
на днешните и утрешните поколения достатъчно сериозни, за-
дълбочени, обективни, а и комплексни изследвания на разно-
цветните политически езици, особено що се отнася и до техните 
тоналности, нюансировки. Кое от съвременните млади, а още 
повече от утрешните поколения ще знае нещо повече за „сини-
те“ политически опции или пристрастия на комичната фигура на 
Кире-Либерало? Ако не е сегашният телевизионен ангажимент 
на Жорж Ганчев, едва ли някой от по-младите хора може да се 

                                           
9 Виж подр.: Пастуро, М. Синий. История цвета. 2-е изд., М., НЛО, 2017, от него: Черный. История цвета. 

М., НЛО, 2017, а също и: Зеленый. История цвета. М., НЛО, 2018.  
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докосне до своеобразната му политическа вербалност, а и той 
вече щеше да бъде напълно забравен, въпреки че на времето 
събираше огромни овации. Кое от младите поколения днес има 
представа за виртуозния език на Кулеков-Бойчев? Макар тези 
редки чешити да се представяха някога за „сини“ реформатори, 
на партийно-политическите им флагове и избирателни бюлети-
ни се визираха по-други цветове. По същия начин много разноц-
ветни, атрактивни и траги-комични фигури от историческата 
драма на прехода, отличаващи се е и с особен, неподражаем и 
неповторим политически език, ще станат бързо или напълно 
забравени, а и захвърлени в гробищата на историческото без-
паметство, независимо от факта, че са били част от декорите на 
миналото.  

Генералният сблъсък между „синьо-червените“ идентич-
ности в годините на прехода по своему ограничава периметъра 
и смалява ролята на политическите им езици, но още повече 
върши това спрямо другите – цветово различни – политически 
говори. Размиването на техния езиков колорит още на времето 
тревожеше или разсмиваше хората – нека си припомним и за 
гражданските реакции против „синьо-червената мъгла“! Екстра-
вагантността в публичното говорене на Симеон ІІ предизвиква-
ше много повече усмивки, шеговити коментари, отколкото вни-
мателни и коректни оценки за смисъла му. Затова онова, което 
остана от управлението му, са неколкото му „знаменити“ фрази, 
а и спомените за съдебните процеси по придобиването и отне-
мането на царските му имоти.  

И още нещо. Докато обществеността привижда или живее с 
убеждение, че ДПС трябва да има за естествен и автентичен 
символен цвят зеленото, като символ на ислямската религия, 
въпросната етническа и антиконституционно регистрирана пар-
тия си присвоява като емблематичен, символен цвят светло-
синьото, което е пряка или дискретна препратка към аналогии-
те за реформаторския, либералния и перспективен етос. Никой 
обаче, в публичната или неформалната (т.е. частната) сфера не 
приема тази формация като реален и пълнокръвен защитник на 
„сини каузи“, а единствено като прикритие на зелено-мюсюл-
манската заплаха, или агресия, надвиснала над света, но и над 
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нас. Не случайно в политико-езиковите формати, но и терито-
рии, валидни за преходната ни съвременност, никой никога не 
сравнява, уподобява ДПС със „синьо“ реформаторство.  

Дали при това положение не е необходимо и правомерно 
да се говори за наличието и действието на определен идеологи-
чески или партийно-политически далтонизъм, който в полета-
та на езиковите конкуренции, или баталии сякаш не притеснява 
никого. 

Впрочем, формално и конституционно декларираният плу-
рализъм на идеите и партийните представителства по никой на-
чин не гарантира равноправно и равнопоставено присъствие, 
пък и влияние на политико-лингвистичните идентичности в со-
циума. Напротив, особено в преломни времена или в транс-
формиращи се общества, съперничествата и баталиите между 
всевъзможни политически социолекти, диалекти, сленгове и пр. 
обикновено се водят по законите на джунглата, или в социал-
дарвинистки варианти, при които по-силният побеждава само за 
определено време, а и в дадена територия. Политическото мал-
тусианство се превръща едва ли не в единствената конституция 
на преходните езикови идентичности, които се опитват да я 
осъществят винаги, навсякъде. Сякаш във фауната на политичес-
ката ни „природа“ живеят само кръвожадни хищници. На един 
етап от злополучния ни преход вече и зооморфните аналогии, 
или метафори не са достатъчни, поради което домораслите ни 
политици изобретяват асоциации и метафори, отнасящи се до 
ботаниката, затова в публичното слово се появяват и „люспите“. 

Ако обаче по-внимателно се вгледаме и по-детайлно се ан-
гажираме с изучаване на преходната зоология, непременно ще 
извадим на показ изумителни колекции от разнообразни инвек-
тиви, аналогии, метафори и асоциации на политическите опо-
ненти, съперници или врагове с всевъзможни гнусни и отврати-
телни твари – като започнем от амеби, буболечки, насекоми, 
влечуги, риби и стигнем до редица други познати обитатели на 
природните ширини, дълбини, височини (от отечествен, или 
световен порядък). В този аспект, обаче, днешните идеолози и 
домораслите ни преходни политици са доста изостанали, ала и 
неспособни за сравнение с оригиналното наследство на най-
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големия ни народен трибун и парламентарен оратор – Георги 
Кирков Майстора, който ни е завещал неподражаеми, но и не-
сравними творби, посветени и на политическата зоология. 

В преходните политически езици обаче не само, че не лип-
сват, а твърде релефно и мащабно се подвизават дори открове-
но расистки дискурси, изваждащи наяве, а и натрапващи стигма-
тизираните образи на полу-, или нечовеци, на идеологически 
троглодити, на партийно-политически примати, питекантропи, 
неандерталци, или други такива. Колкото и да се премълчава, 
пренебрегва и прикрива този одиозен факт, неопровержимо е 
обстоятелството, че в публичната реч мощно нахлуват или гос-
подстват политически/политизирани сравнения, метафори за 
„белите хора“, или за „белите държава“. Това е още по-странно, 
но и по-тревожно, защото то става в годините на инвазията и ца-
руването на мултикултуралистките и постмодернистките пара-
дигми, идеологеми и теории, които са особено придирчиви и 
злонамерени към спекулации с расата и идентичността.  

Подобна закономерност или тенденция може да се прос-
леди и анализира и през годините на тотално проваления бъл-
гарски преход към демокрация, в който принципът за естест-
вения отбор на политическите езици, социолекти, диалекти е 
съвсем очеваден. А всички тези видими и незрими съперничест-
ва, афиширани/завоалирани баталии между различните поли-
тико-лингвистични идентичности в прехода са органично свър-
зани с, обуславящи, галванизиращи и мултиплициращи съответ-
ни лингвопортрети на безпощадно враждуващите и до последна 
капка кръв воюващите политически субекти.  

Тази историческа панорама обаче не бива да пренебрегва и 
елиминира напълно и реално присъстващата тенденция на из-
куствено конструирания и налаган на социума отбор между 
конкуриращите се политически езици. От зората на прехода и до 
ден днешен изкуственият отбор, предпочитанията и фавориза-
цията към едни, както и дискриминацията и репресията спрямо 
други политически езици, социолекти е очевиден факт. Инстру-
ментализмът и „социалното инженерство“ в сферата на полити-
ческите езици не само не липсват, но и не престават да действат 
през всичките тези 30 години на преход. Затова публично афи-
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шираните, рекламираните политически лингвистични идентич-
ности, респ. техните профили/портрети, не са равноправно, а и 
цялостно представени, нито социално равностойно легитимира-
ни. Най-често много от тях битуват в твърде изопачен вид, в 
преднамерено натрапвани (на гражданството) иконографии за 
същността, ролята и значението им.  

В този ракурс на представителство и действие на различни-
те политически езици, респ. политико-лингвистични портрети на 
техните субекти, е лесно обясним фактът, че в преходното об-
щество по-скоро и по-често обществеността е подложена на ма-
сираното „радиационно облъчване“ на даден – моментно гос-
подстващ – политически език, а и на неговите социолекти и диа-
лекти, които по съответни начини дискредитират и репресират 
своите – реални или предполагаеми – опоненти, противници, 
или врагове. В този контекст не е чудно, че отделни политически 
формации не притежават собствен, автентичен политически глас 
и език, но реално се съизмерват, а пък и публично дефилират 
единствено и само чрез гласа и вербалността на своя политичес-
ки лидер. Това обаче не означава, че всичките гласове/езици, 
социолекти и диалекти на една такава политическа формация са 
равнопоставени, а още по-малко и равностойни по своите качес-
тва.10 То обаче свидетелства, че в преходните общества е въз-
можно по естествени или изкуствено провокирани начини да се 
формират предпоставки, развият условия и утвърдят политичес-
ки реалности и нрави, при които даден политически монолинг-
визъм е способен да доминира и даже да господства в продъл-
жително време, особено ако присъщите му идеологеми и мито-
логеми са гарантирани и отвън, и са апликирани от оригинален 
език на даден политически лидер, който успява да впечатли и 
„омагьоса“ масовата публика. А така вече целият, формално 
декретиран и рекламиран, плурализъм на политическите езици 
буквално „отива на кино“, оказва се поредна фикция или пер-
верзна спекулация, като, вместо него, определени, или нароче-
                                           
10 За пример може да се види партия ГЕРБ, чийто създател и несменяем лидер Бойко Борисов няма рав-

ностойни, сравними с неговия оригинален и въздействащ език върху партийния и електоралния ѝ ма-
сив, конкуренти в тази формация, нито такива, които могат публично да говорят по специфичния му 
начин. 
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ни политически гласове и езици господстват. Затова езикът или 
гласът на антикомунизмът се представя като истински и безспо-
рен представител на демократичната политическа вербалност 
при новите условия, порядки, докато симпатизиращите или из-
разяващите леви симпатии и ангажименти езици биват публич-
но стигматизирани, репрезентирани като архаични, нехуманни, 
недемократични.  

Но тъй като политическите езици на антикомунизма се роят в 
огромни количества през годините на злополучния преход към 
демокрация, то само единици от тях, а и то благодарение на ха-
ризматиката на техните субекти, респ. на конкретни политически 
лидери, стават наистина публично атрактивни, заразителни, ета-
лонни и мащабно въздействащи. Реалното политическо много-
гласие не бива достоверно, но и автентично представено в ко-
нюнктурно господстващите в даден етап от прехода политически 
езици и дискурси. Затова и онези, които проявяват по-сериозен и 
траен интерес към политическия живот в тези години, имат ня-
каква представа и спомен само за езиковостта на отделни поли-
тически фигури, а не за всички участници в политическата драма-
тургия на нашия преход. Това обстоятелство вече предполага или 
обуславя с течение на времето, с промяната на историческите ре-
алности и социалните нрави, с неизбежните рокади и на елитите 
да се забравят полифонията и полиглосията в конкретен етап, в 
дадени фази или събития от цялостната органика и биографич-
ност на прехода, но да се запази и възпроизвежда, при това не в 
автентичния, а в изменения и преработен, съобразно новата обс-
тановка, език, който е принадлежал на фигура, която е оставила 
по-дълбоки и трайни следи в паметта на обществото, на конкрет-
ни социални общности и партийни, а и електорални кохорти.  

В този аспект политическият монолингвизъм11, който до-

                                           
11 Визираме монолингвизма, защото и десните, и центристите, и левите партийни елити и формации 

през годините на проваления преход към демокрация по-афиширано, или по-завоалирано изповяд-
ват кредото или парадигми, идеологеми и митологеми на глобално доминиращия неолиберализъм, а 
техните политико-езикови дискурси са конструирани и оборудвани съобразно граматиката и прагма-
тиката на властващия постмодерния неолиберализъм, на доминиращите в и чрез него политически 
речници, а и практики. Едва в последните няколко години вече има по-отчетливи контури на отграни-
чаването или дистанцията, отчуждението и противопоставянето срещу хегемонията на неолибера-
лизма и тиранията на езиците му. 
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минира или господства в дадени етапи, или ситуации от биогра-
фията на проваления ни преход към демокрация, обикновено се 
съизмерва, а и сравнява с особеностите и ефекта на публичното 
говорене на отделни, забележими политически лидери, а не с 
реално циркулиращата в общественото съзнание и битие мно-
гочисленост, с аморфния и то слабо въздействащ плурализъм на 
всевъзможни типове политически езици, аташирани към разни-
те партийни фамилии. То и няма как реално обществото да при-
тежава и да се съобразява със своите представи за обществено-
политическия живот, за неговите лингвистични характеристики 
или специфики, особено ако многочислеността на политически-
те актьори е прекалено голяма. В началото визирахме, че в ня-
кои фази на нашия преход броят на регистрираните партии над-
хвърля 500, което не предполага и гарантира, че обществеността 
може/трябва да има реални представи за автентичността на 
езика на всяка една от тях. Фактически, от цялото политическо 
многозвучие и партийната полиглосия обществото разполага и 
се съобразява с няколко (доминиращи в момента, или в по-
дълъг времеви етап) политически езика – най-често публично 
афиширани от партийните лидери. Този факт вече обуславя из-
вестна редукция, но и изопачаване на цялостния портрет за по-
литико-лингвистичните субекти, а и на влиянието им върху съби-
тията в обществото. Затова и новите генерации нямат представи, 
нито са способни да различат политическите езици, идеологи-
чески социолекти, партийни диалекти и електорални сленгове, 
някога преминали през горнилото на обществено-политическата 
събитийност в нашия преход. А това реално създава предпос-
тавки и условия новите поколения отново да се заблудят и под-
мамят, да бъдат манипулирани и вербувани за дадени каузи, 
които им се представят със стари езикови техники и практики, 
които обаче се представят като съвсем нови. Тази възмож-
ност/реалност създава рискове, свързани с неумението на нови-
те поколения граждани достатъчно навременно и вярно да се 
ориентират в символиките и симптоматиките, излъчвани от лин-
гвистичните „портрети“ на актьорите в моментно разиграващата 
се драма на поредните властови сценарии, конфронтации в пуб-
личния живот. Именно това обстоятелство достатъчно ярко ос-
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ветява, пък и обяснява ефекта на „късата памет“ на определени 
слоеве, или даже на цялата общественост, която след изтичане-
то на определено историческо, или социално време е склонна 
да се подведе, довери отново на гласовете и езиците на полити-
ческите „сирени“, омагьосващи хората по старому.  

За съжаление, родната наука не е сътворила и предостави-
ла на обществеността нито едно изследване, посветено на ха-
рактера и особеностите на политико-вербалната мненомика, на 
сроковете и мащабите, начините и формите на запомняне или – 
обратното на забравяне на определени събития и техните зна-
чения в и чрез съответните езици. В психологията отдавна, а и в 
нашата съвременност има големи пирамиди от изследвания и 
анализи на различните форми на паметта, свързани с не/вербал-
ната комуникация. Нищо от тях обаче не е взето и оползотворе-
но, за да се осветлят и обяснят по-дълбоко и комплексно потай-
ностите на случилото се в и чрез политиката в годините на пре-
хода, респ. на политическите езици и техните мнемонични ка-
пацитети, въздействени ефекти както в пределите на конкретни 
възлови събития или публични мероприятия, така и по отноше-
ние на тяхното пренасяне във времето, на тяхното консервира-
не, или събуждане отново, при аналогични, или други социални 
ситуации, в които те могат да въздействат. Защото публичното 
разпространение, но и влияние на отделни лингвистични порт-
рети, особено в смутни времена, менящи се общества, са доста 
зависими от естеството и спецификите на присъствието и дейст-
вието на дадени типове паметови констелации, дори на незри-
мите конкуренции, или сражения между отделни мнемонични 
конфигурации, които се съхраняват и публично се репродуцират 
чрез съответни политически езици.12  

Доколкото обаче тези портрети отразяват по своему и въз-
произвеждат в общественото битие и в публичния живот харак-
теристиките и спецификите на властовия патос и тонус на при-
тежателите си, дотолкова те влияят и участват във властовите 

                                           
12 За позициите, ролята и значението на политическите езици в и чрез паметта, или забравата виж подр.: 

Мизов, М. Властта на спомените и/или спомените като власт. С., „Авангард Прима“, 2008, а така също 
от него и Анатомия на политическата забрава. С., „Авангард Прима“, 2016. 
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сценарии, които неосъзнато, подсъзнателно или съзнателно, и 
умишлено се реализират в социума. 

Тъкмо на властовите потенции на съответни (политически, 
политизирани) езици отчасти се дължат насочените към тях, 
съпровождащите, или обслужващите ги езикови вкусове, които 
са особено характерни за дадена историческа епоха, или за неин 
период.13 А присъствието и особено въздействията на тези вку-
сове реализират, а пък и легализират по своему не само хори-
зонталните, но и вертикалните корелации между техните езици. 
Те публично или в неформалната комуникация демонстрират 
йерархичните статуси на използваните езици, разкриващи и тях-
ното реално, или желано, референтно положение. А тъй като в 
преломни времена и изменящи се общества всички битуващи, 
или преференциални статуси са поставени под въпрос, то съ-
перничествата, враждебността, конфликтите и баталиите между 
отделните езикови вкусове стигат до невероятни крайности. Те-
зи процеси обаче разкриват тенденции към увеличение на ми-
литаристичния потенциал на съответните езици, както и про-
мяната в стратегиите/тактиките на вкусовете им. Затова в смутни 
времена и радикално изменящи се общества действащите поли-
тически и политизираните езици (респ. техните лингвистични 
вкусове) се оказват или поне се привиждат на хората като доста 
по-активни, агресивни, даже и твърде „кръвожадни“. А неува-
жението, некоректността, унизяването на човешкото достойнст-
во и чест, тщеславието, горделивостта, самодоволството, нео-
бективността, пристрастието, мнителността, подозрителността, 
негативизмът, критичността, отегчението, досадата, арогант-
ността, бруталността, злобата, завистта, злословието, злонаме-
реността, завистта, нетърпимостта, непоносимостта и умишле-
ното вменяване на всевъзможни реални, или въображаеми сла-
бости, дефекти, недостатъци, пороци и злочинства на „чуждост-
та“ се оказват сякаш неизбежни или задължително преоблада-
ващи, а пък и общовалидни в такива ситуации. За публичното 
                                           
13 За генезиса, естеството и особеностите на политическите (респ. политико-езиковите) вкусове виж 

подр.: Костомаров, В. Языковый вкус эпохи. М., Центр „Златоуст“, 1999; Мизов, М. Мистериите на по-
литическия вкус. С., „Авангард Прима“, 2017; а също от него: Политическите вкусове в прехода. С., 
„Авангард Прима“, 2017. 
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оповестяване на такива одиозни връзки или зависимости, отно-
шения и намерения няма по-удобни територии и по-ефективни 
механизми от побеснелите езици. В стремежите и опитите си да 
контролират и властват над всичко, тези езици стават и безконт-
ролни, безнаказано действащи в много ситуации, безотговорни, 
крайно опасни. Те се опияняват от възможността да правят как-
вото си щат, без обаче да подозират, че такива шансове са под-
веждаща и несигурна основа, или път, средство и за тяхната ги-
бел, при това предизвикана или осъществена не само от чужди, 
а и от собствените им ръце. Такива безчинстващи езици не само 
препредават, но и утвърждават, а и мултиплицират за опреде-
лено време подобен (крайно неблагоприятен) емоционален 
климат в социума. Затова и пиететът към езиците на омразата 
и тяхната ескалираща, масова употреба се превръщат от „редки 
гости“ в постоянни „обитатели“ на политико-езиковите „дуе-
ли“14, а лингвистичните вкусове към подобен тип комуникиране 
и взаимоотношения се очертават видимо и безцеремонно като 
доминиращи и безнаказано действащи в обществото. 

Подобни емоционално-оценъчни картини или панорами, 
обаче, предполагат, или обуславят своеобразни реверсии, зав-
ръщания и възкресения на отдавна забравени, погребани в гро-
бищата на историческата забрава спомени и сюжети от далечно-
то, или по-близкото минало, които често са обекти на стигмати-
зиране от и чрез езиковите баталии. Благодарение на лингвис-
тичните волунтаризми, вакханалии, настоящето заприличва на 
миналото, което в същите тези моменти, ситуации се критикува, 
отрича и разобличава. Това възсъздава странните усещания или 
натрапчивите впечатления, че, независимо от видимо ускорена-
та динамика на събитийността, историята сякаш се преповтаря 
отново. Не случайно „омагьосаният кръг“ на сюжети, фабули от 
стигматизираното историческо минало, макар вече със съвър-
шено други персонажи, започва доста настойчиво, реално да 
присъства и твърде одиозно да действа в пределите и гърчовете 
на настоящето, което уж всячески се стреми/опитва публично да 

                                           
14 Виж подр.: Мизов, М. Реториката на омразата – голямата любов на политиците в прехода. – В: Рето-

риката в съвременното общество. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 103-116.  
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докаже „сбогуването“ си с някога билото.  
В подобни драматични или траги-комични исторически си-

туации политизираните и политическите езици (респ. домини-
ращите констелации и йерархии на вкусовете към тяхното нали-
чие и влияние) се оказват най-желаните, най-удобните и най-
полезните сцени и декори, инструменти и начини за опублич-
ностяване на конюнктурно бесуващата историческа сценогра-
фия, която масите (публиките) не винаги добре разбират. В та-
кива исторически моменти сякаш изглежда, че жанровете за 
публична изява на политическите/политизираните езици неи-
моверно се редуцират и, вместо пречистващо и възвисяващо 
разнообразие, на аудиториите се предлагат еднообразни „пред-
ставления“, към които и в които езиковите вкусове също демон-
стрират одиозни сходства, прилики. Това се случва най-вече по-
ради една-единствена причина: злият демон на Властта или не-
наситните ламтежи за нейното придобиване и експлоатиране се 
оказват сърцевина и фикция на огромната част от продукцията 
на съперничещите си езици и техни вкусове. Когато Властта и 
нейните всевъзможни деривати се превърнат в супер-ценност 
на развиващата се историческа Конюнктура, а и за разиграващи-
те противоположни роли политически актьори в драмата на со-
циалните преобразувания, тогава Езиците се оказват призвани и 
призовани да застанат в предните редици и да пролеят кръвта 
си за Каузата, като преди това, обаче, се постараят да потопят в 
кръв и своите моментни противници. Разбира се, не винаги ста-
ва дума за истинска човешка кръв, а най-вече за символната 
кръв, от която зависи съществуването, здравето, живота и духа 
на хората и езиците им. А тези особена символична кръв тече 
или се пролива в и чрез съответни идеи, смислови пълнежи, съ-
държателни и функционални значения, ценностно-нормативни 
ориентации. Нейните цветове, а и консистенции – благородни-
чески или плебейски; въодушевяващи или потискащи; светли 
или тъмни и пр. – се разкриват в семантиката и в лексиката им. В 
подобни одиозни ситуации езиковите вкусове няма и как да не се 
„хванат за гушите“, да не прибягнат до и приложат в пълния им 
асортимент своите трикове, прийоми или „юмруци“, и „ритници“ 
от семантично, лексикално, дискурсивно и наративно естество. 
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Тази сюжетност или картинност (вдъхновяваща и настървя-
ваща едни, стресираща и плашеща други хора) не е плод на слу-
чайно хрумване, или на безпочвена теоретична абстракция, по-
неже тя се оказва елемент от органиката на реално случващото 
се. Нейното присъствие, развитие, влияние се чувства осезаемо 
в годините на Прехода, когато езиковите вкусове сякаш излизат 
от някаква дълготрайна историческа летаргия, за да се впуснат в 
авантюри, да участват в сценографията на един доста пошъл 
спектакъл, в който новите ангажименти и публичните роли на 
тези вкусове прекалено много приличат на онези, които преди 
много десетилетия или от историята са вече добре познати. Най-
лошото обаче е, че качеството и утилитарността на призованите 
и експлоатираните в годините на Прехода езикови вкусове са 
оказват очевадно и то потресаващо влошени, нямащи абсолют-
но нищо общо с феериите на визиите за така бленуваната де-
мокрация. Вместо решително, категорично, несъмнено и без-
спорно да я въздигнат на исторически пиедестал, тези развил-
нели се политико-езикови вкусове фактически сриват в прахоля-
ците на конюнктурата, в мръсните локви на безграничното влас-
тогонство и безнаказаната ненаситност за облаги светините на 
истинската, но и толкова жадуваната демокрация. Къде със ста-
ри, овехтели, но временно и конюнктурно употребени, къде със 
съвършено нови, исторически непознати реплики, въпросните 
езикови вкусове излизат на сцената на историята и арената на 
политическите стълкновения, вакханалии и кървави баталии, за 
да изиграят своите искрометни, мимолетни или дълготрайни 
публични роли и етюди. 

Естествено, напълно закономерно и съвсем логично масо-
вата публика не е впечатлена и въодушевена от начините, фор-
мите и мащабите на станалото, защото те вече явно, драстично 
се отличават или разминават с всичко, което тя първоначално е 
желала. След безпаметните моменти на неописуемо опиянение 
и еуфорично безразсъдство идват миговете на неприятния мен-
тален и емоционален махмурлук, горчивите размишления и 
тревожещите емоции, че случилото се или станалото не е това, 
което се е искало; че в цялата тази авантюра демонстрациите и 
ефектите на неблагоразумно „разгащилите“ се политизирани 
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езици не са били въобще социално прилични, обществено по-
лезни; че триумфът и печалбите на едни са били заплатени с по-
раженията и загубите на други, като всички тези събития из-
глеждат доста по-иначе след като е изтекло известно време. За-
щото с отрезвяването погледът и размислите за станалото се из-
бистрят и коригират, при което грешките, пропуските, изпусна-
тите шансове, а и сторените злини от гуляя на самозабравилите 
се политически/политизирани езици изглеждат одиозно, дори 
ужасно. Вместо да оставят след себе си забележими, светли ди-
ри и приятни, дори вдъхновяващи спомени, разгулът и вакхана-
лията на тези вкусове предизвикват и увеличават отрицателните 
мнения и емоции от станалото в годините на умишлено прова-
ления преход, заради което вкусът към Демокрацията се оказва 
твърде мимолетен, ефимерен и практически неспособен да де-
монстрира и легитимира силата на гражданското ни общество. 
Затова и сакралният образ на истинската демокрация се оказва 
невероятно изопачен в реалностите и нравите на нейното осъ-
ществяване чрез шоковите и радикални промени. Самата пред-
става за демокрация много бързо се инструментализира, утили-
зира, примитивизира и вулгаризира, поради което осезаемо ре-
дуцира своето историческо влияние, а преходните хора и граж-
дани започват доста превратно да мислят и тълкуват битието ѝ. 
И това става благодарение най-вече на доминиращите полити-
чески езици, или вкусове към политизирано и крайно идеологи-
зирано описание, оценяване и тълкувание на произтичащото в 
публичния и частния живот на увлечените от талазите на проме-
ните хора. Семантичните ядра, лексикалните опаковки, публич-
но дефилиращите и хегемонно властващите органики на пре-
ходните терминологии и дискурси ограничават или не позволя-
ват допускането и реализацията на истински демократични от-
ношения в обществото. Тяхната интимност и цялостната им дей-
ност, мисия са вторачени в и фасцинирани само от една-
единствена цел – доближаване, превземане, присвояване на 
властовите ресурси. Затова доминиращите в социума през този 
етап политико-езикови вкусове си приличат твърде много, което 
непрекъснато създава объркване, смут, досада сред гражданст-
вото. Властолюбието реално е пропило до дъно всички фибри 
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на политическата вербалност и ангажираните с него политичес-
ки езици и вкусове не могат да се откъснат от гравитацията му, 
да ѝ се противопоставят, да предложат други, истински хуманис-
тични визии. То и няма как другояче да бъде, защото тази драма 
се случва в историческото време на апогея на постмодерната 
менталност и прагматика, които са обсебени, буквално луди в 
неистовството си да фаворизират по всякакъв начин езиците и 
техните особени игри, а и да залагат „ва банк“ на супер-
ценността – Властта, а оттам на всичко, свързано с тях. Затова и 
генерираните от, или аташираните към съответните политичес-
ки/политизирани езици вкусове няма как да не носят „родилни-
те петна“ на страстите си към Властта. Подобни типове вкусове 
свидетелстват по своему за приемливостта или – обратното, – за 
неприемливостта, даже за недопустимостта на конкретен език, 
на негови деривати да пребивават в преходното социално вре-
ме-пространство и да оказват съответни влияния. Те са и свое-
образни индикатори за формиращата, или препотвърждаващата 
се ценност, или за спадащите котировки, стойности на даден 
вкус/език в изменящите се реалности. Модността, авторитетът, 
популярността, признаването и значимостта, или – обратното, – 
съмнителността, подозрителността, ненужността, опасностите, 
или вредите на даден (политически) език може да обуславят по-
явата и катализират развитието, или – напротив, – възпрепятст-
ването и табуирането на своеобразно ориентирани и видимо, 
или незримо ангажирани с него лингвистични вкусове в зависи-
мост най-вече от тяхното отношение към смисловите пълнежи и 
ценностно-нормативните послания, които те (реално) носят. 

След като в дълбините на произтичащото в държавата и 
обществото и в недрата на политическите трансформации не-
поклатимо, а и необезпокоявано стои най-вече властолюбието, 
то няма как политизираните докрай езици и вкусовете към тях 
да са други. А тъй като смяната на историческите времена, или 
подмяната на социалните условия и нрави са органично свърза-
ни с преобразувания в ценностно-нормативния релеф и климат 
на конкретното общество, то и езиковите вкусове в подобни 
(нестабилни, динамично противоречиви, или по-бавно изменя-
щи се исторически и всекидневни) обстановки също са подло-



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 52 

жени на съответни (по-големи, или по-малки) промени и транс-
формации. Във времена на радикални преобразувания такива 
субституции на езиковите вкусове се оказват много по-чести, а и 
по-важни фактори за публичния и частния живот на хората. Не-
отвратимите и умножаващите се, зачестяващи присъствието и 
ролята си ситуации на усложнено и затруднено проявление на 
такива политически езици/вкусове обуславят и неизбежни еска-
лации на недоверието, гнева, омразата, ненавистта и кръвожад-
ността им към техните потенциални или реални конкуренти на 
пазарищата на властовите ресурси.  

Главозамайващият, но и прекалено изтощителен за масова-
та публика калейдоскоп от бързо, непрестанно сменящи се по 
върховете политически езици и вкусове обуславя досада и отег-
чение от техните физиономии, постижения, съмнителни заслуги, 
очевадни провали. Там се крие разковничето и на това, защо 
обществеността прекалено бързо и мащабно, демонстративно, 
пък и без угризения на съвестта се дистанцира от политиката и 
всичко свързано с нея, а и не проявява изначалното внимание, 
интерес към поредните гастроли на политическите езици и вку-
сове, винаги обещаващи нещо различно и ново, но оказващи се 
твърде скоро много сходни или изцяло приличащи си със своите 
предходници. 

Прекалената, видимо наднормената емотивност, нат-
рапчиво бликащата и невъзпрепятствана афективност в органи-
ката и битийността на политическите езици в такива смутни, 
преломни времена и трансформиращи се общества са нещо 
обичайно, а и изглеждащи даже като непреодолими или неот-
нимаеми от физиономията на ставащото. Не случайно в подоб-
ни времена и общества има едва ли не конвейерни производст-
ва, дистрибуции, явни или дискретни реклами, позволени или 
незаконни обмени, принудителни или доброволни консумации 
на реторически фигури на политическите езици и в социалните 
комуникации, които гарантирано и мултиплициращо залагат на 
емоциите, на „добавената стойност“, която афективността (ще) 
гарантира на властовите сценарии. Това всъщност е така, поне-
же в такива времена и общества, ситуации или казуси Разумът е 
умишлено и систематично провокиран, притесняван, дискреди-
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тиран, прокуждан и публично наказван, като, вместо него, на 
пиедестал се издига, а и беснее Разсъдъкът, който произволно и 
безнаказано си приписва атрибутите, правата, но и дълга на Ра-
зума. А както е известно от памти века, разсъдъкът винаги се 
движи в компанията на всевъзможните предразсъдъци, преду-
беждения, негативни стереотипи и на други подобни, в органи-
ката на които емоционалното определено надделява, но и по-
тиска рационалното. От такава лесно запалима и твърде опасна 
смес политическите/политизираните езици, а и родените от тях, 
или обслужващите ги лингвистични вкусове не могат да се от-
къснат и спасят, а се превръщат в техни – неволни или добро-
волни – заложници, даже жертви. Затова в преходните времена, 
общества, реалности, а и нрави „относителното тегло“ на пред-
разсъдъците, предубежденията, произволните или преднаме-
рено инструментализираните нагласи, стереотипи, трафарети и 
пр. рязко се покачва и играе важни роли. Този процес няма как 
да не „избие“ върху повърхността или в недрата на езиците, кои-
то са свързани с властовите реалности, нрави и комуникации, и с 
политизирането на живота.  

Досадата, отегчението, раздразнението, съпротивата и гне-
вът срещу непрестанните и твърде нахални попълзновения, или 
покушения на политизираните докрай езици се оказват неиз-
бежни, а и единствени начини, средства за душевно спасение на 
хората от безобразията, безчинствата, безнаказаността и безо-
чието на управляващите котерии. „Рестото“, което връщат граж-
даните на своите политици и управници, е преди всичко в кон-
вертируемите и масово разпространени езици на дистанцира-
нето или отчуждението, респ. в лингвистичното декориране и 
осъждане на участниците в преходния „водевил“. Политическа-
та алиенация и електоралният абсентизъм набират скорост и 
печелят територии в публичния и частния живот на хората, „гле-
дащи накриво“ властта, партиите, политиците. 

В този ракурс Новото не е изцяло откъснато от гравитациите 
на Миналото, което в по-далечните или в по-близките си ипоста-
си призрачно се вмъква, а пък и влияе. Затова привидно непри-
личащите на някога билото политически езици/вкусове при ед-
но по-внимателно, задълбочено, комплексно наблюдение и 
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анализиране се оказват сходни, неочаквано приличащи на и ся-
каш неафиширано подменени от старите им прототипи. Същите 
гласове и образи, етюди и фабули, които преди десетилетия са 
били представяни и разигравани пред масовите публики, сега 
отново са „на линия“, макар вече облечени в противоположни 
идеологически одежди; сякаш че нищо не е станало, и че не 
толкова съдържанието, колкото формите на проявленията му са 
се изменили в настоящето.  

Подобни замени (на едни от други политически вкусове, 
респ. езици) никога не протичат с тотално игнориране или окон-
чателно, безвъзвратно елиминиране на всичко, което притежа-
ва, а и използва конюнктурно пренебрегваният, или стигматизи-
ран език. Винаги има процеси и на някаква приемственост, коя-
то съпровожда конкуренцията или баталията между съответни – 
враждебни едни към други – политически вкусове, езици. Мал-
ко или редки са онези иновации, които са способни напълно, а 
още повече и за съвсем кратко време тотално да дискредитират, 
елиминират предишните вкусове и езици. Както остроумно се 
шегува Лец, на времето също е необходимо време, за да се раз-
вие. Затова приемствеността във времето не може никога, а пък 
и тотално да се елиминира, колкото и политизираните езици да 
мечтаят, и гръмко да приказват за премахването ѝ. При нейното 
функциониране обаче са възможни разнообразни трансформа-
ции, даже и адаптации на известна част от съдържанието, функ-
ционалността на тези вкусове/езици, които по различни причи-
ни могат да еволюират или да мутират в някаква посока, и т.н.  

Както всичко друго в живота, така и политико-лингвистич-
ните вкусове също са подложени на различни видове предизви-
кателства и изпитания, част от които са плътно свързани с тяхна-
та историческа, аксиологическа и нормативна амортизация или 
гибел. Появили се или господствали за известно време в дадено 
социално пространство, те не са застраховани от всевъзможни 
покушения и изменения, нито са и с резервиран статус. Това осо-
бено нагледно, а понякога и много драматично може да се наб-
людава в смутни и преломни исторически времена, когато в об-
ществата настъпват сериозни изменения. Тогава „смяната на ка-
раула“ на обществено-значимите идеали, ценности и норми мо-
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же да става в неимоверно кратки срокове, в изненадващи фор-
ми и чрез непонятни способи, като всички тези новости и стран-
ности могат да се изразяват чрез стари езикови форми, но и об-
ратно – до болка познати и втръснали неща да се пременяват в 
нови одежди, да се промъкват тихомълком или шумно да дефи-
лират в публичното време-пространство като се възползват от 
привличащи вниманието и интереса на хората нови термини и 
пр. 

Като принадлежащи само на хората, политическите езици 
не могат да избягат от съдбата си да боледуват, понякога мо-
ментно, краткотрайно, а друг път по-задълго, или хронически, 
при което някои от тях дори колабират, изпадат в гърчове, кон-
вулсии и накрая даже агонизират, или пък изпаднат в коматозни 
състояния, от които малко от тях са способни отново да се вър-
нат към живота, докато повечето шумно/тихомълком умират. А 
и по време на своите исторически дуели, кървави баталии, тези 
езици също не са постоянно в отлична кондиция, в пълноценно 
здраве и непрекъснато с позитивен тонус. Конфронтациите и 
сблъсъците между тях им осигуряват съответни поражения и за-
губи, а аскетизмът в борбите или прекомерното охолство в ло-
жето на властта също им гарантират разнообразни заболявания, 
възпаления, кратки, а пък и по-дълговременни кризи. Диском-
фортът в статуса и патоса на тези езици нерядко са уловими и с 
прости сетива. Такива акутни състояния на политическите езици 
са неизбежни и доловими, но само от по-внимателни и прони-
цателни хора, декодиращи събитията край, или със самите тях.15 
Защото като жив организъм езикът (в т.ч. политическият) не мо-
же да не притежава и да разкрива конкретни симптоматики за 
онова, което го терзае, разколебава, мъчи и убива, а такива сим-
птоми избиват в семантиката, лексиката и дискурсивността на 
субекта му. В диалогичната комуникация между различни типо-
ве политически езици, която в такива времена и обществени ре-
алии е и твърде изтощителна, се уморяват не само техните су-
бекти, но, колкото изненадващо или странно да е, и самите ези-
ци, които се износват, при което изначалният им блясък и ефек-
                                           
15 Виж подр.: Куюнжич, Д. Воспаление языка. М., „Ад Маргинем“, 2003. 
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тност неизбежно се заменят с определено избледняване, по-
мътняване, или с все по-открояващи се и дразнещи недостатъ-
ци, дефекти, пороци в употребата им. 

Същевременно в качеството си на особен социокултурен 
организъм езикът, неговите политически или политизирани раз-
новидности обаче, се възползват по съответни начини от пре-
доставените му от историята и човешката природа възможности 
да еволюират, да се променят и развиват в една или друга посо-
ка, а така вече и да изменят субекта си.16 

В крайна сметка, „токсичността“ на едни политически езици 
към други, особено в динамични и противоречиви, барутни и 
преломни исторически времена и радикално изменящи се об-
щества, не поразява само техните конкуренти и врагове, които 
могат да си изработят съответен имунитет и резистентност към 
техните „бацили“, а рано или по-късно се отразява и на тях, под-
копавайки тяхното здраве и влошавайки имунитета им.  

В преходните времена и общества се развихрят и епидемии 
на политико-езикова логорея, които отслабват не само чуждите, 
а и своите идентичности, тъй като отслабват политическия слух, 
деформират астигматично политическото зрение, влошават по-
литическото обоняние, ускоряват политизирания тремор, ув-
реждат вкусовите рецептори. В стремежите и опитите си да се 
надприказват, политиците забравят редица вечни правила, не-
отменни канони за публичното говорене във всички епохи и со-
циални реалии, престъпването и погазването на които обаче си 
връща тъпкано на техните нарушители. 

Праговете на чувствителност на обществото или на отделни 
социални групи в такива казуси се понижават. Затова и раздраз-
ненията към поредните езикови провокации стават и по-големи. 
А илюзиите за ползите от прекомерното говорене се оказват по-
големи от защитните рефлекси.  

В този аспект конюнктурно фаворизираната от политиците 
или политизираните субекти – лица, групи, партии, коалиции, 
граждански структури и движения – парадигма, че е важно не 
какво се казва, а какво чуват хората, защото то единствено е 
                                           
16 Виж подр.: Фитч, У. Эволюция языка. М., „Языки славянской культуры“, 2013.  
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критерий, пък и свидетелство за ефективността на черната, и на 
тъмната работа на думите17, обикновено се нуждае от немного 
историческо време и социални промени, за да лъсне нейната 
логическа уязвимост, слабост, вредност, порочност, практичес-
ката ѝ вредност. Защото прииждащите нови времена и проме-
нящите се реалности и събития неизбежно предпоставят, обус-
лавят и катализират преосмисляне и преоценяване на твърде 
много неща, които са останали в наследство, и с които предиш-
ните етапи са се гордеели. Отдалечени и отчуждени от предиш-
ните си емоционални обвързаности с господствалите някога по-
литически езици, хората далеч по-безпристрастно, по-внимател-
но или повърхностно се отнасят към това, което някога езиците 
(сега вече загубили статус) са имали. Това е и неотвратима исто-
рическа съдба, от която никой политически език не може да из-
бяга, колкото и наивно да си въобразява в моментите на своя 
апогей, че е безсмъртен, вечен. Именно подобна е трагичната 
участ на огромната част от дефилиралите през годините на пре-
хода политически езици, които вече са в гробищата на историята 
и са напълно забравени.  

Парадоксалността в битността и битийността на политичес-
ките езици обикновено се забелязва и коментира най-вече 
спрямо техните способности да генерират и галванизират опре-
делени изменения както в реалностите и нравите, така и в тех-
ния статус. В този ракурс тези езици се представят и обсъждат 
далеч повече като двигатели и даже гаранти на посоката или хо-
да на конкретни исторически, или обществено-политически съ-
бития, процеси и тенденции, а съвсем малко (или дори въобще 
не) се описват, тълкуват в качеството им на своеобразни консер-
вационни механизми и канали, които по своему опазват и въз-
произвеждат лингвистични субстанции с „изтекъл срок на год-
ност“. А в преломните времена и трансформиращите се общест-
ва винаги има сблъсъци и баталии между разнородни и разно-
лики политически езици, някои от които се държат за и опитват 
да възпроизвеждат миналото, други – да го стигматизират и до-

                                           
17 Виж подр.: Лунц, Ф. Думите, които работят. Важно е не какво казваш, а какво чуват хората. С., „Изток-

Запад“, 2014. 



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 58 

ри елиминират. Такива ситуации винаги дават известни основа-
ния на противостоящите езици да се възползват от авторефе-
ренциалните си способности, приписвайки си често способнос-
ти, качества, предимства и добродетели, каквито те нямат въ-
обще или поне във визираните в случая мащаби.  

Двата ракурса – консервационният и авангардистко-рефор-
маторският – не липсват и в пределите на неуспешния български 
преход към демокрация. Затова и автореференциалната атри-
буция на позитиви на собствена, или на негативи на чуждата 
езикова идентичност са неизбежни и дори банално присъства-
щи в неговите реалии, нрави. 

Отстояването или атакуването на предполагаем/реален 
враждебен политически език сякаш е задължително, тъй като 
употребата на чуждия език може да се представя и смята като 
особена, а и много полезна улика за неговата „виновност“, което 
вече е предпоставка, условие, фактор, механизъм, също гарант 
за публичното му санкциониране.18 В публичното време-про-
странство наказателните акции спрямо определен – подозиран, 
хванат на местопрестъплението или без „желязно алиби“ – по-
литически език обикновено се предшестват и от разнообразни 
съдебни процеси над неговите прегрешения, или престъпления 
спрямо властово фаворизираните (или репресираните) ценности 
и норми. В смутните времена обвинения към вражеските поли-
тически езици могат и да се правят дори без наличието на как-
вито и да са причини, поводи, доказателства, или аргументи. 
Правото, както и моралът в такива обвинения присъстват фор-
мално и инструментално. На подобни съдебни трибунали вина-
ги се оповестяват и публично легитимират (едни или други) ули-
ки спрямо „подсъдимия“ език, независимо от това, дали той 
действително се е провинил, дали реално е престъпил, или по-
газил социалните норми и ценности, дали наистина е прегре-
шил, или е извършил простими (или непростими) престъпления. 
А от висините на държавните институции и обслужващите ги 
медии тези улики се пренасят в низините на всекидневието и 

                                           
18 За особения статуса на езика като улика виж подр.: Олсон, Д. Слово как улика. Всë что вы скажете, 

будет изпользовано против вас. М., АСТ, 2009.  
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ангажират вниманието и дейността на гражданите. И тук е осо-
бено важно това, доколко, как, кога и къде дадени – овластени 
или обезвластени – политически езици ще се окажат способни 
да правят с думите онова, от което имат нужда, за да пре-
дизвикват с помощта на словото конкретни промени в социу-
ма.19 Всъщност „зидарската“, творческата, съзидателната работа 
на езика обикновено върви ръка за ръка с неговата критична, 
разрушителна дейност спрямо други езици, творения. Видимите 
или незримите разриви, противоречия, конфликти и баталии 
между публично вменената креативност на определени полити-
чески езици и „деструктивността“ на техните конюнктурни, мо-
ментни, или традиционни конкуренти за властови ресурси са не 
само очевадни, а и практически удостоверени с погромите в 
държавата, обществото. Унищожавайки и погребвайки твърде 
много неща, зародиши на хубави идеи или добри практики, 
свръхполитизираните и идеологизираните до кръв езици неми-
нуемо си подготвят и собственото, макар и неосъзнавано от тех-
ните субекти, историческо харакири. Защото с течение на време-
то и натрупване на провалите господствалите в даден етап поли-
тически езици се амортизират, стават все по-уязвими, неатрак-
тивни, с отслабен и губещ се напълно исторически имунитет, и 
се отправят неизбежно към инобитието си, което невинаги мо-
же да им гарантира трайна власт и колекции от добри спомени 
за тях. Именно това се случва и в българския преход, в който ре-
дица, подвизавали се по олимпийските върхове на държавното 
управление, политически езици вече пораждат много слаби, 
бледи спомени, дори са апликирани от върлуващи безпаметства 
за ролите им. И потъвайки в небитието, или в одиозно иноби-
тие, те вече не са в състояние да въздействат на масовата психи-
ка и публика, да възкресяват и мобилизират с прежните си ви-
зии, да мобилизират социалните енергии и гражданските кохор-
ти за определени типове каузи, въпреки обстоятелството, че ня-
кои техни политически представители – наследници на няко-
гашни „славни“ партийно-политически формации или езици, – 

                                           
19 Виж подр.: Остин, Дж. Как производить действия при помощи слов. – В Остин, Дж. Избранное. М., 

„Идея-Пресс“, Дом интеллектуальной книги, 1999. 
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все още продължават да битуват.  
Съблазнен и повлечен от глобализационните спирали, а и 

влияния, преходът демонстрира флагрантно, че даден полити-
чески език може да се превърне (и то въпреки желанието на не-
говите творци и ползватели) от някаква овластена, легитимира-
на и общовалидна сакралност в особен вид стока, която вече 
трябва да се конкурира на новите политически пазари и линг-
вистични тържища, ако иска да оцелее, а още повече и да при-
добива, или удържа съответни властови ресурси, статуси, при-
вилегии, особено когато и сеизмичната ритмика, а и динамика в 
държавата и обществото придобиват все по-проблематичен, 
застрашителен или опасен ръст. А в този, безспорно крайно неп-
риятен за повечето хора, контекст политическите езици не само 
съдействат, но и обслужват (по своему) вихрещите се в света, 
континента, собствената страна или в дадена политическа пар-
тия комодификации на определени вербални логики, техники и 
практики, но заедно с това и способстват за собствените си коти-
ровки, за съответни процеси на ревалоризация, или инфлация 
на техните стоки, рекламирани и предлагани за продажба на съ-
ответните лингво-тържища. 

Не е случайно, а закономерно обстоятелството, че в годините 
на злополучния ни преход мощно нахлуват и започват да господ-
стват всевъзможни политически технологии за изкуствено префа-
сониране и мултиплициране на ефектите на властовите езици. За-
това преходните управници и политици дават мило и драго на 
всевъзможни – наши и чужди – експерти по политически марке-
тинг, мениджмънт, PR, консултинг, коучинг и пр., които трябва по-
някога дори за „нула време“ в предизборните кампании да кори-
гират и неутрализират максимално одиозните представи и наст-
роения, които обществеността или целевите им групи притежават 
за лингвистичните им „таланти“ и техники. И няма как да липсва 
очеваден срив, вакуум на ценностите и идеалите, след като влас-
тниците разчитат на меркантилни експерти да префасонират и 
продават словото им като прах за пране или нещо друго, свърза-
но с бита, респ. с профанацията на политиката.  

Търговията с думи отприщва търгашеския дух и ламтеж на 
политиците, а пък те настървено форсират и мултиплицират да-
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лаверите, задкулисията, договорките на четири очи и пр. От ви-
соко и благородно призвание в годините на прехода ангажи-
ментите с политическа дейност се превръщат в срамна и безск-
рупулна търговия с пошлости или низости, в безнаказана, опасна 
спекулация с, безконечна манипулация на гражданското общес-
тво. Естествено, за тази одиозна дейност са нужни преди всичко 
сервитьорски манталитет и маниер – да се подмазваш, заблуж-
даваш, лъжеш и „скубеш до шушка“ своите клиенти, респ. в 
сферата на партийно-политическите релации – своите избирате-
ли, или членове, което практически обаче е невъзможно и без 
прибягването и до такъв стил на говорене. 

Перверзията или цинизмът на властниците в този контекст 
се избиват чрез търсене и употреба на такива политически ези-
ци, които обуславят изопачени представи и фалшиво провоки-
рани емоции – хората трябва да бъдат накарани да повярват, че 
политиците и управниците „истински“ се тревожат и грижат за 
техните житейски проблеми. Затова лицемерието, коварството, 
фалшът, неистината, правдоподобието, но и лъжата се настаня-
ват много бързо, а и доста уютно в покоите на почти всички 
враждуващи по между си политически езици. Кой, кога и къде е 
показал или доказал, че на пазарите вирее, или господства Ис-
тината? А превърнатата на шумно, гнусно, безскрупулно и амо-
рално пазарно тържище Политика неизбежно се оказва особен 
вид територия, в която Истината вече е persona non grata. 

От греховните интимни връзки и перверзните сношения на 
неолиберализма и постмодерността обаче се раждат и две из-
чадия, които нямат абсолютно никакви исторически прототипи – 
постистината и фалшивата новина. Тяхното огромно значе-
ние и натрапчиво присъствие в съвременните обществени реал-
ности и нрави обуславят и поредните дискредитации, а и още 
по-динамичното ескалиране на недоверието към, пък и обезце-
няването на стойността и значението на политическите езици за 
днешните хора.  

В предишните исторически епохи и типове общества има 
относително ясни и непроменими представи и критерии за това 
какво може да се счита за истина или лъжа. Но релативизацията 
на всичко в постмодерната епоха и хипертрофията на прагма-
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тизма и утилитаризма от неолиберализма обуславят появите и 
утвърждаването на кентавричните фигури, хибридите, мутанти-
те, на патологичните клонинги от аморфизирането на критерии-
те на истинност и неистинност, от еклектичното смесване на 
ценностите. Тези алхимични деривати няма как да не навредят 
на или да не злепоставят и политическите езици.  

Както в предишните епохи и типове общества безкомпро-
мисните съперничества и баталии за монопола над реалната 
или въображаемата Истина са сърцевина на редица властови 
опозиции и антагонизми, така в съвременната – неолиберално 
доминирана и постмодерно „тунингована“ – обществено-исто-
рическа реалност, а и в политическите ѝ нрави конкуренциите и 
войните за придобиване (или удържане) на монопола на произ-
водството, дистрибуцията, рекламата, контрола и консумацията 
на постистините, фалшивите новини се превръщат в органична 
част от явните/тайните властови сценарии. А в тези процеси, ин-
триги, заговори или конспирации главната роля е гарантирано, 
дори предварително дадена на Езиците  

В преходните времена и общества съперничествата между 
политическите езици винаги извеждат на сцената на историята и в 
първостепенни по важност роли темата за правилността и по-
лезността на афишираните, рекламираните от тях социални оп-
ции. Обикновено правилността и полезността на тези езици не се 
определят от техните реални качества и достойнства, а от въз-
можностите, които им открива конюнктурата или от способности-
те им да си припишат заслуги и достижения, които те не са пос-
тигнали. Такива екстраполации или еквилибристики с лингвис-
тичните инструменти и техники обаче могат доста бързо публич-
но да се дискредитират, още повече защото истината за съби-
тията, реалностите може само временно да се замени с правдо-
подобни, или фалшиви дискурси, базирани и конюнктурно коти-
рани заради тяхната правилност и утилитарност, които впоследст-
вие могат да се окажат тотално грешни, безполезни и вредни.  

В реалния обществен живот, а още повече в неговите поли-
тически модификации езиците на текущия исторически мо-
мент и вилнеещата конюнктура всячески се стремят и опитват 
да си присвоят, приватизират, дори, ако може, да монополизи-
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рат правото и задължението да са последни инстанции за де-
финиране на правилното и полезното.20 Това достатъчно отчет-
ливо, дори натрапчиво го виждаме, усещаме, чуваме и комен-
тираме през трите десетилетия на българския неуспешен преход 
към демокрация, в които мимолетно пребиваващите на троно-
вете на властта политически езици използват всички позволени, 
а и недопустими средства и начини, за да внушат или убедят 
обществеността, че са единствените изразители и защитници 
на правилно и полезно мислене и действие, отразяващи Духа на 
времето, призивите на Историята и „волята“ на Живота; докато 
всичките техни – реални, или въображаеми – опоненти, съпер-
ници, противници и врагове заслужват само една неизбежна 
съдба – да отидат на бунището на Историята. Както много скоро 
се вижда и разбира, обаче, несъмнената правилност и прехва-
лената утилитарност на мимолетно властвалите политически 
езици се разсейват като мъгли, а на тяхно място бодро прииждат 
и се възкачват по олимпийските върхове на властта нови техни 
заместници или антагонисти, които също, за пореден път, разиг-
рават този сценарий. Тъкмо заради това обстоятелство могат да 
се открият доста сходства, прилики и даже изненадващи тъж-
дества в ред аспекти на производството, репродукцията, рекла-
мирането, дистрибутирането, размяната и консумацията на по-
литическите езици в обществото, дори когато тези езици се 
оказват непримирими противници, или пък смъртни врагове. 

Както във всекидневието, така още повече в политиката 
разширяването на териториите, респ. на властта на езиковите 
пазари не гарантират по-качествена стока. Трябва да минат поч-
ти три десетилетия, за да могат протестите на обществата, в кои-
то се изнасят некачествени, а и доста по-скъпоструващи стоки, 
да бъдат чути от еврократите. Колко десетилетия, обаче, следва 
да се изнижат, за да се преустановят трансферите на долно-
пробни и исторически безперспективни политически езици, рек-
ламирани в страните и гражданските общества, в които се вна-
сят и натрапват като модерни и полезни? Защото отделни пре-
ходни общества се превръщат в своеобразни исторически бу-
                                           
20 Виж подр.: Костомаров, В. Язык текущего момента: понятие правильности. СПб., „Златоуст“, 2015.  
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нища, на които богатите и развити западни държави, общества 
си изнасят бракуваните стоки. Дефункционализирани полити-
чески езици, идеологеми и митологеми с изтекъл гаранционен 
срок, лоши комуникативни практики и т.н., се представят пред 
гражданските общества на такива преходни страни и народи не 
като дефектирали, ненужни и вредни, а като добри практики и 
наложителни инструментариуми за ускоряване на реформите. 
Такива са и неолибералните/неоконсервативните езици, които 
доминират в наше време, а и които са се разпространили като 
ракови метастази и в европейските леви дискурси. Пиер Бурди-
йо не случайно обосновава концепцията си за езика като симво-
лен капитал, който, обаче, може да се трансформира в (соци-
ално, финансово, правно-политическо и пр.) богатство; да се 
превърне в реална стока, която се рекламира, пласира и прода-
ва, като откровено и почтено напомня, че като всяко друго бо-
гатство, политическите езици също могат да предизвикват не 
само щастие и успехи, но и рискове, мъки и страдания. 

В злополучния преход към демокрация нееднократно се 
появява, брутално или перфидно се разиграва казусът с претен-
циите/очакванията за постигане на компромис, на консенсус в 
сферата на политическото говорене, в наелектризираните, или 
привидно спокойни политизирани дебати и дискусии, в които 
компромисът и консенсусът се възприемат и оценяват като пуб-
лично елегантни капитулации на едни и като триумфи на други 
езици. В такива важни моменти „пируетите“, вършени от съпер-
ничещите си езици, често са впечатляващи, възбуждащи забра-
вени спомени, раждащи пошли фантазии. В тях като че ли пост-
модерната рефлексивност забравя за другата си греховна сла-
бост – за дисенсуса, който също е едно от най-рекламираните и 
масово използваните оръжия.  

По тази причина в годините на прехода се създават и раз-
виват предпоставки, условия, фактори, реалности и механизми 
за своеобразно изкуствено напомпване или – обратното, – спук-
ване на публичния имидж, на социалната репутация, или пуб-
личното реноме на определени политически езици, станали за-
ложници/жертви на властови логики, техники и практики от 
страна на съответни партийни, или коалиционни „играчи“. Зато-
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ва и провалите на дискредитирали се управляващи елити винаги 
провокират или се съпровождат и от промени в статуса и тонуса, 
в авторитета и ефективността на езиците, които са били от стра-
на на губещите, или на печелившите от развоя на събитията. Все 
пак обаче, винаги остават и някои, сякаш „вековечни“ лингвис-
тични опции и техники, които, независимо от променящите се 
конюнктури, продължават да битуват в социума. На това обстоя-
телство или на тази закономерност се дължат и своеобразните 
процеси на реанимация, реставрация, завръщане и възшествие 
за пореден път на лингвистични техники и практики в обществе-
но-политическия живот, които вече са били изпробвани и въп-
реки своите предишни дискредитации и провали, след време 
(отново!) се оказват годни, способни да привличат вниманието и 
интереса на, а пък и да мобилизират гражданите.  

За жалост българската наука, по-точно политологията и ре-
ториката досега не са регистрирали нито едно солидно изслед-
ване или публикация на този феномен, а и не са проучили гене-
алогията и феноменологията на късата памет за провалилите се 
езици, нито са анализирали и интерпретирали естеството и ма-
щабите на някои техни амнезии. А подобен факт е органически 
свързан и с неизличимата възможност на политическия или по-
литизирания език да се превърне в конюнктурна и меркантилно 
ценена стока, да контролира и регулира, фаворизира, или реп-
ресира съответни публични визии, а и дела. 

В този специфичен контекст някои политически езици из-
глеждат подобни на онези субекти или обекти, които многок-
ратно са били подлагани на и са преживявали тежки и сложни 
инфлации, или хиперинфлации на техните символни капитали, 
но въпреки това, след известно време, отново се завръщат в иг-
рата, печелят хорското доверие. А такива примери или подобни 
казуси не са умозрителни конструкции, или теоретични хипоте-
зи, защото в историческата биография на злополучния ни пре-
ход те са налични. Защото има партийно-политически елити, 
формации и коалиции, които, макар изложили се и позорно 
свалени от троновете на властта в предишни години, впоследст-
вие се завръщат на политическата арена, историческата сцена и 
то сякаш, че нищо не е било, при което техните политически 
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езици изплуват отново на повърхността, и дори печелят власт.  
Тази прекалено социализирана и меркантилизирана визия 

за предназначението на политическите езици в смутните вре-
мена и разклатените общества не изключва обаче и друга тяхна 
иконография, свързана вече с публичното им гастролиране, и 
легитимиране като определен тип социално-необходими, цен-
ни и полезни инстинкти, които, ако бъдат пренебрегвани и 
потискани, са способни да „накажат“ своите притежатели.21 Тук 
става дума за предпочитанието към и употребата на съответни 
политически езици в качеството им на инстинкти за самосъх-
ранение на ползващите услугите им лица/групи. Защото когато 
настане време-разделно, когато се подпалят всички краища на 
обществото, тогава хората трябва да избират какви езици да 
употребяват, ако искат да оцелеят. Не е задължително смуте-
ните и объркани хора да възприемат и ползват моментно до-
миниращите политически езици в качеството им на инстанции 
на Истината, а най-вече заради способностите им чрез аташи-
ране към тях да се избегнат различни типове изпитания, пре-
междия, главоболия, рискове, страдания и мъки в публичния 
или частния им живот. Именно затова политико-лингвистич-
ният конформизъм е неотменна черта от пейзажа или релефа 
на динамично, или мудно трансформиращите се общества, или 
групи, които се превръщат във вербални неофити с единстве-
ната интимна цел да се съхранят. За зла участ обаче, това, кое-
то за първата генерация такива конформисти е инструментална 
цел, за следващите поколения може вече да се превърне в ми-
роглед или трафарет. Оттук идват и опасностите, че прекалено 
дългата хегемония на даден политически език може истори-
чески да „бетонира“ неговите смислови, ценностно-норматив-
ни пълнежи. Успоредно с това, обнадеждаващ е поне фактът, 
че всички овластени езици се износват, затова в някаква – ви-
дима или необозрима – историческа перспектива те неизбеж-
но са осъдени на обезвластяване. 

В стремежите и опитите им да гарантират „удължаване на 
мандата“ на съществуване на своите притежатели, овластените 
                                           
21 За този любопитен контекст виж подр.: Пинкер, Ст. Язык как инстинкт. М., „Едиториал“ УРСС, 2004. 
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или обезвластените политически езици се оказват нерядко в не-
изгодната роля на антично-митичния Протей, който, бидейки 
определен за пазител на действащия порядък, често с деянията 
си се превръщал в демиург и катализатор на хаос, непредсказу-
емост и неочаквани рискове за околните хора и пр.22  

Политизираните езици обаче са способни не само да раз-
вихрят и поддържат инстинктите за самосъхранение у стресира-
ните от промените човешки същества, но и да блокират техните 
креативни възможности, качества и морални добродетели, кога-
то са в състояние да парализират, издевателстват над човешката 
психика и разум, да принуждават и превръщат използващите ги 
хора сякаш в сляпо-глухонеми същества, които не смеят да ка-
жат обективно и безпристрастно, истински и достоверно това, 
което виждат и/или чуват. В този аспект блокадата, която може 
да се предложи или натрапи на човека от усвоения и използван 
от него (заради конюнктурни цели и интереси) политически 
език23, е в състояние да предизвика, или мултиплицира непред-
видими рискове и неочаквани лишения.  

За разлика от простосмъртните човеци и редовите гражда-
ни, овластените персони, политиците и обитателите на високите 
етажи в държавното управление нерядко биват обсебвани от 
опасни илюзии, неоснователни фикции, че са призвани да игра-
ят ролята на Дядо Коледа, раздаващ на наивните, а и послушни 
дечица съответни подаръци, само че в нашия случай тези даро-
ве са под формата на политически/политизирани езици, които 
следва ревностно, безпрекословно да се тачат, но и стриктно 
възпроизвеждат. На всичко отгоре в подобни ситуации такива 
езици могат да играят ролята и на особено ценни реликви, които 
имат висока стойност и резервирано място в Музеите на памет-
та, заради което циркулацията им публичния/всекидневния жи-
вот на съвременниците им често се превръща в специфичен ри-
туал, а употребата им даже в жертвоприношение.24 И съответно 
чуждите, вражеските политически езици могат/трябва да се 
                                           
22 Срав.: Степанов, Ю. Протей: очерки хаотической эволюции. М., „Языки славянской культуры“, 2004. 
23 Виж подр.: Сандомирская, И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М., 

„Новое литературное обозрение“, 2013. 
24 За езиците като дарове в комуникацията виж: Пуллиайнен, Э. Семиотика подарков. Темпере, 2018. 
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представят, а и третират като еретически, паганистични, стигма-
тизирани или даже сатанизирани. Още повече, че конюнктурно 
доминиращите политически езици много често са в състояние 
да представят себе си, а и своите опоненти, конкуренти, против-
ници и врагове и като своеобразни тела; социални организми, 
които заслужават да бъдат маркирани със съответни белези, по-
зитивни, или негативни символни кодове, семиотични котиров-
ки, които трябва да се разчитат по определени начини от проти-
востоящите вербални субекти. Колкото повече расте относител-
ното тегло, а и функционалната роля на биополитиката, толкова 
повече враждуващите помежду си политически езици се оказват 
способни да си приписват характеристики, които те реално не 
притежават, но които са им потребни за реализацията на опре-
делени властови сценарии, които те (практически) обслужват. 
Обществено-историческите катаклизми, с все по-нарастващата 
им честота и сила, подлагат на увеличаващи се напрежения, а и 
рискове стабилността на езиковите реалности. Десетилетно съ-
ществували и господствали лингвистични трафарети започват 
бързо, а и видимо да се пропукват, да губят символните си оре-
оли или практическата си мощност. От преди това доста редки, 
сега очевидно зачестяват появите, покушенията, провокациите и 
въздействията на исторически съвършено непознати термини и 
дискурси, които предизвикват неизбежни смущения, опасения, 
тревоги и душевни колизии в хората. Пред очите и ушите на хо-
рата все повече лингвистични цялости, които са битували ред 
десетилетия, започват неудържимо да се разклащат, тресат, а 
някои даже се и срутват, като сред прахоляците и грохота на 
техните отломки се появяват неочаквани изненади, вербални 
новости, които смутените умове и души на гражданите не проу-
мяват съвсем. Картината е толкова променлива и неустойчива, 
че понякога не за месеци, а дори за дни или часове тя придоби-
ва съвършено различен вид, а това политически и психологичес-
ки няма как да не се отразява върху съзнанието и битието на хо-
рата в тази обстановка. Появилите се в даден момент полити-
чески неологизми вече не могат да се задържат по-задълго или 
стабилно на повърхността на разтресените обществени реалнос-
ти и нрави. Присъствието на някои от тях е мимолетно и почти 
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искрометно, след което те изчезват. 
Но така става и със „синоптичната картина“ на политическа-

та/политизираната вербалност както в цялата територия на дър-
жавно-обществения живот, така и особено в онези нейни краи-
ща, където историческата или всекидневната „метеорология“ 
демонстрира все по-често неустойчивост, резки промени, а пък 
и доста опасна симптоматика. Динамичните промени в полити-
ко-езиковата атмосфера на все по-ускорено променящото се 
общество се характеризират с бързи и като че ли трудно пред-
видими смени на температурата, с все по-чести, тежки анома-
лии в климатичната обстановка на социума. Резките, непредви-
дими и изненадващи хората затопляния, или пък застудявания 
на обществено-политическата атмосфера се превръщат все по-
вече и в банално всекидневие, като политическите или полити-
зираните езици могат да се оказват както следствия, така и сво-
еобразни инспиратори на такива неблагоприятни за обществе-
ността амплитуди.  

Подобно на модността на определени имена в конкретни 
исторически периоди, общества и култури, чиято семантическа 
аура25 е привлекателна и заразителна, в еволюционната био-
графия на политиката също има моменти, дори етапи на пред-
почитания, даже на фаворизиране на семантичните аури на от-
делни политически езици, обикновено свързани с техните по-
тенции за властта, с реалните им присъствия в управлението на 
държавата и на конкретните общества, или поне в някои поли-
тически формации. Не случайно номинирането се оказва една 
от най-любимите или фатално задължителни карти от цялостна-
та колода, от най-големите козове на политическата вербалност. 
Да се сменят имената, да се изобретяват, разпространяват и 
натрапват приятни или одиозни прякори на конкретни полити-
чески идентичности, да се назовават подигравателно, нарица-
телно, поучително, стигматично реалните/потенциалните съ-
перници за властта се оказва едва ли не фатално неотменно 
право, съдбовна отговорност и първо задължение на всички по-
литически субекти, опитващи се да опазят, или сдобият с власто-
                                           
25 Виж подр.: Николаева, Т. (ред.) Имя: семантическая аура. М., „Языки славянских культур“, 2007. 
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ви ресурс. Това, което е в момента обертон в исторически или 
политически контекст, се оказва и предпочитан, пък даже и фа-
воризиран елемент в публичното присвояване и налагане на съ-
ответните наименования на устремените към опазване или сдо-
биване с власт конкуренти. Неслучайно демократичното или ре-
форматорското, обновителното или перспективното по някакъв 
начин – директно, или опосредствено – залагат в новите имена 
на актьорите, независимо или въпреки фактите, че в техните 
обещания и деяния няма нищо подобно. Това контрастно се 
наблюдава или чува през годините на прехода, когато искро-
метно преминалите през троновете и ложетата на властта уж 
демократични и реформаторски партии, коалиции (респ. техни-
те политически езици) не правят нищо в полза на народа, но за 
сметка на това демагогски, популистки, брутално и цинично се 
облагодетелстват. Затова не е изненадващо или необичайно, че 
„възродителните процеси“ на политизираното номиниране от 
миналото се заклеймяват или наказват, докато техните аналози 
от настоящето всячески се оправдават, фаворизират и обясняват 
като исторически нужни. Нали в предните редици на събитията 
вървят тези, които с току-що сдобилата се с власт политическа 
сила незабавно се опитват да преименуват улици, булеварди, 
градове, места на паметта или исторически топоси, които поко-
ленчески са имали своята значимост. Именно по естеството, 
еволюцията, формите, начините и мащабите на такива преиме-
нувания можем да предполагаме, съдим или оценяваме мощта 
на политическите езици. Тази мощ, обаче, може в конкретен 
момент или контекст да изглежда, или даже сама да си припис-
ва характеристики, които изобщо не притежава, или пък които я 
представят в твърде изопачен, дори крайно деформиран вид, 
но, за сметка на това, обуславят, или гарантират нейното мимо-
летно господство, раждащо или ползващо шансове за печалба. В 
подобна историческа ситуация обществото, дадени социални 
слоеве и политизирани общности трябва да изчакат да изтече 
някое време, ако нямат възможности или сили да форсират съ-
битията, при които господстващият елит и език ще се разобли-
чат, или поне ще започнат видимо да губят от стойността си на 
конюнктурните и политико-езиковите „тържища“. Защото поли-
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тическият език е този фактор, инструмент и територия, които из-
вършват смислови и ценностно-нормативни ревизии, а и прек-
валификации на редица феномени. Тази конюнктурна атрактив-
ност или утилитарност на подобни езици е в състояние да про-
вокира моментни, а и по-дълготрайни пируети от страна на раз-
лични социални субекти, на политически играчи на сцената на 
историческата събитийност, които едновременно магнетизират 
и увличат едни, но отблъскват и отчуждават други социални ма-
си чрез фаворизирана и експлоатирана от тях политическа линг-
вистика в даден контекст. 

В исторически времена, когато страстите се разгарят док-
рай, а въображението няма ограничения за своето чудотворство 
(или чудовищност), политическите езици се чувстват неописуе-
мо уютно и самодоволно, особено ако държат в ръцете си 
властта. А в преходните времена и общества предпоставки и ус-
ловия за това има, и то в изобилие. 

Историческият и всекидневният жизнено-светови хоризонт 
на хората в старото време започва да става все по-лабилен, изг-
леждащ ту като разведрен, но и доста близък, ту като внезапно 
замъгляващ се, неясен, непредсказуем, притеснителен, неясен, 
мрачен. А подобни сериозни амплитуди в хронотопията на под-
ложеното на солидни изпитания общество няма как да не се от-
разят и върху всичко, свързано с неговата вербална сфера. Кар-
тината на живота на лингвистичните идентичности започва ра-
дикално да се изменя. Архитектурният изглед, публичният екс-
териор и екзистенциалният интериор на политическото и поли-
тизираното говорене започват все повече да променят своите 
облици. Качествено-количествената определеност и хомеоста-
зата на господстващия в държавата и обществото политически 
език, на целостта и стабилността на неговата идеологизация 
(бързо или постепенно, но неотклонно) започват да се дебалан-
сират, а и променят. Духовете и вълните на глобализацията, а и 
настъплението на постмодернизма започват все по-отчетливо да 
почукват, или даже неистово да тропат по вратите на обществе-
но-политическия ни живот, да подкопават темелите или раз-
клащат дотогавашните палати, или крепости на идеологическите 
и политическите езикови логики, техники, практики. Термини и 
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дискурси, години или десетилетия напълно изчезнали от релефа 
и атмосферата на обществения ни живот, постепенно започват 
директно или чрез свои превърнати форми да се завръщат. 
„Отупани от нафталина“ на историческата забрава, изстъргани от 
мухъла или плесента на социалното безразличие, на повърх-
ността на обществено-политическата конюнктура изплуват и 
оживяват термини, които сякаш са били завинаги погребани и 
невъзвратимо изчезнали, или са притежавали само еднозначни 
опции. В изменящите се реалности и нрави, тези неочаквани 
„пришълци“ започват все повече и дори магнетично да привли-
чат вниманието, интереса на бързо политизиращите се хора. Ка-
то повечето нови неща в живота на хората, те първоначално 
смущават, дори екзалтират определени граждански слоеве, 
впоследствие тихо или с шум напускат реалността. Както нео-
чаквано, изненадващо прииждат, така внезапно или пък забаве-
но изчезват от политизирано и прекалено „наелектризирания с 
високи волтажи“ живот в обществото. В този ракурс много доб-
ре, а даже отчетливо и контрастно се забелязват особени фено-
мени, процеси или тенденции, които, за съжаление, изобщо не 
са предмет/обект на внимателно, задълбочено и комплексно 
научно изследване, анализиране и интерпретиране. Например, 
явни са процесите както на своеобразна лингвистична депре-
сия, така на особена политико-езикова екзалтация в битността 
и битийността на определени политически/политизирано ори-
ентирани и ангажирани лица, даже на отделни социални групи и 
слоеве, пък дори и в определени етапи от биографиите на някои 
политически партии.  

Наличието и отрицателното влияние на такива патологични 
състояния на политическите езици се доказват от реалното при-
съствие на и зловредните ефекти от цялата пъстра гама от техните 
симптоми в публичния или частния живот на преходните хора.  

През годините на неуспешния преход към демокрация се 
появяват и развиват, с гръм и трясък или тихомълком действат, 
изчезват и феномените на отделни видове политико-езикови 
шокове, които мащабно стресират конкретни политизирани су-
бекти в публичния живот.  

Подобно на културните, лингвистичните шокове се проявя-
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ват отначало като моментно удивление, понякога аранжирано с 
присмех или неприкрито неодобрение към нахлуващите и гаст-
ролиращите в социалната комуникация, публичния живот на хо-
рата нови езици, най-вече на техните за момента сякаш прека-
лени, необосновани претенции да се доближат или даже да си 
присвоят властови статуси и ресурси, които до този исторически 
момент принадлежат на и се използват от господстващите в со-
циума езици. Омонимията и синонимията в конкуриращите или 
до смърт враждуващите политически езици започват да играят 
много значима роля, а и да провокират ескалиращи изпитания. 
Едни и същи термини, които преди са обединявали и мобили-
зирали гражданите, сега се оказват в разколебано и разклатено 
състояние, неспособни са да мотивират, ориентират и активизи-
рат за съответни действия хората в определени типове социални 
обстановки. Хората все по-често, а и все повече се смущават, или 
даже объркват при стремежите и опитите си да разчетат „пра-
вилно“ кодовете, координатните системи на техните смисли и 
значения, да се възползват от техните предишни оферти, екстри, 
услуги в своя живот. Първоначалните впечатления за нещо 
смешно, дори пренебрежимо или незначително в нахлуващите 
едва ли не безнаказано и безпрепятствено нови терминологии и 
дискурси започват динамично да се заменят с всевъзможни 
предположения, че в техните смислови пълнежи и ценностно-
нормативни опции има нещо непристойно, неблагоприлично, а 
по-късно вече и с все по-втвърдяващи се убеждения, че те са 
особени предвестници, или инструменти на нещо изключително 
тревожно, опасно, коварно, страшно, ужасно. Подобна специ-
фична еволюция на емоционално-оценъчното отношение на за-
сегнатите от тях хора няма как да не доведе по-късно и до шоко-
ви ефекти, при които първоначалното безразличие към, подце-
няване, омаловажаване, пренебрежение и елиминиране на зна-
чимостта и ролята на настъпващите политико-езикови иновации 
се заменят от уталожващи и мултиплициращи се тревоги, опасе-
ния, страхове, съпротивителни реакции, готовност и спешно 
изобретяване, внедряване в оборот на способности и механиз-
ми за публична и екзистенциално-персонална самозащита, кои-
то на „бойните полета“ в публичния живот и социалната практи-
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ка следва да доказват своите възможности, качества. 
Както в другите сфери на публичния и частния живот на хо-

рата, така и дори още по-силно в областта на политическите или 
политизираните връзки и отношения езиковите шокове обусла-
вят моментни, или по-дълготрайни смутове, известна несигур-
ност, съмнения или недоверие в собствените възможности и 
способности, липса на самоконтрол, спонтанни или хронични 
дезориентации, прибързана, даже паническа активност, често 
последвана от тежко преодолими чувства за тревожност, безпо-
койство, лесна раздразнителност, неоснователни страхове, уни-
лост, опасни самовнушения, натрапчиви пристъпи на неспособ-
ност, безпомощност и отчайваща безнадеждност, които повече 
вредят и душевно потискат човека, отколкото да му помагат 
своевременно да намери верния път и правилните, ефективните 
подходи или средства за спасение при такива ситуации. Цялата 
тази клинична и одиозна картина се оказва присъща за огромен 
брой хора през годините на прехода, които са изненадани, стре-
сирани, обезверени от неговите обрати, и естествено тя няма как 
да не намери съответен излаз в тяхното говорене с други лица. 

Престорването на дезинтересираност, пълно равнодушие 
или пренебрежение към естеството на онова, което става или се 
задава на историческия хоризонт, често е също особен тип пси-
хически отдушник и душевен механизъм за самоуспокояване, 
които обаче при един по-интимен разговор на човека със самия 
себе си губят публичните си опции. Защото едно е да говориш на 
и пред другите, съвсем по-различно е то със самия себе си, кога-
то симулациите вече на се потребни и пред съда на откровената, 
интимна мисъл не е нужно да се показваш такъв, какъвто не си, 
или не можеш да бъдеш, а си в своя образ. А тези особености 
или механизми, форми и начини на публично или лично общу-
ване не се отнасят само за простосмъртните хора, но и за богоу-
подобяващите се властници. И колкото да се опитват публично 
афишираните и експлоатираните политически езици да скриват 
такива преживявания и вътрешни драми, те все някога, някъде и 
по някакъв начин се пропукват, разкриват, разобличават, дават 
пикантна храна за нови коментари. С такава атмосфера, а и с по-
добна, крайно изменчива и противоречива среда преходът не-
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избежно възнаграждава обществеността, отделни социални 
общности или партийни структури. 

В безкомпромисната и дори безпощадната война за при-
добиване или за удържане на властови ресурси и статуси, поли-
тическите езици в такива преломни времена, или разклатени 
общества заобикалят, или демонстративно прегазват и погазват 
всички обществени трафарети за коректно, или уважително от-
ношение към идейните противници, които в такива ситуации 
вече се възприемат и считат единствено за смъртни врагове, по-
ради което неизбежно се увеличава и ролята, и значението на 
черните реторики.26 Това съществено обстоятелство хвърля 
достатъчно светлина върху обясненията защо в такива драма-
тични исторически периоди негативното надделява над пози-
тивното, в т.ч. в политическите, или в политизираните езици в 
променящото се общество. В тези процеси или тенденции е 
особено важно целенасоченото конструиране, публично въз-
производство, рекламиране, дистрибутиране и консумиране на 
съответни типове политически/политизирани метафори, които 
обаче следва да гарантират постигане на целите. Политическата 
метафорология се оказва изключително важна и ценна за про-
вокиране и поддържане на високи волтажи в идейните и меж-
дупартийните дуели и дори баталии. В такива времена и реал-
ности метафорите, без които не можем27, изведнъж се оказват 
или неочаквано проблематични, нестабилни, заменими или – 
обратно, – съдбовно фатални. 

В първите дни, седмици и месеци на шокови протичащите 
радикални промени в държавата и обществото, политическите 
езици му „отпускат края“ и не се съобразяват с нещо, волнодум-
стват, пряко и безцеремонно изричат онова, което е стаено в 
душите. И трябва да мине известно време, след което вече, оба-
че, прииждат и започват да властват евфемизмите, политически 
коректното за момента или за ситуацията говорене и писане, 
дори съзнателното и спасителното стискане на езика зад зъбите, 
ограниченията на свободата и даже на свободията, които са вил-

                                           
26 За тях виж: Бредемайер, К. Черная реторика. Власть и магия слова. М., „Альпина Бизнес Букс“, 2005. 
27 Лаккоф, Дж., М. Джонсон Метафоры, которыми мы живëм. М., 1990.  



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 76 

неели в първите дни, седмици, месеци на Промяната.  
Ескалацията на недоверие, подозрителност, пренебреже-

ние и ожесточеност към чуждите политически езици в буренос-
ни исторически времена и реалности винаги може да се окаже 
предшественик или галванизатор за дискретно подготвяни, но и 
публично демонстративно, нерядко брутално осъществявани 
лингвистични преврати във властта на държавата, или дори в 
рамките на отделно взета политическа партия, в която често 
смeните на лидерите (или елитите) се съпровождат от измене-
ния в начина на говорене. И въпреки тези, нерядко очевадни и 
драстични промени в политическата езиковост в обществото, в 
немалко политически формации продължават да властват стари 
трафарети, представящи въпросните субекти като притежаващи 
неизменни езикови практики.28  

В такива исторически стълкновения и безмилостни баталии 
винаги има жертви. Затова има и политически езици, които не 
само изпадат в шоково състояние, а не могат да издържат пове-
че на сякаш внезапните появилите се и непоносими за тях исто-
рически предизвикателства, огромни социални и други натовар-
вания, и неизбежно попадат в доста сложни или тежки ситуа-
ции, при което, естествено, някои от тях катастрофират. 

Лингвистичните катастрофи29 в условията на прекалено 
динамично, а и силно противоречево, смутно и тежко поразя-
ващо всичко преломно обществено-историческо време, а и в 
непрестанно разтърсвано от социални катаклизми публично 
пространство и битие, са нещо съвършено непознато за поколе-
нията, които преди това са живели в мирни и спокойни времена, 
при монотонен събитиен ритъм и еднообразен пейзаж, при дос-
та по-леки климатични амплитуди и не така впечатляващи ано-
малии в тяхното всекидневие.  

Същевременно, неприятните изненади могат да прииждат 
и от друга посока, която няма общо с естественото формиране и 

                                           
28 Като пример може да се анализира БСП. Въпреки че от началото на прехода са се сменили седем ли-

дера и техните ръководни елити, всеки със свой маниер на публично, политическо говорене, в общес-
твото все още битуват представите, че „столетницата“ въобще не си е променила езиковите критерии, 
техники. 

29 За тях виж по-подр.: Аркадьев, М. Лингвистическая катастрофа. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2013.  
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стечение на обстоятелствата, с присъщия и неизбежен ход на 
драматични или трудно поносими изменения в живота на хора-
та, в т. ч. в техните разнообразни социални комуникации, в ези-
ковите им техники и практики. Някои от лингвистичните предиз-
викателства, изпитания, неудобства, стресове, шокове и пр. мо-
гат да са провокирани или катализирани и от изкуствено пре-
дизвикани езикови промени, свързани с целенасоченото експе-
риментиране или използване на своеобразни вербални дето-
натори30, които (моментно или за по-дълго време; частично или 
тотално) могат да смутят, объркат, стресират, дебалансират, па-
никьосат и дори унищожат битуващите езикови трафарети в оп-
ределени социални хронотопоси, а и общности. Защото срещите 
и особено сблъсъците с исторически непознати и чужди езикови 
идентичности могат да породят и развият определени, при това 
доста тежки и комплицирани състояния у хора, които са привик-
нали с друга вербална среда, атмосфера, практика. И когато не-
очаквано такива радикални промени връхлитат в социална сре-
да, атмосфера и практика, а пък се инсталират и започнат да ек-
сплодират привнесените отвън такива специфични лингвистич-
ни детонатори, ефектите или пораженията от тях са и страшни. 
Още повече, че семиотиката на страха31, лингвистично „опа-
кована“ и публично „сервирана“ по даден (неочакван, непоня-
тен, заплашителен или потискащ) начин, може да обуслови мно-
го неприятни усещания, впечатления, духовни колебания и ду-
шевни сривове. Тази семиотика обаче е неотвратима част от ся-
каш неотменната (за такива драматични исторически времена и 
обществени трансформации) мощна вълна на семиотиката на 
страстите32, които са доста присъщи, неизбежни за взривени-
те от промени общества. 

Непредвидените, внезапните, неочакваните, изненадващи-
те, първоначално даже непонятните политико-езикови кон-
такти33 често са в състояние да породят и мултиплицират се-
риозни изменения в целостта или стабилността на ценностно-
                                           
30 За подобни феномени виж подр.: Байхоу, А. Языковый детонатор. М., „SelfPub“, 2018. 
31 Виж: Семиотика страха. Нора Букс, Франсис Конт (составители), М., „Европа“, 2005. 
32 Греймас, А., Ж. Фонтаний Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души. М., ЛКИ, 2007 
33 Вайнрайх, У. Языковые контакты. Состояние, исследования, проблемы. Киев, „Вища школа“, 1979. 
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нормативните ориентации и вкусове на достатъчно силно засег-
натите от тях социални субекти. В известна степен и форма, та-
кива одиозни преживявания за едни и ентусиазиращи други су-
бекти са свързани и с неочаквани, и радикални промени в тех-
ните социални статуси. За жалост в днешната българска наука 
липсват каквито да са сериозни и комплексни изследвания на 
флуктуациите, модификациите и трансформациите в публичното 
и неформалното поведение на хората, обусловени от промените 
не само на техния социален статус, но и по-специално от езико-
вия дизайн, или тунинг на тези промени, защото езикът на со-
циалния статус34 по своему доста влияе на, „форматира“ чо-
вешката дейност. А в бурни, смутни, преломни времена, когато 
понесени от вихъра на събитията, а и изплуващи върху пяната на 
трансформациите лица и групи се оказват близо до и даже по 
върховете на властта в държавата и обществото, такива субекти 
неизбежно са принудени да или сами, целенасочено, инстру-
ментално сменят политико-езиковите си трафарети, заменяйки 
ги с такива, които са конюнктурно значими, а пък и публично ко-
тируеми. Нomo yerarhicus, йерархичният човек, особено ако е 
изплувал от подземията или от невзрачните зони на обществе-
ната пирамида и се е озовал на гребена на вълната на събития-
та, когато близо до него има, или в ръцете му попадат солидни 
властови ресурси, няма как да остане със старите си лингвистич-
ни арсенали и репертоари, ако иска да се задържи в новите си 
статусни позиции и властови роли, при което измененията в не-
говата политико-лингвистична и публична физиономия се оказ-
ват съдбовно задължителни. И тъй като Властта е изключително 
мощен социален афродизиак, такива субекти неминуемо попа-
дат в мрежите на зависимостите и капаните на необходимостта 
да променят – при това доста радикално – своята езиковост, за 
да могат чрез вече новопридобити лингвистични екстри, аксесо-
ари и репертоари да се сдобият с повече власт. Подобна неус-
тойчивост и динамика неминуемо се отразяват върху социално-
психическите прагове на чувствителност или поносимост на 
гражданите както към новостите, така също към все по-пробле-
                                           
34 Виж подр.: Карасик, В. Язык социального статуса. М., 1991. 
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матично удържащите се стари лингвистични констелации. Пара-
лаксите на семантично-оценъчното отношение на гражданите 
към тях забележимо и динамично започват да се очертават все 
по-релефно, а и в все по-мултиплициращо се. 

Тези процеси и изменения в ландшафта и декорите на по-
литическата езиковост вървят успоредно с наплив, инвазии на 
съвсем нови понятия и наративи, които до този момент са били 
непознати, табуирани, властово цензурирани. Картината на по-
литическата или политизираната езиковост в социума става все 
по-динамична и пъстра, все по-рязко и впечатляващо отличава-
ща се от прежния ѝ вид. Така става и в атмосферата на истори-
ческата събитийност, а хората, редовите граждани започват все 
повече да усещат, да проявяват интерес към, а и по някакъв на-
чин да участват в тези преобразувания. Температурата на соци-
алните комуникации все повече се повишава. Зачестяват и слу-
чаите на отчетливо политизиране дори и на казуси, които преди 
това не са били засягани от процесите на тяхното политико-
езиково форматиране, инкрустиране и експлоатиране. „Флуиди-
те“ на идеологизирането и политизирането започват да проник-
ват непрестанно, а пък и навсякъде, и да превземат дори тери-
тории от жизнените светове и всекидневието на хората, които 
до този исторически момент сякаш са били откъснати от или 
безразлични към политиката. Силуетите и значенията на тези 
процеси стават все по-релефно очертани и влиятелни, при това 
не единствено в сферата на публичното изразяване на властни-
ците, а и в тази на редовите граждани, простосмъртните хора, 
които съзнателно/неосъзнато започват да се усещат и включват 
по различни начини, в разни форми в динамично задаващите се, 
или вече нахлули промени в публичния и частния им живот. 
Езикът, Словото и Речта видимо стават главни фактори, терито-
рии и средства, чрез които се описват, критикуват и рушат стари-
те, и се чертаят и превъзнасят новите реалии. Разговорите, дис-
кусиите, дебатите, полемиките, битките за историческото мина-
ло, настояще и бъдеще добиват особена гражданственост в по-
литизиращите се социални комуникации, т.е. в растящата анга-
жираност на политическите езици и дискурси. Но, както са каза-
ли древните гърци, нищо ново под слънцето. Нали такива ради-
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кални промени в държавата, обществото през хилядолетията 
или вековете са ставали в подобна нагнетена социална атмос-
фера, и в такъв динамично менящ се исторически пейзаж!  

За едни политически активни лица/групи настъпващите 
промени в сферата на политическите езици са безусловен сим-
вол и ярко въплъщение на пришествието и възцаряването на 
страшни времена и нрави на коварни предателства към стари-
те вербални трафарети. За други тези изменения са олицетво-
рение и реализация на жадувани светли хоризонти в полити-
ческото или политизираното говорене, в социалните комуни-
кации, които (ще) донасят освежаване, гарантират катарзис в 
политическите общувания между управляващи и управлявани, 
между безграничната власт и гражданското общество. Защото 
промените в живота (както на отделния човек, така и на цели 
общества, или дори държави) винаги са предшествани, а за из-
вестни периоди и съпровождани от шествията, или даже от 
царствуването на определени овластени, или обезвластява-
щи се езици. В тези драматични, сюблименни моменти отново, 
за кой ли пореден път се всява и разиграва прастарата истори-
ческа фабула, която следва да покаже/докаже, че политически-
те и политизираните езици са способни не само да се борят 
докрай за властта, а и че имат качества и предимства радикал-
но да изменят естеството, спецификата, мащабите, темповете и 
облика на публичните изяви на Властта, да ѝ предложат свои 
пикантни или блудкави (смислови и ценностно-нормативни) 
менюта, да ѝ обещаят и гарантират съблазнителни, или ужася-
ващи печалби, подсигурени от тяхната „добавена стойност“. 
Периметърът на „бойните действия“ на политизираните езици 
ускорено се разширява, а това обстоятелство не е безразлично 
за статуса, ролята на политическите вербализации. 

Подложени на неочаквани обществено-исторически пре-
дизвикателства и изпитания, немалко лингвистични топографии 
започват да променят доста отчетливо, бързо своите естества и 
очертания. Границите на едни изненадващо и въпреки истори-
ческите традиции, констелации се свиват или размиват, докато 
за други те се разширяват като под протекцията и властта им по-
падат все по-големи територии от вербалната действителност на 
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отделни по-големи, или по-малки общности. Битували и господ-
ствали десетилетия, даже векове лингвистични маркери започ-
ват твърде динамично, или в забавен исторически каданс да се 
изменят, като отслабват своето влияние, а присъствието им ста-
ва все по-проблематично. В рамките на няколко години или за 
едно-две десетилетия езиковата картина в някои региони на 
страната, както в началото бе споменато, тотално се променя, 
сякаш вече няма абсолютно общо с предишната историческа 
панорама. По това време стават изменения в лингвистичните 
ареали на страната, някои от които може би залагат опасни пре-
допределения за нейното бъдеще. Тук не става дума само за 
чисто политическата езиковост, десетилетно характерна за таки-
ва региони, а също и за все по-неудържимо напиращите, про-
никващите, превземащите, а и безцеремонно променящите 
всичко в тези лингвистични територии, процеси на миграцията, 
на опасни и дори гибелни демографски тенденции в такива мес-
та, на вихрещите се погроми и разрушения, или на тотални уни-
щожения на икономиката, културата, образованието в тях.  

Например, исторически славещият се като „червен басти-
он“ Северозапад започва много бързо да се обезлюдява заради 
свиването като „шагренова кожа“ на икономиката, затварянето 
на предприятия, липсата на поминък и житейски перспективи, 
ескалиращите демографски и поколенчески, но и очертаващи се 
като плашещи дисбаланси. Местното лингвистично творчество 
не закъснява и хората все по-често – първоначално на шега, а 
после с тъга, започват да дефинират региона като Северозапад-
нал, която номинация бързо се разпростира и придобива граж-
данственост в политическите ни езици. Тази номинация се про-
мъква по хоризонтал и вертикал, дори се превръща в своеобра-
зен трафарет в политическите или политизираните дебати даже 
в Народното събрание. Източването на хората неизбежно води 
със и след себе си до коренни трансформации не само в цялост-
ната лингвистична картина на този край на България, но и до 
много сериозни, мащабни промени в сферата на политическата 
или политизираната езиковост в него, както и до тревожни, при-
теснителни, даже плашещи преобразувания в психическия тонус 
на останалото (в неговите предели) население. А нещо такова се 
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случва и в регионите, в които етнодемографските баланси или 
пропорции между преди и сега обитаващите ги (етнически, ет-
нолингвистични, етнокултурни или етнорелигиозни) групи се 
изменят за няколко години, или за едно-две десетилетия. Там от 
невзрачни малцинства определени етнически групи вече се 
превръщат в доминиращи живота мнозинства. Тяхната езико-
вост, култура или субкултура, начинът им на живот и публично 
поведение, на способностите или на одиозните им „таланти“ да 
се впишат по своему в контекста на исторически/всекидневно 
ставащото в държавата и обществото пораждат тежки пробле-
ми, колизии, конфликти, радикално променят политическата 
вербализация в тях, но и изискват съвършено други политико-
лингвистични логики, а и техники за влияние. В подобни риско-
ви територии политическата манипулативност, партийният кли-
ентелизъм и т.н. в хоризонтален план разширяват своите грани-
ци и възможности, а това вече предпоставя и съвсем други изис-
квания към маниера на политическото говорене в тях. Тук пер-
фидните, завоалираните, иносказателните политически верба-
лизации не вършат никаква работа, защото битовизацията на 
екзистенциалните проблеми на местното население, свеждаща 
се до оцеляване, налага коренно различно – примитивно, про-
фанно, цинично и даже вулгарно отношение към политиката, а 
пък оттам и към нейните езици. Етническата субкултура не проя-
вява интерес, не се впечатлява от и ангажира със сложни и труд-
ни за нейните субекти политически логики, техники и практика, а 
предпочита елементарни, груби, вулгарни, цинични и понятни 
за нейния манталитет вербализации. В такива (етнически, етно-
културно и етноезиково) „преформатирани“ територии домини-
ращите в столицата и големите областни градове политико-
езикови матрици не са в състояние да привлекат вниманието и 
задържат интереса на местните общности. А това неизбежно 
предизвиква търсене, експериментиране, приложение и нат-
рапване на други политико-вербални модалности, технологии, 
практики в момента или за по-дълго време. Арогантността, бру-
талността, опростачването и цинизмът на прилаганите в такива 
места политически или политизирани езици неизбежно се отра-
зяват и върху промяната на фиксингите на отделни техни мо-
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далности в политическите тържища в подобни топоси. Едни по-
литически/политизирани езици започват да набират скорост, да 
стават мостове или предмостия към властта и управлението в 
дадения регион, пък и дори в държавата, да се обзавеждат ко-
нюнктурно, или за дълъг период с властови статус и патос. Дру-
ги – обратното – изпадат все по-често в неприятни, проблемни, 
конфузни или дори гибелни ситуации, губят периметър и темпо, 
резонанс и въздействие върху местното население. Тези размес-
твания в позиционирането и съперничеството между определе-
ни политически езици в „етно-преформатираните“ територии 
обаче променят не само за момента, а някъде дори и за много 
по-дълго, респ. в неясна историческа перспектива, ценностно-
нормативния релеф, аксиално-прескриптивната атмосфера в та-
кива населени пунктове. Тези мащабни промени водят след се-
бе си кардинални преобразувания в естеството и спецификата 
на предпочитаните или фаворизираните (от местните „силни на 
момента“ политически играчи) политико-езикови логики, техни-
ки, или практики, което, обаче, не остава затворено, а и валидно 
единствено за ставащото в тези региони. То неизбежно се отра-
зява и влияе върху политико-езиковите реалности, а и нрави, 
обществени порядки, или пък върху все по-отчетливо и дина-
мично политизиращата се комуникация в цялата страна, особе-
но в случаи, при които етническата карта започва солидно да се 
разиграва. 

За огромно съжаление, българската наука съществено изос-
тава и не се ангажира достатъчно задълбочено и комплексно да 
изследва и анализира тези процеси или тенденции. Тяхното на-
личие, пък и реално влияние върху обществено-историческия и, 
по-специално, социално-политическия ни живот се представят 
твърде селективно и инструментално, най-вече в различни по-
ръчкови демоскопски проучвания, които не навлизат в дълбо-
чина на пораждащите или вече развихрящите се опасни процеси 
и трендове. Ето защо политическата езиковост в социума изг-
лежда като че ли е оставена на самотек, напълно зависима от 
конюнктурата, която обаче също се оказва многолика или мно-
гоглава като митичната Хидра, понеже става дума за отражение-
то и въздействието както на глобално-историческата, на епохал-
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ната (в съвременността ни) политико-езикова конюнктура, така и 
за тази, която е свързана или провокирана от все по-проблема-
тичната евроинтеграция, но също и от усложняващата се картина 
на регионално-Балканското ни битие, а най-сетне и от конюнкту-
рата на протичащото, ставащото в държавата и обществото ни. 

Евентуалните „контри“, че през годините на прехода домо-
раслите ни политици системно и целенасочено са били обучава-
ни в съответни политико-лингвистични трикове, чрез които мо-
гат/трябва да спечелят вниманието и доверието, да спекулират с 
и манипулират проблемите на народа, на хората от дадени об-
щности, видимо не издържат, не компенсират очевадните липси 
на сериозна загриженост и трайна ангажираност с формирането 
и възпитанието, с утвърждаването и усъвършенстването на по-
литически езикови арсенали и репертоари, реално отговарящи и 
на демократичните критерии.35 

Очевиден, безспорен факт е, че именно „благодарение“ и 
заради „историческите заслуги“ на сътворените, разпространени-
те, легализираните, легитимираните или, най-вече, на домини-
ращите през годините на прехода политически езици, демокра-
тичните промени в страната са на толкова незавидно равнище, 
тотално не отговарящо на истинските представи, критерии, хума-
нистични и прогресивни идеали за и на Демокрацията. Няма как 
политически хваленият от облажилите се от него лица или групи-
ровки Преход да не бъде неуспешен, след като и породените, и 
легитимирани от него политически езици не допринасят, а вместо 
това отклоняват, забавят, препятстват, или погребват шансовете 
за реални, истински демократични реформи и мащабни истори-
чески преобразувания в държавността и гражданското общество, 
които и да са в синхрон с исканията на народа.  
                                           
35 Назад в годините съм писал и анализирал особеното присъствие и влияние на такива политико-

езикови „Кама сутри“, които целят моментно, конюнктурно и ситуативно да привлекат вниманието, 
да изкусят и съблазнят, даже да предложат имитации или краткотрайни лингвистични наслади, удо-
волствия, понякога дори екзалтиращи вербални оргазми на подложените на манипулативните им 
влияния лица, пък и групи. Подобни лингво-сексуални техники са обикновено ефективни за много 
кратко време, а и не при всички. Те са изцяло неспособни да се справят с проблемите и ригоризмите, 
изискващи формиране и развитие, утвърждаване и облагородяване на политико-езиковите реалности 
и нрави в истински демократичен дух. Те не са способни да формират трайни и очовечаващи хора-
та/гражданите ценности и идеали, а – обратно, – водят до профаниране и вулгаризация на политичес-
кото, или до отчуждение на моралните хора от тях. 



ИСТОРИЧЕСКИ ДЕФИЛЕТА И ПИРУЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 85

Увлечени от неудържимото, а и растящото ускорение, при-
нудително или доброволно въвлечени в уплътняването и реали-
зацията на публичния, или частния си живот с всевъзможни съ-
бития (значителна част от които изглеждат като съвършено нео-
чаквани, непредвидими, изненадващи, или даже стресиращи), 
хората обикновено се оказват неподготвени и неспособни дос-
татъчно внимателно и правилно да схванат какво им носят, или 
казват; какви поуки, насоки, или перспективи им сервират както 
отстъпващите, така и настъпващите в живота политически езици 
в безпощадните си баталии за власт. Защото новите и то при-
мамливи думи могат да прикриват стари и опасни смисли, а пък 
овехтелите и омръзнали слова могат да се променят с, да носят 
и нов смислов пълнеж. А човешките сетива, умове, души и сърца 
в такива барутни времена и в сеизмични общества са силно зат-
руднени своевременно и точно да „акордират“ мислите, емо-
циите и делата си в правилно съотношение с аритмиите на жи-
вота, а и с историческите новости.  

По този причина много от загадките на произтичащото в 
публичния и частния им живот остават необхванати, неразпоз-
нати, неразтълкувани, непроумени в хорските съдби. Те често се 
скриват зад и под грапавините, или гланца на изкусителни и из-
мамни слова. В мътните или бляскавите отражения на омайните 
слова хората обикновено привиждат онова, което искат да видят 
и чуят, а не това, което е реално битуващо, а и скрито в тях. И 
както винаги – от предишната, настоящата или предстоящата ис-
тория, – такива казуси предлагат огромни разочарования, неиз-
бежни отчуждения, съпротиви и гняв срещу това, което в пре-
дишни моменти е привлякло вниманието, или подвело интере-
са на големи човешки маси, което ги е заблудило, отвело в пог-
решни, гибелни за някои посоки. А тази одиозна и фатална орис 
хвърля свои зловещи сенки и върху съдбата на езиците в Поли-
тиката, преди всичко над тези, които държат в или – обратното, 
– изпускат от ръцете си Властта. Така политическите езици стават 
неволни, а понякога доброволни и неразумно постъпващи за-
ложници или пленници на ред закономерности, чиито начала, 
или биографии се спотайват много надълбоко, надалече в от-
давна изчезнали, забравени епохи, общества. 
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Още нещо: в стремежа и опита си да „разомагьосат“ пуб-
лично и изобличат завинаги мистериите и всемогъществото на 
такива, коварни и опърничави закономерности, конюнктурните 
политически езици неволно съдействат за тяхното възкресение 
или „рестартиране“ в биографичността на конкретни събития, 
процеси и тенденции в социума. Такива случаи, обаче, немину-
емо покачват самочувствието и самонадеяността на политичес-
ките езици, доста забележимо, а и рязко напомпват тщеславие-
то на субектите им. Затова нарцисизмът на конюнктурно гаст-
ролиращите политически езици е не само неизбежен, а и раз-
бираем, макар винаги да е морално неприемлив, нравствено 
безпочвен. Почти оргазменото удоволствие от публичното де-
монстриране на собствената властова реч обаче доста често си 
кореспондира с пренебрежение към и с инфлация на смисъла и 
значението на казаното от всевъзможните (и самозабравили се) 
управници и политици. Безотговорното публично говорене се 
превръща едва ли не в канон, в гибелна напаст за напиращите 
да се докопат и удържат на троновете на властта в държавата и 
обществото. Пораженията, погромите, щетите и загубите за 
държавността и гражданското общество в годините на неуспеш-
ния преход към демокрация са ярки свидетелства за всичко то-
ва. Изплувалите от пяната на събитията властови особи си въоб-
разяват, че „всяко чудо е до три дни, голямото до девет“; че 
всичко може да се забрави, но и да се размине отговорността за 
казаното, обещаното, написаното и прогласуваното в държавни-
те институции. Много скоро след триумфа им обаче, загубилите 
и нови претенденти за властта изравят от праха на забравата 
преди това казаното/писаното от управниците и го размахват 
като публична хоругва на своите претенции или на неизпълните 
обещания на властниците. Старите политически термини, а и 
сюжети обикновено само подменят маскарадните си костюми, а 
публичният водевил на или във властта продължава да се играе 
по старому. Този вечен кръговрат на спекулация със и манипу-
лация на словото още повече отегчава и отчуждава гражданст-
вото, което заради досадното еднообразие и монотонната реч 
на играещите на първа линия политически актьори, нерядко об-
ръща взор и приковава интереса си, отдавайки доверието, сим-
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патиите си на изплуващи сякаш от нищото фигури, които, обаче, 
го привличат с магнетична и солидно напомпана с пикантерии 
езиковост, зад която обикновено се спотайват аналогични безот-
говорни щения и пагубни фикции. Илюзията за всесилието и 
безграничността на хрумванията и деянията на тези езици се 
поражда от техните, често доста неограничени възможности или 
безконтролни способности да сътворяват и рекламират имаги-
нерни визии за реалности, или нрави, които са трудно осъщест-
вими в идеалния им вид, дори обикновено и съвършено нереа-
листични. Магията на словото не винаги е способна да превъп-
лъти духовното в битийна реалност, така както и битуващите ре-
алности, или нрави невинаги са огледално отразени, а и правил-
но оценени в конюнктурно господстващите в обществото поли-
тически вербалности. И когато бездуховното се оказва сърце-
вина на битността или битийността на политическото, на прину-
дително/доброволно сътворените и легитимирани от него об-
ществени реалности, порядки и нрави, тогава неговата истори-
ческа конюнктурност, а и съдба са вече като че ли изцяло, при 
това дори и фатално предопределени. Затова политическите 
езици, в които хуманистичното начало, т.е. хуманните принци-
пи, ценности и норми не са със субстанциален, а са единствено 
фиктивен знак или притежават инструментален статут, винаги са 
обречени на исторически разобличения и на (неизбежни) ели-
минации. А преходните етапи винаги предоставят в изобилно 
количество и във всевъзможни качества предпоставки, условия, 
фактори, канали, механизми, средства, пък и съответни гаранти 
за публично забележими или перфидно завоалирани редукции 
на човещината.  

Тези няколко вековечни закономерности са оставили твър-
де ярки и дълготрайни следи в общочовешката история, а и в 
несъмнено пребогатата еволюция на политиката, заради което 
няма как техните призраци или духове да не проникнат и наве-
сят, но и да не разиграват своите озадачаващи, или непонятни за 
простосмъртните хора спектакли и в съвременните времена, и в 
динамично, противоречиво изменящите се в тях общества.  

Безпрепятствената инвазия и безнаказаната хегемония на 
неолиберализма обусловиха и още нещо – безсрамно възприе-
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мане и меркантилно използване на неудържимото разраства-
щи се демагогски, а и популистки прийоми в политическото 
говорене. Демагогските политически езици се оказват като че ли 
най-имунно съответстващи, а и исторически проспериращи в ус-
ловията на злополучния ни преход към демокрация.36 Успоред-
но с неизбежното за смутни преходни времена, реалности и 
нрави стигматизиране и дори сатанизиране на историческото 
минало, което уж се характеризирало с небивало сътворение и 
възпроизводство на идеологическа демагогия и политически 
популизъм, новите обществено-исторически условия, идеологи-
чески брожения и политически порядки релефно забележимо 
ускоряваха процесите и уплътняваха политическите езици с оче-
вадно ескалираща демагогия и мултиплициращи се популистки 
прийоми. Така десните партийно-политически елити безсрамно, 
но и публично се възползваха от ляво-социално аташирани по-
литико-езикови средства и технологии, а левите – обратно, – им 
връщаха жеста, безсъвестно възприемайки, използвайки десни 
вербални концепти. Резултатът от подобни взаимни идеологи-
чески „реверанси“ бе, че десните се опитваха все повече да изг-
леждат като социални, а левите видимо се отдалечаваха от ис-
торически традиционните си фундаментални критерии и техно-
логии за защита на социалното. 

Драстичните изменения в политико-езиковите интенции и 
инвенции в преходните политически партии, най-вече на техни-
те – готови на всичко, за да властват, – елити, неизбежно пред-
поставят или обуславят тенденция към релефно очертано ре-
дуциране и анихилиране на социалното, към неговата дискре-
дитация, опасни, вредни мутации, дори неговите елиминации в 
идеологически, политически и битиен контекст. Същевременно 
обаче публичното време-пространство гъмжи и от политико-
езикови симулакри, от всевъзможни имитации на социална чув-
ствителност, съпричастност и загриженост, които не само не 
подпомагат истински социални каузи, а ги дискредитират и им 
пречат. Втръснали експерти и анализатори, креатури на задгра-

                                           
36 Виж подр.: Мизов, М. Политическата демагогия. С., „Авангард Прима“, 2018, а и: Политическата дема-

гогия в прехода. С., 2017, (съст. и науч. ред. М. Мизов), електронно издание, ISBN: 978-954-2982-10-4.  
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нични властови центрове или на олигархичните задкулисия, а и 
на различни кланове на паралелната държава ежедневно тор-
мозят сетивата на злощастната медийна аудитория със своите 
панегирици за дадени каузи, като след кратко време „обръщат 
палачинката“ и им стават най-върлите критици, на всичкото от-
горе и без изобщо да променят лексикалните си арсенали и ре-
пертоари. Подобни казуси дискредитират още повече статуса и 
репутацията на властовите езици, обуславят тяхната публична 
инфлация и символна хиперинфлация в преходния период. 

Всички тези промени/тенденции предизвикат и катализи-
рат съответни редукции на историческото и публичното влияние 
на социалните/левите идеи в менящия се социум. Очевадното 
изпосталяване и сякаш „раковото“ отслабване на партийния ор-
ганизъм на немалко леви формации се дължеше в немалка сте-
пен на амортизацията и аморфизацията на техните политически 
езици, на тяхната символна и практическа немощ да се оказват 
ефективни фактори за преодоляването на новите предизвика-
телства, а пък и да бъдат истински рупори и защитници на соци-
алните, хуманните, демократичните идеи. Престорването, ими-
тацията, симулацията на поемане на отговорности за леви про-
екти без обаче впоследствие да се гарантира и тяхното практи-
ческо осъществяване, а напротив, те да се заменят с неолибе-
рални сценарии, техники или практики на управление на дър-
жавата и обществото неизбежно сриваха интереса към и авто-
ритета на левите сили, подкопаваха доверието, а и социалната 
вяра на масите в истинността на техните езици. Защото нерядко 
фалшивите политически езици доста лесно, бързо биват разпоз-
навани. Тези езици динамично се отдалечаваха, но и отчужда-
ваха от своите автентични исторически образи и биографии, 
превръщаха се далеч повече в лингвистични арсенали и репер-
тоари на левите партийно-политически елити, все по-явно от-
късващи се от масите, заради изоставянето на истинските соци-
ални каузи и борби, или поради имитациите им. 

Идеологическата анорексия и политико-езиковата були-
мия стават фрапираща очевадност, а и неизбежна съдба за пуб-
личните изяви на немалко от съперничещите си до кръв езици. 
Но и свръх-наднорменото тегло на присъствие и действие на не-
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олибералните идеологеми също разкрива твърде сериозни за-
болявания на приелите ги социални организми. Не е случаен 
фактът, че колкото повече се говори/пише за разплуване на нео-
либерализма във всички сфери на публичния и частния живот на 
хората, толкова повече политическите езици, които го прокла-
мират и защитават, се оказват в затруднено положение, със за-
дух и без достатъчно сили да впечатлят и убедят все по-дезинте-
ресиращите се от тях маси.  

Всичко това се случва в епохално време и при глобални 
преобразувания, органично свързани с възхода и улеснена в го-
ляма степен и форма от неолибералната вълна доминация на 
постмодернизма, който реално, тотално фаворизира релати-
визацията на принципите, критериите, истината, ценностите и 
всичко в живота. Алхимичната смес и коварната симбиоза на 
неолиберализма с постмодернизма радикално променя естест-
вото, спецификата, функционалните мисии и ефекти, публичния 
дизайн и масовото възприемане на идеологическото и полити-
ческото. Последиците са очевадни, а и фатални за политически-
те езици, които, от една страна, явно увеличават своето присъст-
вие и роля в условията на определени ситуации; от друга страна 
– в перспектива все повече редуцират или губят, и то невъзвра-
тимо своето влияние, въздействие, роля и значимост за опреде-
лени социални групи, слоеве, или класи, които исторически са 
разчитали на тях. 

Прекалената идеологизация и свръхполитизацията неиз-
бежно пораждат и увеличават честотата и въздействието на осо-
бени бумерангови ефекти. Непрестанното политизиране и нат-
рапчиво-безнаказаното идеологизиране предизвикват немину-
емо колебания, разочарования, досада, отегчение, отвращение 
и погнуса от всичко политическо. Праговете на социалната чув-
ствителност на гражданите отначало доста радикално, а и дина-
мично се изменят в посока на възприемане на новостите, но 
после – след достигане на определени норми или фази, започ-
ват и да провокират редукции, дезертирания, явно или завоали-
рано отчуждение от всичко, носещо дори и най-малки полити-
чески белези. Затова хората ставаха все по-нечувствителни, а 
гражданите – все по-дистанцирани към публичните демонстра-
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ции, манифестации на старите, а и на новите политически езици. 
Колкото повече политически-ангажираните езици увеличават 
своите децибели, толкова повече гражданството като че ли става 
глухо, нямо и сляпо към техните апели, но и послания. Общест-
вено-политическият живот осъществява на практика ред еле-
ментарни физически принципи, като този, че колкото по-голяма, 
но и трайна е шумотевицата, толкова по-малко неща се чуват. 
Затова преходният етап се оказва време-пространство на особе-
ни пандемии, влошаващи или дори трайно увреждащи полити-
ческия слух на гражданите.37 А когато има такива проблеми с то-
зи слух, хората и обществеността обикновено започват много по-
често да дочуват, или пък да им се причуват неща, които не са 
реални, а това вече рязко повдига фиксинга на присъствието, 
ролята и значението на слуховете.38 

Естествено, прекаленото изобилие на такива политичес-
ки/политизирани слухове кога по-бързо, кога по-бавно, но неиз-
бежно се превръща в непоносим товар за хората. Затова и пър-
воначалният интерес към тях доста бързо се заменя с видимо 
равнодушие, индиферентност, безразличие, пренебрежение и 
дори отвращение. Но за всичко това, за подобни салто-мортале-
та на човешкото внимание или интерес главна роля, а и заслуга 
имат политическите и политизираните езици, които са техни из-
разители. А това обаче не е нещо исторически непознато, защо-
то и по време на социалистическия период има моменти, етапи 
на демографски бум на политическите слухове, които впоследс-
твие стават безинтересни, а езиците, които публично ги „серви-
рат“, също търпят инфлации.  

Конюнктурните игри и покачвания на фиксингите на Властта 
на политическите борси и историческите пазари, неолиберално-
постмодернистката драматургия, отреждаща супериорната цен-
ност на Властта, безскрупулността и меркантилността на полити-
ческите „играчи“ вече не се съобразяват със стародавни прин-
ципи, ценности, правила, норми и техники за спазване и на оп-
ределена идейно-политическа – респ. понятийно-категориална, 

                                           
37 Виж подр.: Мизов, М. Тайните на политическия слух. С., „Авангард Прима“, 2017. 
38 Мизов, М. Политическите слухове – вечното оръжие на/срещу властта. С., „Авангард Прима“, 2018. 
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семантична, семиотична, лексикална и дискурсивна – хигиена в 
живота на държавата и гражданското ѝ общество. Като неиз-
бежно следствие в обществено-политическия живот очевадно и 
сякаш безпрепятствено се формират или утвърждават тенден-
ции на повсеместно и безнаказано присвояване, истински гра-
беж на идеологеми и митологеми, които исторически са били 
принадлежности на противникови формации. Публично натрап-
чивата демонстрация на заимстване и употреба на чуждото бе-
ше солидно улеснена, а и ускорена от постмодернисткото толе-
риране или дори фаворизиране на дискредитацията на иден-
тичностните трафарети, релативизация на всичко в живота. Хер-
мафродитизмът, травестизмът, присвояването и експлоатиране-
то на половите белези и качества на другостта се пренасяха – 
чрез постмодернистките им реклами и апологии – и в сферата 
на политическите, и в идеологическите начала в обществения 
живот.  

Толерирайки секса, постмодернизмът видимо и настойчиво 
прокарваше отначало малки пътеки, а впоследствие огромни 
магистрали за инфилтрация и легитимация на аморфизацията на 
исторически, онтологически едва ли не вековечно утвърдени 
норми. По тази причина беше неизбежен и процесът на транс-
фер, а по-късно и на сблъсък по отношение на инвазията на 
джендър идеологията и на политическото ѝ експлоатиране. Фи-
гурата на травестита от чисто междуполовите отношения и зави-
симости се прехвърли в сферата на идеологическите и партий-
но-политическите реалности и порядки. Тези времена и нрави 
могат да се сравнят със Содом и Гомор в съвременната полити-
ка, а и с исторически непозната тенденция на идеологически, а и 
партийно-политическа перверзия. 

В един глобален, привидно изцяло отворен свят идейно-
политическата транссексуалност обуславя и катализира проце-
сите на флагрантно партийно номадство, което се превръща 
от изключение сякаш в масова норма за партийно-политичес-
кия живот. А затова не може да се намери политическа партия, 
която да е съхранила напълно своите скрижали и състави, или 
която да не е допуснала от, или в себе си номадски нашествия. 
Идеологическата апостазия, партийното отстъпничество, идей-
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но-политическото предателство станаха неотменни „щрихи от 
портрета“ на нашата историческа съвременност. Ренегатст-
вото се превръща в неизбежна, явна, а и привична част от 
публичния живот. А ренегатите не могат светкавично да се от-
кажат от всички свои предишни ментални и вербални трафаре-
ти, поради което неизбежно пренасяха едни в други езикови 
матрици, обуславяйки и катализирайки (с такива свои заслуги) 
трансформации в политическите езици, а оттам вече и в цялос-
тната политико-езикова картина, атмосфера в обществото. На-
растването на броя на ренегатите, с които обществеността 
трябва непрекъснато да се среща, да гледа и слуша, да търпи 
безобразията и безсрамията им, естествено, обуславя и поред-
ната мултипликация, ускоряване на дискредитирането на по-
литическите езици. А натрапването на ренегатите от партийни-
те елити неизбежно увеличава отчуждението на твърдите ядра 
на партиите и електоратите им не само към тези одиозни ти-
пажи, но и към партиите/елитите, които да допуснали такива 
скандални и безперспективни ходове. 

Първоначалните остри реакции към политическите номади 
или идеологическите ренегати впоследствие бяха заменени с 
безразличие или, колкото и странно да изглежда, дори и с ня-
какво необяснимо примирение с наличието и бесуването на та-
зи напаст. Затова днес в парламента на България има доста иде-
ологически травестити, партийни ренегати, откровени и безс-
рамни политически номади, които сякаш вече не предизвикват 
някогашните публични емоционални или оценъчни реакции 
към новата си битност. А това примирение обуславя наличие и 
влияние на политически езици, които вече не са и толкова чисти 
откъм своята първоначална идеологическа невинност, а обик-
новено представляват доста неясна амалгама от съвършено 
противоположни и даже взаимоизключващи се идеологически 
и партийно-политически съставки, респ. от безразборни и еклек-
тични консистенции от политико-езикови компоненти с различ-
на генеалогия, а пък и природа.  

Колкото и парадоксално, или тъжно да звучи, или изглеж-
да, реален плурализъм в обществено-политическия живот в го-
дините на прехода е налице най-вече спрямо инвазията и ком-
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фортното настаняване, утвърждаване, а и безпроблемното пуб-
лично легитимиране на идеологическия травестизъм и пар-
тийно-политическия номадизъм. Затова ренегати има по вър-
ховете, в елитите на почти всичките днешни партии в България. 
Идеологическото ренегатство и партийният номадизъм се пре-
върнаха от някогашните си статуси на публичен позор в съвре-
менни доходни занимания за много властолюбци. А тяхното 
присъствие и влияние не е безотносително спрямо драматични-
те промени и трансформации, станали или извършващи се сега в 
политико-езиковата действителност. До болка (исторически и 
съвременно) познатият синдром „какво да те гледам и слушам 
като знам кой беше, какви ги приказваше преди време“ трупа 
огромни дивиденти в масовата психика и общественото съзна-
ние на все по-разочароващите се масови публики. Идейно-поли-
тическата проституция става очеваден и банално наличен факт 
в живота. Идеологически травестити, политически хермафроди-
ти и партийни бисексуалисти, изповядващи, а и практикуващи 
едновременно две антагонистични идеологически визии, дефи-
лират съвсем безнаказано, спокойно в българското публично 
време-пространство. Те нямат морални угризения, нито свян и 
срам от думите и делата си, а дори цинично лансират всевъз-
можни обяснения и оправдания за своите неприемливи грехо-
падения. Така политическата и идеологическата перверзия ус-
пяват да се прикриват, пък и да се оправдават с наложителната 
или съдбовна нужда от прагматичен манталитет и маниер. А 
прагматизмът е любим феномен и на неолиберализма, но и на 
постмодернизма, които не само го легитимират, а и фаворизи-
рат – при това твърде спекулативно, манипулативно.  

Иначе казано, неща, събития, процеси или тенденции, кои-
то са добре познати на мъдрите държавници и истинските поли-
тици, но и солидно проучени от учените, отнасящи се до изкуст-
вената и инструменталната фаворизация на конюнктурния 
прагматизъм, в т.ч. в сферата на политическите езици, се оказват 
повторения в нашето време, а и общество, злощастни репро-
дукции с фатални ефекти за държавата и нейните граждани. От-
ново, за кой ли пореден път, брадясали, несъзнателно или 
умишлено пренебрегвани, частично, или изцяло непознати за-
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кономерности на обществено-историческото развитие и еволю-
цията и на вечната сценография на политическите игри се пов-
ториха у нас.  

По време на социализма смисловата органика, понятийно-
категориалната типология, дискурсивната ориентация и нара-
тивната разнообразност в доминиращата в България политичес-
ка идеология и партия се оказват заложници и продължения на 
импортираното отвън – от СССР и развиваната в него комунис-
тическа идеологическа визия. 

В условията на злополучния ни преход към демокрация 
външната зависимост не е преодоляна, дори е многократно уве-
личена, макар вече да е с противоположен идеен, парадигма-
лен, идеологемен или митологемен генезис, същност и функци-
онален статус. В продължение на три десетилетия публично за-
бележимите, но и слушаните български политически партии, 
най-вече тези с парламентарно присъствие и обществено влия-
ние, се оказват принудителни/доброволни пленници на неоли-
бералната идеология, днес и на евроатлантическите ценности, 
визии, сценарии за редица исторически трансформации. В пос-
ледните две години, успоредно със световния провал и глобал-
ната дискредитация на неолиберализма, а и с възхода на нео-
консерватизма, и у нас също се наблюдават ред съществени 
промени и трансформации в сферата на политическите езици, 
които не са само и толкова родени и обслужващи нашето исто-
рическо битие, колкото са плод, но и оръдие за пореден път на 
външни, импортирани политико-езикови модели и техники. Та-
ка някогашната идея на Димитър Благоев, че ¾ от ставащото в 
обществено-политическия или историческия ни живот фатално 
зависи от разнородни и многопосочно действащи външни фак-
тори, процеси и тенденции, се оказва за сетен път валидна, то-
тално определяща и политическите ни езици.  

Съвременните обществено-исторически реалности и поли-
тически нрави в българската държава и гражданското ѝ общест-
во достатъчно релефно показват (разбира се, за проницателните 
социално-политически сетива на гражданите), че периодът на т. 
нар. демократичен преход е създал, а и развил отдавна позна-
тия феномен на айсберга: само една малка част от всички (ре-
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ално съществуващи) политически езици могат да бъдат забеля-
зани, докато останалата, т.е. огромната част от техните реални 
множества не могат да бъдат видени и чути, още по-малко до-
пуснати да са коментирани, коментиращи. 

Подобно състояние и такава „закономерност“ на новото, 
рекламирано уж за демократично, свободно и плуралистично 
гражданско общество могат лесно и бързо да бъдат теоретичес-
ки и практически верифицирани и удостоверени: всички демос-
копски изследвания в годините на прехода отчитат само присъс-
твието и влиянието на няколко, обикновено по-малко от поло-
вин дузина политически езици, най-вече на парламентарно 
представените партии, но никога не депозират реалното много-
образие и наличието, а още по-малко и влиянието на другите, 
невидимите, а и нечутите алтернативни езици  

В потвърждение на казаното е и всеобщо признатата и ма-
щабно коментираната (както от различни партийно-политически 
и идеологически играчи, така и от всевъзможни структури от 
третия сектор, естествено или изкуствено сътворени и действа-
щи неправителствени организации) аксиома за размиването и 
изчезването на различията в профила на действащите партии 
и идеологии, респ. на тяхното подвеждане под всеобщия и все-
могъщ знаменател на неолибералната идеология и политическа 
прагматика.  

В известен смисъл редукцията или дори изчезването на 
вниманието, интереса и ангажиментите на гражданството към 
наличните политически партии и техните идеологически опции 
и визии също така е достатъчно показателно за свиването или 
дискретното унищожение на палитрата от толкова желаните, 
потребни на обществеността разнообразни, свободно действа-
щи и публично ефективно влиятелни политически езици. 

Всеобщо признатото уеднаквяване, флагрантното аморфи-
зиране и реалната анемия на политическите езици в годините 
на уж демократичния преход е очевадна, при това и ескалираща 
тенденция в публичния живот на държавата и гражданското 
общество. Доскоро за никого, който се интересуваше от полити-
ка и идеология, не бе тайна, че няма съществени разлики между 
лявото, центристкото и дясното политическо говорене или писа-



ИСТОРИЧЕСКИ ДЕФИЛЕТА И ПИРУЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 97

не, че едни и същи идеологически (неолиберални) парадигми 
стоят във фундамента и определят интенциите и инвенциите на 
политическата езиковост на партиите и в парламента, но и в из-
вънпарламентарното пространство на днешното ни общество. 

Нещо повече, което пак е своеобразна аналогия между ста-
рото (уж реално социалистическо, а всъщност авторитарно-
партократично) и новото (уж демократично) общество, а имен-
но, че политическата цензура39 не само не е преодоляна или 
изцяло премахната, каквито са обещанията или заканите на но-
вите демократи и реформатори от зората на злополучния пре-
ход, а реално съществува, при това в някои отношения и маща-
би далеч с по-голяма сила, роля и значение в публичния и част-
ния живот на хората. Прогласуваният от „синьото“ мнозинство 
Народното събрание безумен закон Панев е най-безспорното 
доказателство както за наличието на свирепа политическа цен-
зура, така и за антиконституционното ограничение, или тотално-
то лишение на част от българските граждани от техните законни 
права и свободи да притежават и използват свои езици в пуб-
личния и частния си живот в новата, пък и (уж) демократична 
българска държава.  

През годините на драматичния преход властниците всячес-
ки се опитват да натрапят на обществеността представи и мне-
ния, създаващи фалшивия възглед, че политическият език може 
да е универсален, ако негов изразител/гарант е онзи, в чиито 
ръце са властовите ресурси и механизми на държавата или тези 
на обществото. В подобни казуси властниците умишлено или 
поради незнание обаче пренебрегват едно вечно, златно прави-
ло, завещано на човечеството още от В. Фон Хумболд40 – че ези-
ците не са просто обложки на човешките мисли, а че те реално 
представляват и отстояват различни визии и типове отношения 
към света, че легитимират и прокламират разнородни и пара-
лаксни езикови картини и техните специфични опции за света и 
за всичко ставащото в него. Това правило днес се експлоатира 

                                           
39 За нейните особености и функции виж подр.: Мизов, М. Политическата цензура. Теоретическа разход-

ка с Карл Маркс в приказния свят/парк на политическата цензура. С., „Авангард Прима“, 2014, 394 с. 
40 Виж подр.: Гумбольд, В. фон Избранные труды по языкознании. М., URSS, 1984.  
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селективно, едностранчиво и доста инструментално. 
Би било интересно описанието, анализирането, обяснение-

то, а и тълкуванието на различните типове комплекси на езикови 
картини на епохата, държавата, обществото, политическата 
власт и т.н., които са били не само публично валидни, но и до-
миниращи в трите, следващи един след друг периода– досоци-
алистическия, социалистическия и постсоциалистическия. За 
жалост, у нас такива проучвания, пък и публикации липсват, най-
вероятно заради присъствието и ролята както на цензурата, така 
на автоцензурата. Защото днешните български граждани много 
повече си „мерят приказките“ на публично място, далеч повече 
си „сдържат езика“ в сравнение със социалистическото минало. 
Затова и автоцензурата им се превръща в значим контролен ме-
ханизъм за изявите им. 

От самото начало на прехода до ден днешен един от доми-
ниращите обертонове в политическата дискурсивност е неумор-
ното пледиране за неутралност на публичното говорене от 
страна на политическите фигури – лидери, партийни функционе-
ри и т.н. Идеологическото възкресение и политическата реани-
мация на тази Макс Веберова идея обаче катастрофира челно с 
логиката и прагматиката на съвременните реалии, нрави.41 Всич-
ко, което се случва, което става, което сега се върши или пък за 
известен период от бъдещето предстои да се осъществи, няма 
нищо общо с „правотата“ на този принцип. Българският преход е 
най-красноречиво и тотално опровержение на неговата вярност, 
а родените, гастролиралите под звездите му политически езици 
въобще не са неутрални. В огромната си част те се разкриват в 
публичното време-пространство като очевадно, фрапиращо прис-
трастни, необективни, преднамерени, спекулативни и манипула-

                                           
41 Тук, може би, е редно да си припомним също така и за доста популярния тезис на известната през 60-

70-те години на ХХ век френска изследователка Натали Саррот за „ерата на подозрението“, според 
който никое изказване не може да бъде считано за неутрално или за невинно, като под невинност би 
следвало да се разбира старият галицийски трафарет за невинност, който депозира известна просто-
душност, яснота и даже неумишлена ангажираност, т.е. безвредност (срав.: Серио, П. Как читают 
тексты во Франции. – В: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., ОАО ИГ „Прог-
ресс“, 1999, с. 20). Саррот твърди, че художествено-описателното изречение „Маркизата излезе в пет 
часа сутринта“ е не по-малко идеологически ориентирано и натоварено от апелиращото послание 
„Франция – на французите“. 
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тивни. Въпреки и независимо от тази натрапчива картина, въп-
росният принцип се толерира. Няма политически и медийни екс-
перти, анализатори, или партийни особи, които да не спекулират 
пред микрофоните и обективите с претенции и очаквания за не-
утрален език. Така обаче въпросният принцип живее особен, на 
всичко отгоре и коварен, двойствен живот, понеже за сетивата, 
психиките и умовете на хората хем е мъртъв, хем и действа. 
Призрачният или задгробният му живот не пречи на властниците 
да се възползват от неговите екстри и услуги, стига в дадения ка-
зус (или контекст) те да им носят печалби. 

Във всички такива казуси и дискурси съвсем преднамерено 
или заради изключително ниската култура на политическите ак-
тьори тотално се игнорира едно фундаментално, за да не ка-
жем/пишем аксиоматично положение – няма, ала и не са въз-
можни неутрални изказвания. Неслучайно Р. Блакар посочва, 
че дори и обикновеният неформален разговор не може да 
предлага (или гарантира) такава неутралност, защото самият той 
винаги предполага, обуславя, реализира, а и обезпечава осъ-
ществяването на съответна власт.42 

Много съществен е и проблемът за екологията на поли-
тическите езици в годините на злополучния преход към де-
мокрация.43 В този контекст, в продължение на три десетилетия, 
естествено, с променлива динамика, а и мащабност, се осъщест-
вяват две противоположни тенденции в обществено-полити-
ческия ни живот; респ. в сферата на изявите и съперничествата 
между разнородните и многоликите политически езици, или на 
техни деривати, родени и възпроизвеждани от реалностите, 
нравите на преходния етап.  

От една страна, налице е фрапиращата тенденция на раз-
нопосочно влошаване на пейзажите и климатичните особе-
ности на политико-ориентираната и ангажираната вербал-

                                           
42 Виж подр.: Блакар, Р. Язык как инструмент социальной власти. – В: Язык и моделирование социально-

го взаимодействия. М., 1987, с. 88-125.  
43 Виж: Мизов, М. Екологията на политиката – път към завръщането на човещината. – В: Екология и ху-

манизъм. Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми. С., „Авангард Прима“, 
2013, Л. Димитров, М. Мизов – съст., с. 149-184; също от него: Екологичен краудинг и политически ци-
низъм. – В: Екология и гражданско общество. С., „Авангард Прима“, съст. и науч. ред. М. Мизов, 2018.. 
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ност на различните типове социални субекти – институционал-
ни и неформални; индивидуални, групови и обществени. Може 
фигуративно или метафорично да се говори/пише и за такива 
резки, неочаквани и мощни промени, които поставят на огром-
ни изпитания, а понякога водят и до сериозни конвулсии, гърчо-
ве, агонии и даже до летални изходи определени семантични, 
семиотични и терминологични идентичности. Естествено обус-
ловеното от характера и особеностите на смутните времена и 
деконцентрираните общества или изкуствено провокираното и 
целенасочено експлоатиране на замърсяване на определени 
езикови пространства е реален факт в злополучния преход. В 
случая не иде реч само за безконтролно или манипулативно 
пренасищане на дадени вербални територии, или жизнени све-
тове на конкретни социални групи, или даже и на цялото общес-
тво със селективно натрапвани инфилтрации на чуждици в речта 
ни. Става дума за цялостна, радикална промяна на пейзажа или 
дизайна на политическите говори, на политико-вербалните стра-
тегии и тактики, използвани от дадени общности, което обусла-
вя рискове, кризи, колапси, агонии или смърт за традиционните 
им езици и то не заради естествения процес на заимстване, 
проникване и обогатяване на езика с нови или чужди думи, а 
заради прехвърляне на допустимите прагове на тази подмяна. 
Подобни опасности и замърсявания на битуващите политически 
езици се отнасят също и до сериозни покушения или дори изв-
ращения със семантиката и семиотичния статус на определени 
термини, дори на дискурсивни логики, техники, практики в об-
ществото. Тоест, едновременно, успоредно се пораждат и мощ-
но развиват процеси както на очевадни демографски бумове, 
така и на силни тенденции на редукции, блокажи и дори на ели-
минации, на висока смъртност в определени политико-езикови 
идентитети и сфери. Това не е нещо съвършено непознато в ис-
торически контекст, но в съвременните условия, реалности и 
нрави то се характеризира с огромна динамика и мащабност, 
най-вече с флагрантно и то умишлено провокиране, контрол и 
мултипликация на подобни мощни трансформации в политико-
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езиковите трафарети, логики, технологии и практики.44  
Аналогично на проблемите и феноменологията на биоце-

нозата, можем да пишем и говорим и за специфични въпроси и 
феноменологични особености на лингвоценозата, в т.ч. и тази 
на определени политически езици в конкретна епоха или тип 
общество.  

Естествено или изкуствено предизвиканите изменения в 
екосредата на даден политически език могат да обусловят (или 
възпрат) определени процеси на сукцессия, откриващи пътища 
за поява и последващо развитие на нови типове лингвофеноме-
ни на територията на преди това битуващи лингвокултурни ор-
ганизми, идентичности, стари езици. Такива сукцессивни замени 
могат да са свързани с публично видима или незабележима от 
огромни човешки маси „подготовка на почвата“, или „на тере-
на“, в или върху който даден (фаворизиран в момента) език мо-
же явно, или дискретно да обуславя, а пък и да катализира при-
шествието и господството на друг, но на един по-късен етап.45  

Има основания да се отстоява тезата за наличието, а и вли-
янието на специфична лингвоурбоекология, свързана с характе-
ра и особеностите на съществуване и междувидова конкурен-
ция на езиците в градски условия, при което са възможни доста 
сериозни поражения в автохтонната среда на определени вер-
бални идентичности. В условията на прехода миграционните 
вълни се насочват основно към големите градове и това предиз-
виква доста съществени увреждания на привичната лингвоеко-
логия в селата или в малките градчета. Немалка част от тези про-
цеси имат свои политически причини и следствия. 

Ако екополитическото насилие се превръща в почти неиз-
бежна част от политическия живот на повечето съвременни об-

                                           
44 Еколингвистиката е много сериозен и перспективно развиващ се дял от научното познание за езиците 

и взаимодействията, зависимостите им от околната среда. Като научна дисциплина тя се появява през 
70-те години на ХХ в., като за „баща“ на термина се смята американският лингвист Ейнар Хауген. За 
жалост у нас в годините на прехода няма изследвания и публикации, посветени директно на полити-
ческата еколингвистика, макар че пораженията върху езика там са наистина много сериозни, някои и 
невъзвратими.  

45 Например, у нас радикалните промени в сферата на сблъсъците между политическите езици доведо-
ха и до съответни промени в еколингвистиката и лингвоценозата в научната терминология и дискур-
сивност. 
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щества46, може ли да се каже, че подобна тенденция е безотно-
сителна към темата за лингвополитическото насилие над дру-
гостите. Нали днешните тревоги и страхове на много политичес-
ки елити или дори на цели общества са свързани и с възможни, 
или вече действащи хибридни войни, основната част от които са 
ангажирани със съществени промени на информационната сре-
да, с инфилтрация на лингвистични „емисии“ и субстанции, пре-
дизвикващи сериозни поражения. 

Комодификацията на политиката, респ. на нейните езици, 
обуславя възможности и за производство, дистрибуция, рекла-
миране, пласмент и консумация на вербални екстри или на хал-
тури, имитации, симулакри, известна част от които могат и да не 
притежават обявените на политико-пазарните тържища високи 
качества и предимства като по такъв начин замърсяват не само 
лингвополитическия пазар, но и социалната среда. 

Политико-лингвистичните интервенции могат да провоки-
рат и гарантират друг тип процеси, свързани с особен тип реме-
диация на преди това силно засегнати, замърсени, имунно заст-
рашени и колабирали лингвистични организми, т.е. със съживя-
ване, възстановяване на деструктивно или дебалансирано биту-
ващи предишни лингвосфери. 

Сериозните промени и увреждания в лингвоатмосферата 
на даден политически организъм, или климатичните аномалии 
на дадено общество, провокирани от различни видове антропо-
генни действия, вредни емисии, т.е. замърсявания в езиковата 
му среда, могат да предизвикат „озонови дупки“ в лингвоатмос-
ферата, които съществено да усложнят, или дори да унищожат в 
някаква перспектива и живота на този лингвосоциум.  

Мащабните нарушавания на лингвосредата или лингвоат-
мосферата, свързани с драстично надхвърляне на праговете на 
поносимост и възстановимост на пораженията, могат да прово-
кират различни видове лингвистични катастрофи, някои от 
които могат да бъдат дори и фатални за съществуването, или 
поне за властовия статус на дадени езици. В подобни казуси мо-

                                           
46 Виж по-подр.: Нефëдов, С. Экополотическое насилие как феномен современной политической жизни. 

Ставрополь, 2013, диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. 
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гат да бъдат силно възпрепятствани, мащабно блокирани или 
унищожени различни комуникативни техники и практики в по-
разения социум, или субект. 

Разбира се, възможна е както селекцията, така и употребата 
на съвсем други типове метафори, или аналогии, които също, 
при това и не по-малко успешно, могат да описват такива слож-
ни – исторически, или всекидневно банални – драми на езиците. 

Подобни, силно ускорени, уплътнени с драстични, повсе-
местни трансформации, реалности и нрави в сферата на полити-
ческите езици наподобяват по своята динамика и мащабност 
радикални изменения в битуващата „Менделеева таблица“ на 
общоприети – повече или по-малко познати, и използвани – 
термини, понятия, категории. Нагледната и често недаваща въз-
можности за цялостно обхващане и детайлно проумяване „хи-
мическа реактивност“, свързана с откриване и въдворяване в 
публична, масова експлоатация на нови или на изменени по 
своята смислова, семиотична, ценностна и нормативна валент-
ност понятия и категории, сякаш наподобява динамично, некон-
тролируемо, или преднамерено завоалирано, а и инструмента-
лизирано инфилтриране и легитимиране на съвършено нови 
хомоложни редици и колони спрямо масово употребяваните 
термини. Процесите на непрестанно откриване и внедряване, 
легализация и масовидна употреба на нови понятия или катего-
рии, свързани с политическите реалности и нрави, първоначал-
но шокират гражданството, а впоследствие предизвикват и ут-
върждават силно променени нива на внимание, интерес, анга-
жимент, търпимост и поносимост, или – обратното, – на съмне-
ния, подозрения, мнителност, разколебаност, враждебност, от-
рицание, нетърпимост и непоносимост към конюнктурно раз-
клатените, стигматизираните, или дамгосаните по определени 
причини и начини термини, категории и смислови матрици. Тези 
открития се отразяват по своему на статуса на политическите 
езици в наше време.  

През годините на злополучния преход към демокрация са 
контрастно или завоалирано забележими процесите на много 
сериозни трансформации в генома, или даже и в имунитета на 
определени смислово-ценностно общовалидни дотогава конфи-
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гурации. Рязко се изменя и съотношението между рационалното 
и емоционалното, между когнитивното и афективното в съдър-
жанието и предназначението на конюнктурно селектираните и 
експлоатирани в масови пропорции терминологии и фразеоло-
гични техники. Предишните баланси и залози на рационалното в 
новите, смутни времена, барутни реалности и силно наелектри-
зирани обществени нрави забележимо отстъпват на емоцио-
налността, афективните компоненти и инструменти при манипу-
лация на обществените нагласи, на масовата психика и общест-
веното съзнание като цяло или на дадени групи. Налице са мно-
го динамични и тежки покушения, даже и опустошения върху 
политико-езикови територии, спрямо обитаващи или използва-
щи ги политизирани идентичности. Системно-структурната оп-
ределеност, но и функционалност на такива идентичности се 
оказват подложени на силно зависимите от динамично разви-
ващите се в съвременните реалности и нрави лингвокултурални 
процеси, гравитационни полета, семантични протуберанси, съ-
ществено изменящи параметрите на възприятията и действията 
на хората. Източници и дълготрайно съществували канали, тран-
слатори на определени политико-езикови традиции и идентич-
ности са скоропостижно или постепенно, неотстъпно атакувани, 
блокирани или изцяло разрушавани. Иде реч за много радикал-
ни и динамични промени спрямо предишните политико-езико-
ви констелации и конфигурации, които се проявяват не само в 
драматична, но и в драстична промяна на лексикалните фондо-
ве и семантичните характеристики, типове, пластове и слоеве на 
исторически дълготрайни и общовалидни за народа ни полити-
ко-идеологически концептосфери, но даже и за очевадно ко-
нюнктурни трансформации дори във фонетичния статус на поли-
тически езици. В потвърждение на последното могат да се пре-
ведат като нагледен пример агресивните инфилтрации на фоне-
тични специфики от чужди на българската фонетика езикови 
техники и традиции. Глобалната дисперсия и неолиберално 
спонсорираната хегемония на английския (по-точно на амери-
канизирания английски) език обуславят ред фрапиращи проме-
ни в говорите на български радио- и телевизионни говорители, а 
оттам по индукция на тяхното разпространение и в политичес-
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кия, и във всекидневния говорим език на българските граждани, 
отнасящ се до някои – традиционни или актуално-злободневни 
– политически теми. Уподобяването, имитирането на политико-
медийните маниери на говорене на западни (европейски и аме-
рикански) еталони и ментори се превръща много бързо от рядко 
изключение в масова баналност за политико-комуникативните 
практики. Домораслите ни преходни политици доста бързо и 
конюнктурно се адаптират към сервираните им отвън вербални 
матрици и клишета, при което често се стига до комични случаи. 
Затова наши властници, в стремежа и опитите си да се покажат 
модерни и съвременни, използват не на място, т.е. съвършено 
неправилно, с „побългарено“, дори изцяло некоректно пред-
назначение определени типове концепти, термини и фразеоло-
гични констелации. Такива казуси няма как да не предизвикват 
критики, негативизъм, смях, отегчение, досада или неприкрит 
гняв, а даже и явно отвращение в аудиториите. 

Успоредно с тези процеси обаче, контрастно се наблюдава 
и още нещо. Постмодерността толерира, дори фаворизира и из-
вежда на най-предната линия релативността и прагматизма, в 
т.ч. и по отношение на преформатирането, или премодифици-
рането на семантиката, а оттам на лексиката, синонимните, 
омонимните, евфемистичните, метафоричните и пр. арсенали и 
репертоари на политически ангажирани субекти – обикновени 
граждани, партийни членове, политически лидери и функцио-
нери на съответни партийни структури и неправителствени ор-
ганизации, и пр. А всичко това неизбежно – естествено или из-
куствено, преднамерено – обуславя съществени видоизменения 
в облика на политико-езиковите пейзажи, в релефа на полити-
чески ангажираната вербалност на конкретни партийни иден-
тичности и т.н. „Панорамата“ на доскоро предпочитаната или 
идеологически фаворизираната терминология, технологиите на 
конструиране, дистрибутиране, рекламиране, пласиране и кон-
сумиране на съответен вербални аксесоари в определени екст-
ремални или банални ситуации се променя. А паралелно с това 
се изменят и семантично-семиотичната ориентация и ангажира-
ност както на отстъпващите, така и на настъпващите, нахлуващи-
те динамично и бързо превземащите публичното време и прос-
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транство термини, фразеологични техники и матрици. Същест-
вени промени се осъществяват и в смислово-ценностния пъл-
неж, а и в температурата, която таят и изригват с употребата си 
съответните типове променени концепти. Непознаването и неп-
равомерната употреба на дадени термини, категории и дискур-
си в качеството им на модерни клишета обуславят и нови резер-
ви към доминиращите езици. Налице са мощни смислово-
ценностни „ерупции“ или драматични вербални „протуберан-
си“, които обществото не познава или поне не е изпитвало в 
протежението на няколкото предходни десетилетия, а пък и 
спрямо някои такива иновации дори липсват каквито и да са 
предишни исторически аналози. Подобни радикални трансфор-
мации обаче не оставят без съответни влияния, въздействия и 
изменения характера и спецификите на отношенията на някои 
социални субекти, политически актьори, към техните роли, зна-
чимост в публичния и частния живот на хората в динамично и 
радикално менящото се общество.  

От друга страна, налице са процеси и тенденции на пред-
намерено, спекулативно, инструментално или манипулативно 
обновление, модернизиране, оптимизиране и легитимиране на 
исторически нови политико-вербални логики, техники и практи-
ки, които под предлог, че ще повишат качеството и ефективност-
та на политическите комуникации в обществен, групов и между-
личностен контекст, нерядко водят до обратни резултати, макар 
и не веднага, а след изтичане на определено историческо и со-
циално време. Така всъщност се реализират и своеобразни „ет-
нически прочиствания“ на определени политико-езикови хроно-
топоси и идентичности, като, вместо стигматизираните и про-
куждани от тях предишни лингвистични трафарети, се лансират, 
рекламират, брутално или перфидно, завоалирано прокарват и 
натрапват техните антиподи, или антагонизми. Затова не само 
интересуващата се от и ангажирана с политически изяви общес-
твеност, а даже и напълно аполитични субекти – лица или групи, 
– се оказват силно засегнати от подобни радикални и мащабни 
трансформации във вербалната им среда, а и атмосфера. А нае-
лектризираните човешки взаимоотношения в политическата 
сфера често се нуждаят от прибягване до мострите и услугите на 
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аргументите ad hominem47. Разковничето отново може да се от-
крие в потайностите и аксиологическите лабиринти на постмо-
дерната менталност и прагматика. Постмодерността фаворизира 
индивидуализма и рекламира автопойезиса, неограниченото и 
волунтаристично сътворение на живота. Но тези ѝ скрижали се 
оказват ахилесова пета, защото хипертрофираната безгранично 
персоналност лесно се превръща в мишена и дори в жертва на 
чужди вербални покушения. За да се спечели политическият де-
бат, в днешно време не е потребно да се спазват универсални 
морални ригоризми, касаещи достойнството, честта и ценността 
на другия. А това отваря царски врати и открива широки магист-
рали за нахлуването и господството на подобни реторически фи-
гури и похвати, които придобиват огромно разпространение в 
политическата или политизираната комуникация между съвре-
менните граждани. 

Изобщо неразработена в българските обществени науки е и 
тематиката за класификацията на политическите езици, сът-
ворена, а и валидна в годините на преходния етап. Елементар-
ното обяснение, че подобна типология може да се осъществи по 
линията на диференциране на идеологическите или партийните 
фамилии – от типа на десни, центристки и леви, или пък на ко-
мунистически и антикомунистически/демократични, каквото 
деление през годините на злополучния преход се налага пред-
намерено и инструментално, е крайно несъстоятелно или поне 
съвършено недостатъчно за една напълно обективна, правилна 
и комплексна селекция, аналитика и интерпретация на действи-
телното разнообразие и функционалните ефекти от действията 
на политическите езици. Критериите за подобна таксономия мо-
гат да са далеч повече и на prima vista, например, могат да се ви-
зират следните типове: унаследени, мъртви или възкръснали; 
импортирани и експортирани; ситуативно-конюнктурни и дъл-
готрайно пребиваващи; публично слушани и неслушани; соци-
ално чути или нечути; самодостатъчни и допълвани; модифици-
рани, предпочитани, толерирани и фаворизирани срещу пре-
небрегвани, дискриминирани и репресирани; цензурирани 
                                           
47 Виж подр.: Уолтон, Д. Аргументы аd hominem. М., Институт фонда „Общественное мнение“, 2002. 
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срещу нецензурирани; запомнени и забравени; екстравертни и 
интравертни; екстериорни и интериорни, и т.н. Същевременно 
обаче, е необходимо да се подчертае, че подобна типология не 
е окончателно затворена, а може да бъде непрестанно допъл-
вана, обновявана, коригирана и усъвършенствана в зависимост 
от реалните промени в наличието и своеобразните констелации 
на тези интересни феномени.  

Следователно, и в това изследователско поле има какво 
още (при това безспорно много) да се направи, за да можем да 
придобием една далеч по-цялостна и адекватна представа за 
реалното многообразие, за специфичната природа и проява на 
политическите езици. Защото чрез разработването на тази инте-
ресна проблематика ще може да се обогатят, а и прецизират 
знанията ни за произхода, същността и спецификата, функцио-
налните и реално проявените ефекти от присъствието и влияни-
ето на отделните тези от този сорт. 

Явно е, че в нашата съвременност политическите езици не 
само господстват, но и боледуват, и страдат, подложени са на ог-
ромни изпитания, които невинаги издържат. Постмодернистката 
хипертрофия на езиковите игри се оказва конюнктурна и едност-
ранчива, неспособна да осмисли и прецени всички заплахи и рис-
кове за тези езици. А това налага откриване и прилагане на по-
други подходи към езиците на/срещу властта. Очевидно, прила-
ганите методологически подходи и техники не са достатъчни, ни-
то съвършени относно дешифрирането на генеалогията и фено-
менологията на тези езици. За да успеят те, пък и изявите им в 
публичния и частния живот на хората обаче, е нужно радикално 
преобразуване на историческите реалности и нрави, тяхното ху-
манизиране. Така практиката може да помогне на теорията, което 
съвсем не значи, че последната трябва да изчаква „даровете“ или 
пробивите на първата, за да се развива перспективно. 
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МАРКЕРИ НА ПЕРЕСТРОЕЧНИЯ НОВОГОВОР ИЛИ ЗА НОВИТЕ 
И СТАРИ КОРЕНИ НА... ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ НА „ПРЕХОДА“ 

Донка Александрова 

Целта на моето изказване е да маркирам същностните ас-
пекти на политическия език след социализма. Наричам го „пе-
рестроечен“, а не „преходен“ по две причини: първо т.н. фено-
мен „Преход“ фактичеи беше реставрация на капитализма (по 
български) и период на търсене на нов икономически и идеоло-
гически модел, и второ – ехо от Горбачовата контрареволюция, 
заляла целия бивш соцлагер. 

Днес е време на политическите хамелеони и междупартий-
ното номадство; време на срутените кумири и убитите надежди; 
време на нагли лъжи и подмяна на ценности; на грабеж и ко-
рупция; на братоубийствено партийно строителство; на идеоло-
гическа деструкция и издигане на Лъжата върху Олтара на Исти-
ната; на Интернет и масовата манипулативна агресия... Къде 
беше началото на всичко това? 

Точно преди 33 години (на 15-17 май 1986 г.) „бащата“ на 
Прехода – М. Горбачов произнася за първи път термина „пе-
рестройка“ за настъпващия нов политически процес, включващ 
глобални реформи в сферата на икономиката, селското стопанс-
тво, индустрията – реформиране на цялото съветско общество: 
„Видимо, товарищи всем нам перестраиватся. Всем.“ Преди 
една година – на 20 април 1985 г. на Априлския пленум на ЦК на 
КПСС М. Горбачов издига лозунга за „ускорение на развитието“, 
за реформиране на партията и държавата, което беше косвено 
признание за изоставането на съветската икономика, промиш-
леност и селско стопанство. Западът отново трябваше да бъде 
„догонван и изпреварван“... За съжаление авторът на Перест-
ройката не остана на висотата на Промяната, (а не Смяната), коя-
то беше необходима на обществото. Най-точно формулира ро-
лята на Горбачов и неспособността му да обхване сложността на 
обществения процес неговият съратник от първото перестроеч-
но десетилетие – секретарят на ЦК на КПСС по икономика – Ни-
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колай Рижков: „Горбачева не страна интересовала, а то, как 
он выглядит на ее фоне”.1 В действителност последният гене-
рален секретар на КПСС и нейн унищожител не показа нито 
идеен и теоретически капацитет за такава грандиозна общест-
вена промяна, нито моралната устойчивост за отстояване на 
общественото благо, поддаващ се на лъстивата оценка и под-
крепа от страна на Западна Европа и Америка (личните му кон-
такти с М. Тачър и Р. Рейгън). М. Горбачов прие ролята на преда-
теля и убиеца на надеждите на милионите обикновени хора по 
света. Магическата дума „перестройка“ без превод навлезе в 
ежедневието на народите от бившия соцлагер със силата на 
съкровена надежда за реконструкция (а не деконструкция) на 
социализма и впоследствие се превърна в отровата на разруше-
нието и разочарованието, без ясни перспективи за същността и 
измеренията на Новото. 

Ние, българите, възприехме друга дума – „Преход” и този 
път без да повтаряме папагалски съветската практика мечтаехме 
за реформи и подобрения, които ще видоизменят социализма и 
ще донесат повече свобода на личността и комуникациите. В 
действителност „преходът“ се оказа „реставрация“ на капита-
лизъм, забравен от едни и мечтан от други, за които той има са-
мо лъскавата страна на богатството и псевдосвободата. Мечтата 
обаче се оказа илюзорна и непознатият „Преход“ се превърна в 
разочарование, отчайваща бедност и безизходица за милиони, 
покрай мръсната вода изхвърлихме и отрочето... Желанието за 
промяна беше продиктувано обективно от застоя и деформа-
циите в управленската и социалната политика в промишленост-
та и селското стопанство през 70-те и 80-те години на ХХ век. По-
етите, писателите и артистите като най-чувствителната струна на 
обществото публикуваха произведения, критикуващи общест-
вените недъзи (Пиесата „Прокурорът“ на Г. Джагаров, поезията 
на Р.Ралин, К.Павлов, М. Ганчев, Ст. Цанев и др.) Но най-
чувствително въздействие върху обществото оказаха смяната на 

                                           
1 https://iz.ru/news/575877 Горбачева не страна интересовала, а то, как он выглядит на ее фоне» Нико-

лай Рыжков — об «отцах перестройки», золоте партии и предательстве, Интервью, Давтян Паруйр, 26 
сентьбря 2014, 01:01,4441 26 сентября, 2014. 01.01. 
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идеологемите, радикалните промени в дискурса на властта, 
промяната в речника на политическия език. Перестроечният 
език – специфичният език на преминаването от социалистиче-
ски към капиталистически обществени отношения, характерен 
за Русия, бившия Съветски съюз, България и останалите страни 
от бившия социалистически блок придоби съществена характе-
ристика: от една страна, настъпи демократизация на обществото 
(макар и едностранчива и хаотична), а от друга – обществените 
отношения се деидеологизираха или реидеологизираха с уста-
новяването на псевдо-идеен плурализъм (леви, десни, либера-
ли, консерватори, патриоти, земеделци и пр.)  

Власт, политика и дискурс: Мнозина изследователи на по-
литическата комуникация твърдят, че историята на политическа-
та мисъл, това е историята на политическия дискурс. Устните и 
писмените политически послания, които въплащават духа на 
обществената промяна и успеят да преодолеят бариерите на 
статуквото, рисуват новия социален етап. Повечето от науките, 
изследващи „политическото“, се занимават с „политиката 
като дискурс“, т.е. като съвкупност от „изказаното“ и зафикси-
раното от историята. В същия дух са и разсъжденията на един от 
най-влиятелните философи сред „новите леви“ – Мишел Фуко, 
който твърди, че епистемата на една епоха „се опира изцяло на 
дискурсивните практики на обществото в определено време“2. В 
„Думите и нещата“ той стига до извода, че „във всяка дадена 
култура, във всяко дадено време, винаги съществува само една 
епистема, която дефинира условията за възможностите на ця-
лото познание“.3 А властта според него не са институциите и ор-
ганите за управление (държава, църква, семейство и пр.), а „от-
ношенията между силите“ – властта е „сноп от отношения“, до-
като познанието за епохата (епистемата) се въплъщава изцяло в 
многообразието от дискурсивни обществени практики в опре-
делено време4. 

За да отговори на въпросите: „Как се упражнява властта?“ и 
                                           
2 Фуко, М. Думите и нещата, с. 168; Вж.по-подробно: Д. Александрова, „Метаморфози на реториката 

през ХХ век“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с.310-349. 
3 Пак там. 
4 Пак там. 
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„С какви механизми?“ руският философ А.Г.Дугин разглежда 
„стихията на властта и стихията на езика» като „явления от ед-
накъв функционален ред“. „Социалната и политическата рево-
люция, пише той, започва с изменениено на езика, а ако е ус-
пешна, тя задължително реформира окончателно езика“5. Тер-
минът „политически език“ бил въведен в широка употреба 
след Френската революция от 1789 г. под влияние на книгата на 
Абат Е. Саийс „Какво е Третата държава?“. Учените първоначал-
но са имали предвид само политическите речи (устни и писме-
ни), насочени към унищожаване на привилегиите. Впоследствие 
стигат до извода, че всяка революция внася свой принос към из-
коваването на нов политически език. Участниците и изследова-
телите на Френската революция освен термина „политически 
език“ променят и термините, означаващи науката за политиката 
– политологията: до тогава традиционно тя се свързва с морала 
(sciences morales et politiques) – „науки за морала и политиката“, 
а след революцията смисловият акцент се премества върху со-
циума и човека (“социални науки“ (social sciеnces) и „науки за 
човека“ (sciences humaines). 

Най-широка популярност придобива критичният образ на 
„новговор“ (“Newspeak“), термин, създаден от Джордж Оруел 
(Eric Arthur Blair) в романа му „1984“ и алегоричната новела 
„Животинска ферма“ (Animal Farm). „Новговор“ за разлика от 
„старговор“ (самият английски език е „старговор“ – Oldspeak) е 
синоним на ограничено, опростено мислене, не търпящо ина-
комислието, главният инструмент на тоталитарната държава и 
Партия. Карикатурният образ на деградиращото влияние на оп-
ростения до животинско равнище новговор достига своя апогей 
в новелата „Животинска ферма“. Ако съпоставим новговора на 
Оруел и перестроечния новговор ще се натъкнем на следната 
съществена разлика: докато при първия нещата тотално се оп-
ростяват, за да достигнат до необразованите примитивни псев-
дограждани, при втория наблюдаваме обратната тендеция – ус-
ложняване на комуникативната ситуация: диалогизъм, демокра-
тизация, многопартийна система, медийна манипулация и пр., 
                                           
5 Дугин, А.Г. Философия политики, М., „Арктогея”, с. 388-389. 
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които се преплитат с тоталното профанизиране на социалния 
живот – деидеологизацията, чалга културата, печалбарството, 
култа към потреблението, замяната на моралните принципи на 
социализма с либералните норми на пазарната икономика и 
личното облагодетелстване.  

„Перестроечният“ или „новговорът на прехода“се побълга-
ри в две посоки: от една страна – за левите сили – той беше про-
дукт на „мирната“ (нежна) революция и беше близък до „преус-
тройство“; от друга страна – десните партии говореха за „смяна 
на системата“ и се противопоставяха категорично на съветската 
„перестройка“. И за едните, и за другите оратори беше харак-
терно крайното екзалтирано отрицание. Елемент на обективно 
балансиране на позициите внесоха две събития, придобили ис-
торическо значение за Прехода – „Кръглата маса“ от 3.01 до 
14.05. 1990 г. за политически консултации, вследствие на които 
се решават ключови проблеми от държавното управление и 
„Боянските ливади“, пресконференцията на президента Ж. Же-
лев, станала популярна под това название и довела до оставката 
на правителството на Филип Димитров (СДС). Като продукт и 
средство на властта перестроечният политически език законо-
мерно следва етажите от пирамидата на Властта: държавните 
чиновници – Премиер и министри, председател на Народното 
събрание и депутати, Президент (за първи път в българската ис-
тория, за съжаление с твърде редуцирани правомощия поради 
статута на държавата като парламентарна, а не президентска 
република), Средствата за масова информация, олигарсите... В 
тази пирамида ярко се откроява публичната диглосия, демагогс-
ки прикривана под демократичните форми за управление: авто-
ритарен стил на управление като маска на олигархичните зави-
симости от едри собственици, забогатели вследствие на неза-
конна приватизация, раздържавяване, подмолно раздаване на 
държавни средства и пр. Стигна се до парадоксалната ситуация: 
социалисти строят капитализъм!? Димитър Луджев споделя (в. 
„Култура“), че в приватизационния процес са участвали около 
220 офшорни фирми, собственост на бившия номенклатурен 
елит и на неговите родови продължения. Десни и леви анализа-
тори обясняват как са завладени пазарните територии. Д-р Н. 
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Михайлов посочва ролята на десните като политически гарант 
на левите за тяхното пазарно осъществяване. „Те опаковаха 
процеса в клишета на либералната проповед, трафарети за сво-
бодния пазар и скандиране на антикомунистически лозунги. 
Демократичната видимост е тяхна заслуга“6.  

„Нелегитимният контрол върху публичната власт“ намира 
най-ефективно приложение в Средствата за масова информа-
ция – печатни и електронни. Зад видимата свобода на словото 
се крие политически и главно икономически надзор. Не случай-
но днес България е на 111-то място по Свобода на словото. Илю-
зията, че разкрепостяването на журналистическия език ще до-
веде до истинското демократизиране на медиите, рухва още 
през първите години на т.н. Преход. Публична тайна е наличието 
на медийни империи, които издържат финансово и управляват 
идеологическите и културни програми на телевизии, радия, вес-
тници, списания, електронни сайтове. Тази политическа и ико-
номическа зависимост възпрепятства формирането на обектив-
но обществено мнение, а демокрацията се превръща във фик-
ция. На фона на финансовите и политическите зависимости бла-
гоприятен факт е наличието на множество разнообразни по 
програми и целеви таргет групи от зрителска/слушателска/чита-
телска аудитория. В конкуренция с останалите СМИ телевизията 
успя да се наложи като самостоятелен субект на властта. Дълго-
чаканата свобода на медийното отразяване на обществените 
проблеми доведе до превес на масовата (чалга) култура, пос-
редством която медийните творци се съпротивляваха на идео-
логическата безпътица, политическата нестабилност и липсата 
на консенсус по отношение на обществения идеал. Интернет 
епохата до такава степен е обсебила обществото, че е невъз-
можно да си представим решението на какъвто и да е проблем 
от обществено, научно и лично естество без да се „допитаме“ до 
Google, Facebook, Twitter, блогърите и пр. съзнавайки прекрасно, 
че не винаги и не всяка информация там е достоверна... Като 
опозиция на Мрежата, в която започнаха широко да се изявяват 
предимно млади свободомислещи хора се зароди „полицейско-
                                           
6 Д-р Н. Михайлов, цит. Интервю 
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то следене в Интернет“. Независимо от това политическите бло-
гове и социалните мрежи успяха да изместят от вниманието на 
масовия потребител традиционните медии, да се превърнат в 
„съвременна Агора“, поставяща на разискване най-горещите 
теми на деня и организираща масови дискусии и протести. Ес-
тествено, радостта от достъпността и масовостта на социалното 
въздейстие посредством Мрежата се помрачават именно от не-
възможността да се контролира информацията. В същото време 
свободата на общуването чрез Мрежата в определени случай се 
превръща в неуправляема възможност за сексуално насилие и 
брутално издевателтво над детските или неукрепнали морално 
личности.  

Идеология, власт и политика са трите „стълба“ на полити-
ческия език. Те са неразривно свързани, независимо от това да-
ли участниците в политическата комуникация признават или не 
идеологическата си принадлежност. По време на „реалния со-
циализъм“ се отделя специало внимание на идеологичекото 
възпитание и политическата просвета. Стига се дотам, че поради 
заобикалянето на реалните конфликти в социалистическото об-
щество сред населението и преди всичко – младите хора – нас-
тъпва апатия и отвращение от идеологическата пропаганда. По 
време на „Прехода“ настъпва „идеен плурализъм“, който най-
често прелива в своебразен „либерален конформизъм“. Все по-
вече млади хора изповядват максимата, че: „Всеки човек трябва 
да има личностна идеология“. А това се дешифрира от други, че 
тази „идеология включва: нормален живот: свой, на децата, на 
техните деца“7.  

Според известния съветник на Вл. Путин А. Г. Дугин пряката 
връзка между властта и езика се осъществява посредством „из-
куствен, отчасти „технически език, създаван за определени 
конкретни цели и призван да внедри в обществото някои най-
важни принципи, смислови ценности и етически нагласи“8. За 
разлика от юридическия и епидейктическия реторически жанр, 
политическият (делиберативният) език (респективно – дискурс) 

                                           
7 Митев, П.-Е.Българите, Социологически погледи, С., Изд. „Изток-запад“, С.,2016 г., с. 177. 
8 Дугин, А.Г. Философия политики, М., „Арктогея”, с. 392. 
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притежава подчертано оценъчен, дори агресивен характер. 
Фундаментално условие за „реторическото“ е неговата телеоло-
гичност (целенасоченост). В това отношение публичният дискурс 
се родее с драматургичния текст. В него главното и второсте-
пенното притежават функционално равнопоставени стойности 
(например основната идея и жеста на лъжата, когато са непра-
вилно съчетани, могат да се изключат взаимно!) Успешният по-
литически лидер е длъжен максимално да владее и използва 
както техниките на сугестивното (преобладаващо дружеско и 
толерантно) общуване с привържениците и симпатизантите на 
проповядваните от него идеи, така и агресивната полемическа 
стратегия и тактика спрямо опонентите. Политическата борба по 
своята същност е полемическа (polemikos стгр. войнствен, вое-
нен). Затова „полемиката“ (словесната война) се прилага много 
по-често и по-ефективно в различните политически ситуации: 
предизборно говорене, парламентарните дебати между управ-
ляващи и опозиция, телевизионните и радиодиспутите и пр. Тя 
се различава категорично от приятелската или научната диску-
сия по теоретичен или злободневен проблем, където цел на 
спора е откриването на истината, а не победата (често на всяка 
цена). Войнствено-спортната терминология трайно навлезе в 
ежедневна употреба: „Ще ги бия! Ще ги победя! Ще ги размажа! 
Три пъти паднаха...“ Естествено, военно-спортната агресия в ус-
ловията на мирновременно развитие на общество, претенди-
ращо за демократичност, притежава във висока степен театра-
лизиран характер, а самият текст на дискурса следва основните 
изисквания на драматургичната структура и технология. В този 
подход решаваща роля изпълнява осъразмереното редуване на 
текст и паузи (емоционални и логически), продиктувано от неп-
рекъсната грижа за вниманието на реципиентите. Основната 
грижа на политическия оратор е доверието на аудиторията, за 
което Шекспир казва, че е като душата, напусне ли веднъж тяло-
то, връщане назад няма!  

Изследователите на политическите езици подчертават ре-
торичното въздействие на властовия дискурс посредством 
афектацията, защото „само силата на афектацията“ – способ-
ността да „подбуждаш,, подтикваш и произвеждаш“ е в състоя-
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ние да предизвика „реактивни афекти или нормално участие на 
афектираната сила в процеса на властовото взаимодействие“ 
(М. Фуко). Естествено, „новите леви“ не са „откриватели“ на ре-
торическите функции на политическия език. Преди тях още 
Аристотел, Цицерон и Квинтилиан, обобщавайки теоретически-
те основи на древната реторика, съветват ораторите да учат, 
вдъхновяват и да увличат слушатерите си (docere, delectare, 
movere – М.Т. Цицерон), а създателят на френската социална 
психология Густав Льобон (“Психология на тълпите“ и „Полити-
ческа психология“) още в края на 19-ти и началото на ХХ век 
препоръчва на политическите оратори да „нагнетяват страстите“ 
чрез „твърдение, повторение, обаяние и изразителност“, защото 
„психическата зараза“ се постига най-адекватно посредством аг-
ресивни, максимално опростени, кратки и образни послания.  

Властово-моралното предназначение на политическия 
език е да влияе върху хората и изгражда у тях определена цен-
ностна система: да внедрява моралните норми и ценностните 
им нагласи за участие в социалната реалност, да формира об-
щественото мнение. Да си спомним известния на всички „Мо-
рален кодекс на строителя на комунизма“. В него всичко беше 
красиво и праведно и... скучно до втръсване... Спомнете си как 
започваха всички наши автобиографии: „Произхождам от бедно 
селско/работническо семейство...“ Сякаш беше престъпление 
ако родителите ти са интелигенти... И днес в ушите ми звучат 
стихове от поемата на Стефан Цанев „Аз питам“:  

„Как може да бъде убита една идея? 
С куршум,  
с отрова,  
с въже или 
с ятаган? 
Не! Достатъчно е да се говори скучно за нея! 
Да говориш скучно за Комунизма  
Значи да говориш против Комунизма!  
Да пишеш скучно за Партията  
Значи да пишеш против Партията! 
Скучната агитация 
е контраагитация! 
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Заклевам ви до последния човек,  
до последния комунист на земята: 
Не говорете скучно! 
По-добре мълчете! 
… … … 

Из поемата „Аз питам!“ 
Стефан Цанев, 1972: 

Прав е поетът: вярата „не може да бъде обесена, нито раз-
стреляна, нито заключена зад никакви брави“, но може „в думи 
да се удави“! Друг е въпросът, че този много талантлив поет, 
драматург и писател се оказа твърде непоследователен в идео-
логическата си принадлежност и след промените със задна дата 
се обяви за твърд дисидент... Впрочем, периодът на Прехода 
изобилства от пребоядисани „ фалшиви герои“, за които гениал-
но пееше Тодор Колев... 

Фалшът и клишираността на преобладаващата политичес-
ка комуникация през 70-те и особено през 80- години на ХХ век 
отблъскваха мислещите и искрени граждани и обратно – прив-
личаха с елементарната си показност подмазвачи и подлеци, с 
които се напълни Партията и се окупираха много от най-важните 
властови позиции в икономиката и държавата. Комсомолът, как-
то и членството в партията се бяха превърнали в развъдници за 
кариеристи. Събитията след 10 ноември 1989 г. красноречиво 
потвърдиха грешките в политическия диалог през годините на 
Застоя. Поведението и убийството на Андрей Луканов, емигри-
рането на Огнян Дойнов в Австрия, легендата (или истината?) за 
червените куфарчета, новородените „червени милионери“, мут-
рите и пълната разруха на икономиката, промишлеността, сел-
ското стопанство... Разбира се, заслугата не принадлежи единст-
вено на бившата „номенклатура“, но и на новопоявилите се на 
обществената сцена безскрупулни и жадни за власт и богатство 
т.н. „десни сили“.  

Може би най-образно и точно предава картината на бъл-
гарския преход психиатърът д-р Н. Михайлов: „Българската по-
литическа система функционира като карикатура на демокраци-
ята, като гротеска на народовластието... Разомагьосването на то-
талитарния свят не освободи култура, а нагон, похот. Движеща 
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сила на прехода не е волята за свобода и достойнство, а по-
хотта за собственост и поглъщане. Libido possidendi“... „Ли-
дерите на прехода презряха „моралните въпроси“ на прехода – 
искрено, дълбоко и „концептуално“. Изпаднаха в огромно са-
модоволство от „прозрението“, че морален преход не същест-
вува.... Отдадоха се на безумна приватизационна похот и вер-
бално антикомунистическо буйство. Ето ни, накрая, в локвата на 
резултата: изтерзан балкански хедонизъм, кротка влюбена ом-
раза и политически буфон начело.“9 

Определението на „Прехода“ като отказване от „строител-
ството на социализма“ и „преминаване към демокрация“ не е 
пълно или поне не е точно. Политическият дискурс, представящ 
и в не малка степен сътворяващ „Промяната“, може да се раз-
глежда от гледна точка на няколко научни дисциплини: филосо-
фия, социопсихолингвистика, херменевтика и преди всичко ре-
торика и политология. Утвърдилата се през последните няколко 
десетилетия дисциплина – политологическа филология изслед-
ва съотношението между „властта“, „въздействието“ и „ав-
торитета“, проявяващи се в типични политически ситуации. 
Те се различават драстично през двата времеви отрязъка: „до“ и 
„след“ падането на Берлинската стена (1989 г.). Специалистите в 
транзитологията обикновено характеризират политическия 
дискурс на социалистическия период като „тоталитарен“, 
„дървен език“, съчетаващ следните характеристики: 

− Преобладаваща партийност, за сметка на обективното 
представяне на фактите; 

− Идеологизация на всеки разискван проблем и разширя-
ване на съдържанието на понятията; 

− Преувеличена абстракция и наукообразие;  
− Повишена критичност и „пламенност“,  
− Изобилие от лозунги и пристрастно отричане и заклинания;  
− Пропагандистка и агитаторска страст; 
− Претенция за представяне на абсолютната истина;  
− Преобладаване на репродуктивния (декламаторски) стил; 

                                           
9 Д-р Н.Михайлов, Интервю, „Наблюдения в огледалото на отчаяните“ В. Култура – Брой 1 (2573), 14 

януари 2010  
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− Творчеството е сведено до минимум – догматичност на 
мисленето, преобладаващи цитати от партийни документи или 
речи и изказвания на партийните лидери; 

Макар и непълна, картината на „тоталитарния политически 
език“ съдържа структуроопределящите компоненти на полити-
ческия дискурс и през периода на „Промяната“, т.е. т.н. „Перес-
троечен политически език“, едновременно причина и продукт 
на обществения Преход. Кои са тези маркери? 

Формата на управление (държавно, организационно, се-
лищно, финансово, икономическо и пр.) се проявява между дру-
гото и в опозицията монолог-диалог. Пробладаването на еди-
ния или другия стилистичен маркер недвумислено подсказва 
характера на управлението: дали той е тоталитарен, деспотичен, 
тираничен и пр.или решенията се вземат по демократичен на-
чин чрез диалог, дискусия, дебати. Почвата на новородения 
плурализъм стана реалната и твърде хлъзгава основа за ради-
калната смяна на монологизма с диалогизма – основополага-
щият маркер на перестроечния новоговор. Член №1 от Конс-
титуцията, който гарантираше срастването на Партията и държа-
вата, беше отменен. Появи се многопартийна система, която 
достигна до 359 партии в страна с население от 6-7 милиона! 
Роди се лидерският синдром – по закономерна ирония на съд-
бата почти всички нови политически лидери бяха и са възпита-
ници на бившата БКП и Димитровския комсомол!! На мястото на 
Колективизма властно се настани Егоизмът!!! Дори и списание с 
неговото име се роди с редактор Мартин Карбовски, който сега 
прави най-левичарските ТВ предавания за низшите социални 
слоеве на съвременното българско общество! 

Една трета (30%) от лексикалния състав на българския по-
литически език беше сменен. Успоредно с новородените и но-
вопокръстени термини като: Перестройка/Преход, демокра-
ция, демократизация, гласност, плурализъм, свобода на сло-
вото, номенклатура, пазарна икономика, пазарни отноше-
ния, регулиран пазар, предприемачество, самофинансиране и 
др., се учести употребата на думи, свързани с повишената роля 
на политическата комуникация: кръгла маса, дебати, дискусия, 
полемика. Новата социална действителност роди и масовата 
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употреба на думи от уличния сленг като: далавера, мутра, ма-
фия, рекет, ограбване и др. Езикът на парламенарните оратори 
по своята емоционална екзотика заприлича на дебатите около 
приемането на Търновската конституция през 1879 г. Самата 
държава беше наречена „Мутристан“ – държавата на мутрите...  

За разлика от Румъния и други бивши соцстрани преходът у 
нас беше „мирен“ и белязан с „национално съгласие“. Анализа-
торите обясняват тези характеристики с факта, че главните дейс-
тващи лица бяха представители на управляващата Българска 
комунистичеа партия, т.е. осъществи се преврат, а не револю-
ция. В политическия живот тактическата дистанция преминава в 
стратегическа и се стига до раздвояване на езика: отляво казват 
„социална политика“, отдясно – „рекомунизация“, за левите 
десните опоненти не са „демократи“, а „синя номенклатура“. 
Българският политически речник се пресити с понятия за „подо-
бие“: „псевдореалност“, „имитация“, „хамелеон“, „мимик-
рия“. Погледнато от дистанцията на времето, безкрайно про-
дължилият „Преход“ сякаш не е реално осъществяван общест-
вено-политически преврат, а комедиен спектакъл от театъра на 
абсурда. Доминанта в социално-психологическата атмосфера 
стана т.нар. „синя идея“, дефинирана като „демокрация на ан-
тикомунистическа основа“. Независимо от преименуването 
на БКП в БСП – нейните членове и ръководители бяха наричани 
„червени боклуци“, говореше се за „комунистическа брадва“, 
„комунистическа напаст“, „комунистическо безумие“. Цвет-
ната идентификация не закъсня и за техните опоненти – „синя 
метла“, „синя номенклатура“, „ синя чистка“. 

Идеологизира се всичко, за което се говори, като се разши-
рява употребата на термините за сметка на логиката. Понятията 
от властващата преди Прехода комунистическа идеология сякаш 
са анатемосани за сметка на неолиберализма, популизма, наци-
онализма, консерватизма... Особено показателни са програм-
ните политичеки документи, които са твърде общи, без ясна 
визия и перспектива. Българите смятат, че политическите плат-
форми са твърде скучни и поради това не се интересуват от тях. 
Затова масовата аудитория очаква партийните програми да са 
кратки, ясни и недвусмислени.  
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Лепят се етикети, говори се повече с епитети и нарицателни 
за сметка на задълбочения анализ на обективните тенденции в 
обществото, без задълбочена и непротиворечива аргументация 
на явленията и политическите интереси. Пренебрегват се факти-
те за сметка на партийната и котерийна перспектива. Наблюда-
ваме метаморфозите на политически актьори от крайни кри-
тици във „влюбени“ апологети на властта. Може би най-
драстични със своята полярност са два случая: т.н. социолог и 
историк на българския Преход – Антон Тодоров и книгата му 
„Шайка – Бойко, Росен, Цецо и другите“, Изд.Millenium, 2013. 
Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъно-
то. В рекламата на издателството е написано: „Говореха за мо-
рал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха 
като „шайка“ – персони, обединени от престъпна цел. В тази 
книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От 
първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести ни-
що“. Само няколко години по-късно същият „честен“ критик на 
водачите на ГЕРБ вече е народен представител от квотата на съ-
щата партия, а малко по-късно анализатор и водещ на публи-
цистично предаване „ Документите с Антон Тодоров“ в Телеви-
зия „Европа“, в което с неотразима страст вече громи не участ-
ниците в „Шайката, а „бесепарските вълци“ и техните „гламави 
твърдения“...(4 май 2019 г. – „Румен Радев – „случайник“ или 
бракониер в политиката“). Преобръщането на политическите му 
позиции на 180 градуса следват безпрецедентната му морална 
деградация, при което честният и непредубеден читател и зри-
тел не може да не си зададе въпроса: Кога си искрен? Къде е ис-
тината?  

Още по-фрапантна е промяната на един безспорно талант-
лив млад анализатор – Тома Биков, но за съжаление също с 
продадена съвест. Ето само два пасажа от негови „професио-
нални“оценки: На 28 септември 2012 г., в качеството си на член 
на Националния съвет на „Движение България на гражданите“, 
Биков изстреля тези думи: „Борисов няма изход – или още един 
мандат премиер, или да бъде силно разследван. Има шанс той 
да бъде първият премиер, който ще лежи в затвора. По честен 
път няма как ГЕРБ да спечелят втори мандат. Ако това се получи, 
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то изборът ще бъде с фалшификация, а това ще доведе до една 
същинска революция „... „Борисов не е диктатор. Той е кари-
катура на диктатор. Второто не е по-малко вредно от първо-
то. Този човек дотолкова си е повярвал, че е забравил кой е и от 
къде идва. По-лошото е, че сякаш и ние започваме да забравяме 
… Обещавам ви, че ще направя каквото зависи от мен Бойко 
Борисов никога повече да не седне в креслото на министър-
председателя“.10 През последните две години Биков в качест-
вото на анализатор всяка седмица публикува хвалебстени дити-
рамби за ГЕРБ и Б.Борисов във в. „Галерия“ в тандем с опонента 
си – Александър Симов, който от своя страна анализира актуал-
ните политически събития от позициите на БСП: ЗА и Анти... 

Парадоксален е фактът, че в условията на информационната 
революция и глобализацията политическият език се клишира, 
прагматизира, фрагментира... и обедня. Уличният език нас-
тъпва в Парламента и медиите. Появата на новите термини в об-
ластта на електрониката не е в състояние да покрие твърде пост-
ния фрагментиран изказ, в който непрекъснато се говори за „про-
екти“ във всички области на живота, всичко се „случва“ вместо 
„става“, положителната оценка или дори възторгът от даден 
факт (пиеса, книга, постъпка и пр.) се определя като „страшно“, 
вместо съдържателно, хубаво, прекрасно, няма нюанси, почти 
всички процеси се именуват като „прояви“, „изяви“...  

Успоредно с утвърждаването на политическия плурализъм 
и пазарната икономика и под влияние на новите политически 
зависимости (главно от Европейския съюз и САЩ ) навлязоха 
множество нови думи. Появи се български вариант на „брюк-
селския новоговор“ (термин, въведен от проф. Андреана Ефти-
мова, за да представи българското адаптиране към бюрокра-
тичния език на европейката администрация). Независимо от не-
говия казионен канцеларски характер, този социолект не може 
да бъда пренебрегван поради необходимостта да се води рав-
ностоен диалог с европейските ни партньори. Преобладаващите 
заемки обаче са от американски произход. Причината, естестве-

                                           
10 Велизар Енчев за изказването на Тома Биков по Нова ТВ ( 28.06.2018г.) с цел да обори думите на Елена 

Йончева, че ГЕРБ е действително организирана престъпна група (Шайка).(Фейсбук, 28.06.2018 г.) 
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но, не се крие единствено във влиянието на английския език (до 
Перестройката повечето българи бяха „франкофони“), а преди 
всичко в зависимостта от „Големия брат“ – САЩ. Бяха изместени 
дори обичайните български възклицания: Днес вместо между-
метията: Ай!, Ей! Охо! Аха! ще чуете само американското: Уауу! 
Появиха се еднообразни и неудачни заменки при което се наб-
людава тенденция на предпочитание към чуждите форми, вмес-
то към българските: Вм. общувам – комуникирам, вм. взаимо-
действие – интеракция, вм. програма – платформа; вм. 
виждане, представа – визия ; вм. управление – мениджмънт, 
вм. личен състав – човешки ресурси; вм. работник – опера-
тор; вм. възможност – опция; вм. юноша – тинейджър; 
вм.добродетели – ценности; вм. биография – сиви; вм.девиз 
– слоган; вм. пазач – охранител; вм. защитник – бодигард; 
вм. спор – дебат; вм. подобрение – саниране; вм. овчар – опе-
ратор на биологични единици.... вм. изказване – изявление, 
вм. лъжа – фалшива новина...  

Идеологичеките, политическите и социалните промени до-
ведоха до масова употреба на думи като: протест, стачка, 
митинг, гражданско неподчинение, реплика, дуплика, пиар, 
пиар агенция и др. Изчезнаха други многоупотребявани думи 
като: мероприятие, манифестация, оперативка и др. Усвои 
се умението да се говори псевдо-научно, без да се казва нещо 
конкретно. Появиха се майстори на „нищо-говоренето“... Ора-
тори като Александър Йорданов бивш председател на Народно-
то събрание), д-р Лъчезар Иванов (политикът с най-многото пря-
кори : Лъчо Гафа, Лъчо Мозъка и пр., който желаейки да блесне 
с широка обща култура говореше за „Дамоклев възел“, обеди-
нявайки двата израза: „Дамоклев меч“ и „Гордиев възел“... Цве-
та Караянчева, настоящият председател на Парламента, посочи 
Пекин за столица на Виетнам, Лиляна Павлова говореше, че жи-
лища и квартали на Перник са се „компрометирали“ след голя-
мото земетресение, а за министър-председателя депутатите в 
Народното събрание са „безделници“...  

Езикът на преобладаващата част от съвременните поли-
тици е белязан с всички възможни недостатъци поради факта, 
че навлязоха във властта без необходимата професионална под-



МАРКЕРИ НА ПЕРЕСТРОЕЧНИЯ НОВОГОВОР ИЛИ ЗА НОВИТЕ И СТАРИ КОРЕНИ НА... 

 125

готовка, достатъчна обща култура и искрена идеологическа об-
вързаност. Политиката е висока материя и предназначена за ин-
телигентни хора, познаващи народо-психологията на своята ау-
дитория, посветени на общото благо и владеещи сложните ме-
ханизми на политическата комуникация. Политическият език от 
крайно полиран и верноподанически към управляващата пар-
тийна върхушка (т.н. „дървен език“) преди 1989 г. по време на 
Прехода се превърна в арогантен, нецензурен, цветист, ци-
ничен, вулгарен. Изчезна Езоповият език. Днес сякаш ни липсва 
ироничното намигване на „Златната решетка“, сборниците със 
злободневни политически вицове, издавани от проф. Иван Сла-
вов и разпространявани с неприкрита страст от голяма част от 
интелигенцията. Пряко свързан с иносказателността на анекдо-
тите, вицовете и скечовете лежи проблемът за политическата 
коректност – търсенето на приемлива уважителна форма на 
имена, явления и събития, която няма да нарани нечие често-
любие или да причини негативна реакция от страна на социал-
на, или професионална общност. В същото време политически 
коректният език почти винаги се разминава с цялата истина. „Да 
станем политически НЕ-коректни. Това означава да говорим 
истината“ – призовава читателите си още в самото начало на 
наскоро публикуваната му книга Петър Волгин11, Политическата 
коректност се свързва с необходимостта да не се казва истината, 
цялата истина. В един свят, където модернисти и постмодернис-
ти проповядват, че вече е заличена разликата между лявото и 
дясното, между истината и симулакрумите, авторът формулира 
„основната цел на истинската левица“ да заяви своята радикал-
на различност спрямо останалите идеи и идейчици“. „Да си вър-
нем истинската смелост“, което е от първостепенно значение – 
„смелостта да оспорваш догмите – не само на либералните, но и 
тези вляво“12. Затова според известния радиоводещ „яснотата е 
най-ценното нещо“, „белег за умност“, а останалото са „фалши-
ви новини“, „безсмислено претенциозно дърдорене“ на „пост-

                                           
11 Волгин, П Политически не-коректно. С., Изд. „Слънце“, 2018 г., с. 7. 
12 Пак там, с. 107-108.  
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модернистите, били те „леви“ или десни13. От това дали ще на-
речем циганите „роми“, а в същото време ги заливаме с цялата 
възможна злоба и омраза, на които е способен езикът ни, едва 
ли ще промени истината за държавното нехайство към съдбата 
на този етнос, който 30 години е оставен на милостинята на 
външните органи и вниманието на предизборните кампании, 
когато с гласовете им трябва да се купи нечие присъствие в уп-
равлението. Политическата коректност идва като субпродукт на 
„неистината. Posttruth е думата на 2016 г. – това съобщиха уче-
ните, работещи върху Оксфордския речник (Oxford Dictionaries).  

Не е оправдано иденфицирането на „неистината“ с мета-
форичната природа на ораторската реч. Още в края на мина-
лия век Дж. Лeйкоф и М. Джонсън доказват, че „Метафорите, с 
които живеем“ не се отнасят единствено до поетическата или 
реторическата стилистика, а принадлежат на нашата всекиднев-
на реч.14 Авторите твърдят, че метафоричността принадлежи 
към някои фундаментални елементи на националната култура, 
към стратегиите за убеждаване и нашата идентификация с дру-
гите. Естествен приоритет сред персуасивните метафори придо-
биват когнитивните метафори (наричани още познавателни 
или концептуални), при които комуникаторът свързва по анало-
гия в съзнанието си два предмета или две понятия, чието конк-
ретно съдържание е твърде различно: Напр. синя метла (вм. 
СДС) вилнее в политическото пространство; сив бизнес, сенчес-
та (сива) икономика (вм. нелегален бизнес и скрита икономи-
ка), тромави закони (вм. закони със забавена процедура). 

Сред най-ефективните реторически средства е унищожава-
нето на противника с инструментите на смеха (иронията, ху-
мора, сатирата, сарказма). Още М.Т.Цицерон теоретизира 
изворите и инструментите на смешното, което ранява, а поняко-
га и убива опонента в очите на публиката. Целта на оратора, из-
ползвайки смеха, е да унизи, да осмее и злепостави политичес-
кия противник като същеременно сякаш се съюзява със слуша-
телите в обша негативна оценка за противника.  

                                           
13 Пак там, с. 108. 
14 Лейкоф, Дж., М.Джонсън, Метафорите, с които живеем, С., 1980.  
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Една пъстра палитра от технологични маркери на убежда-
ващия политически език са скандалите, прякорите, жаргони-
те, реторическите аргументи (ad hominem, ad populum, ad 
baculum, ad misericordium, ad urgentum, ex silencio и много дру-
ги). През последните месеци животът в страната се тресе от по-
литическите скандали „апартаментгейт“ и „къщи за тъ-
щи“. И в двата случая се визира корупцията по високите, а и по 
ниските етажи на властта. Предизборната ситуация в навечерие-
то на изборите за нов Европейски парламент беше нажежена и 
можеше да бъде спасена само със смели решения (наказание за 
виновниците) и позитивно-агресивна пропаганда на бъдещи 
придобивки от страна на населението. Такава и беше полити-
ческата реторика на ГЕРБ. Разбира се, като се вземат предвид 
националите особености на българите и конкретната ситуация, в 
която се намират. В друга европейска държава вероятно сцена-
рият на скандала щеше да се развие по друг начин...  

Размислите около маркерите на перестроечния политичес-
ки език в България могат да се разпрострат и върху икономичес-
ките промени, социалното положение на преобладаващата част 
от населението, идеологическата пъстрота и процеса на деиде-
ологизация на някои от партиите. Изводът, който се налага: не-
обходим е сериозен, задълбочен научно-практически анализ на 
цялата палитра от предпоставки за функционерането на съвре-
менните политически езици, за да се осъществи главната идея 
на Прехода – създаване на справедливо и демократично граж-
данско демократично общество. 
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Нели Стефанова  

Интересът към политическото слово и реториката на пре-
хода е съвсем закономерен и разбираем. От най-дълбока древ-
ност политическото красноречие е считано за авангард на ора-
торското изкуство, като най-висок плац за изява на ораторското 
майсторство е предоставяла политическата трибуна.  

Политическият език убедено можем да наречем „най-
критичният“ от всички елементи на политическата комуникация 
в условия на управленски кризи и преходи. Словесността разчи-
та на невидимата, но мощна подкрепа на изработени стратегии 
и тактики, насочени към постигането на онова, което древните 
римляни определяли с израза „il fidem facere et animos 
impellere“, а днес казваме: „да убедиш рационално и да скло-
ниш емоционално“.1  

Теоретиците на реториката и ораторското изкуство от най-
дълбока древност изследват способностите на политическото 
красноречие да налага управленски решения, да утвърждава 
или отхвърля идеологии, да поражда интерпретации, да фор-
мира заблуди, да създава субективни представи за реалността. 
Политическата психология поддържа схващането, че хората из-
вършват действията си не в съответствие с действителността, а 
според тяхното субективно възприятие за нея.  

Какво е мястото на реториката в този процес?  
Даниел Херадствейт и Туре Бьоргу отбелязват: „Мобилиза-

цията за извършване на даден политически акт се базира на 
представата за истина, която индивидът успява да изгради с по-
мощта на реториката“2. Едно преднамерено и целесъобразно 
конструирано политическо послание би могло да създаде не-
вярна, изкривена, илюзорна представа за действителността, ко-
ято да детерминира желаното отношение и поведение на ауди-

                                           
1 Desideri, Р. Linguaggio della Politica. – Enciclopedia dell'Italiano, 2011,  
 http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-politica˃. 
2 Херадствейт, Д. & Т. Бьоргу. Политическата комуникация. Въведение в семиотиката и реториката.  
 София, „Семарш“, 2009, с. 9. 
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торията. Такива казуси показват реторическото несъответствие 
между означаемо и означено, разкриват отсъстващата абсолют-
на стойност на фактите и претенцията им да бъдат такива. По-
добни претенции за факти често стоят в основата на политичес-
ките митове и изграждат гръбнака на политическите тези, впле-
тени в тъканта на аргументацията.  

Ако в миналото е имало по-отчетливо разделение на видо-
вете политическо красноречие – парламентарно, военно и дип-
ломатическо, то днешният сложен контекст предлага забележим 
синкретизъм на политическия род слово. Заливат ни хибридни 
политически послания, в които се примесват различни модели в 
класификационно, тематично и целево отношение – управлен-
ско, програмно говорене, послания в мениджърски стил с харак-
терните ПР елементи. Цялото съдържание е подчинено на ме-
дийната логика и различните форми на виртуалната политичес-
ка реторика – от поста в социалната мрежа до спонсорираната 
публикация и лайф стрийма. Днес не само политическото, но 
цялото публично пространство е силно „замърсено“ от излива-
нето на „частно“ съдържание. Политическото красноречие влиза 
в услуга на търговския и политическия маркетинг, виждаме сти-
хията на логоса в неговата електронна форма. 

Съвременната политическа реторика регистрира някои не-
гативни тенденции като: деидеологизиране на посланията и от-
съствие на ясно експлицирани тези; многозначна употреба на 
думите с предпочитание на формулировки, позволяващи раз-
ностранни интерпретации; отсъствие на политическа аргумента-
ция по същество и неспособност за излизане от рамките на пар-
тийното говорене; забележимо опростяване, на моменти стига-
що до „профанизиране“ на политическата лексика; възход на 
езика на омразата на гребена на популистката вълна; отсъствие 
на конструктивни управленски решения, умело прикрити в 
одеждите на „бонизма“.  

Струва си да се върнем към онзи, смел за времето си, по-
забравен днес, трактат, озаглавен „Символни употреби на поли-
тиката“3. С това съчинение през 60-те години на ХХ век Мъри 
                                           
3 Edelman, M. Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1964.  



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 130 

Еделман буквално скандализира научната общественост, като 
разбулва мистериите на политиката и срива до основи привид-
ната неутралност на политическия език. Трактатът предлага и 
първата типология на стиловете политически език – убеждаващ, 
юридически, административен и език на договарянето. Още то-
гава Еделман утвърждава, че „силата на политическият език не 
произтича от описанието на реалния свят“, че „политическите 
събития добиват значение вследствие на езика, който ги опис-
ва“, че именно заради тази способност да „конструира“ факти 
„употребата на езика в политиката е стратегически факт“.4 Съби-
тията от последните десетилетия по неоспорим начин потвърж-
дават неговите концепции. Политическото говорене днес на 
първо място е символна практика и след това всичко останало. 
Все по-често говорим за „трансформиране на социалните ситуа-
ции в политически значения“. Свидетели сме на това, как всяко 
събитие от публичния живот, което акумулира обществена ре-
акция и медиен отзвук, бива натоварвано с политическо значе-
ние, подчинено на конкретния контекст. Това положение преп-
раща към идеите на Кенет Бърк, за когото стратегическата упот-
реба на езика е квинтесенцията на човешкото съществуване в 
личностен и социален план, а ключовият елемент, който е реша-
ващ за ефективната оценка на политическата дейност, е „произ-
водството на значения“.  

Днешният форум се провежда в навечерието на 30-
годишнината от началото на Прехода в България. С ясното съз-
нание, че няма официално съгласие за това дали процесът е за-
вършил и какви са неговите етапи, си заслужава да разслоим ня-
кои от тезите на преходната реторика, провокирани от увлека-
телното и тревожно намерение да погледнем напред, да отго-
ворим на въпросите: какво донесоха политическият плурализъм 
и пазарната икономика; защо Европейският съюз съществува от 
криза в криза; какви са причините за тази мощна, на моменти 
конвулсивна реакция на крайностите в Евросъюза; каква ще бъ-
де картата на Европа след 2019 година и какво ще бъде мястото 
на България в нея.  
                                           
4 Edelman, M. Costruire lo spettacolo politico. Torino: Nuova Eri, 1992, р. 100.  
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Тезите на българския преход следва да бъдат коментирани 
в контекста на актуалната „еврореторика“. През последните две 
десетилетия в Европа тече забележим процес на отказ от раз-
лични идентичности. Първи бе отказът от валутната идентич-
ност. Последва постепенен отказ от национална идентичност, 
който се материализира в безотговорния призив „Всички сте 
добре дошли!“. С подобни апели европейските структури под-
държат претенцията да бъдат „наднационални“ и да заклеймят 
„националистическото“ говорене. Същите обаче пропускат, че 
държавите не са слуги, а господари на Брюксел. Държавите-
членки са господари на учредителните договори. Те създадоха 
Съюза, за да могат заедно да защитават своите национални ин-
тереси. Европейският съюз има смисъл само като мощна струк-
тура за защита на обединени национални интереси. На следва-
що място дойде отказът от сексуална идентичност, който окон-
чателно наложи тенденцията на брюкселско „обезродяване“ на 
Съюза – признаването на трети пол и превръщането на човека в 
безполово същество с универсални права. Разбира се, хуманни-
те права трябва да бъдат отстоявани, но не с отказ от идентич-
ност! Полът не определя сексуалността, а сексуалността не пре-
махва пола. Очевидно тенденцията на политическото деидеоло-
гизиране е следвана от тенденцията на брюкселското „обезро-
дяване“ и „безродовото“ говорене.  

Какви са последствията от тази еврореторика? Процеси, кои-
то пораждат силен отпор и обратна реакция. Във Великобритания 
продължават преговорите за Брекзит. В Германия Ангела Меркел 
бележи загуба след загуба. Франция няма левица, а Италия има 
нови системни популисти. Може би новият Европейски парла-
мент на 2019 ще бъде именно асамблея на идентичностите с нов 
тип десни партии, които не приемат грешките на Съюза. Налице е 
очакване за принципно нова, дебюрократизирана Европейска 
комисия, която да загърби демагогията на наднационалното и 
безродово говорене в стилистиката на „бонизма“ и да покаже 
съвсем нов тип рационална лексика. Както забелязва М. Еделман, 
не количеството упражнена сила, а речта и провокираните от нея 
отговори са инструменти за измерване на реалната политическа 
власт и съответно на нейната легитимност.  



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 132 

Къде е България в тази картина? Крайно време е да започне 
дискусията за това какво се направи през тези 30 години преход 
и 12 години членство в структурите на Европа. Има ли у нас сфе-
ра, в която да бъдат отчетени адекватни управленски мерки, 
приложени на практика? За съжаление, отговорите на тези въп-
роси ни изправят пред обезпокоителни констатации: 

– Близо 30 % от българските граждани в условията на пре-
хода са потърсили условия за живот в чужбина, защото собстве-
ната ни страна не е в състояние да предложи на младите бъде-
ще на надеждата; 

– Образователната система е компрометирана и не произ-
вежда конкурентноспособни кадри за родната икономика. Бъл-
гария самата не присъства в българските учебници по история. 
Сякаш учебникарската индустрия цели да отгледа покорен и ми-
зерстващ в липсата на самоопределеност народ.  

− Съсипана е значителна част от природата на страната;  
− Основната българска гордост – магистралите, са построе-

ни по „нашенски“, а отделни участъци са примери за пълен 
строителен провал; 

− Плуралистичната организация създава свръхраздута ад-
министрация с безконтролни и нискоефективни колективни ор-
гани, раждащи ежедневна безотговорност и безнаказаност, от 
общинските съвети до Народното събрание. Резултатът е отказ 
от демократична ценност. Няма друга държава в Европа, в която 
пряко избран парламент да има толкова нисък рейтинг. Причи-
ната е усещането за всепозволеност, което правителството и 
Асамблеята създават, независимо от техните цветове.  

Какво може да се каже за духовната сфера? Потопена е в 
духа на материалната култура и вторачена в материалното стра-
дание – вили за гости, евтини апартаменти, корупционни схеми. 
Малко се обръща внимание на моралното страдание на бълга-
рина. Празниците са превърнати от събития на духа в примитив-
ни практики на кулинарното християнство. Най-негативните от-
ражения на прехода се проектират върху човешката природа. 
Основният проблем е в драматичното усещане за безнаказа-
ност, наложено в нашето общество, в пълната загуба на крите-
рия за нормалност, за мяра. У нас всеки смята, че може да по-
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сегне на лекар, да нападне учител, да мине на червено, да кара 
в насрещното, да ограби, да „поства“ обидно съдържание. За 
политическия генезис на тези деструктивни явления красноре-
чиво говори фактът, че по време на най-високия дипломатичес-
ки акт – посещението на главата на Римокатолическата църква у 
нас, с впечатляваща прецизност са дефинирани двата основни 
фокуса на българската политика. Папа Франциск отбелязва, че 
във вътрешната си политика България е изправена пред послед-
ствията на т.нар. „нова зима“ – обезлюдяването, демографския 
проблем и емиграцията, свързани с липсата на вяра в бъдещето. 
Логичен е апелът за инвестиция в най-ценното – човешкия капи-
тал, за да могат българските граждани да намерят условия за 
достоен живот в собствената си страна. Във външнополитически 
аспект посланието също е недвусмислено: „България – мост 
между Изтока и Запада“, с твърд акцент върху нашата посред-
ническа роля в диалога с Русия, с която ни свързват здрави исто-
рически, културни и духовни връзки. 

Разбира се, преходът има и своите позитивни страни. Ос-
новната е позицията на България на Балканите. В балканския 
пейзаж страната ни успява да постигне определени баланси и по 
отношение на Русия, и по отношение на Турция, несъмнено по 
отношение на различни балкански държави. Нашата страна во-
ди добър диалог с всички тях. Това, разбира се, е позитивно, но 
крайно недостатъчно.  

Налага се изводът, че по трасето на прехода България се 
движи по инерция. Забелязва се известно разминаване между 
глобалните геополитически процеси и потребностите на нашата 
национална съдба. Струва си да припомним, че в края на XIX век 
министър-председателят Константин Стоилов поставя голямата 
цел – можем да бъдем велика нация, когато сме морално въз-
висени и обединени. И ролята на реториката следва да се търси 
именно в такива каузи, когато трябва да се стигне до душата на 
човека чрез думи. Има смисъл в това да реагираш, за да съхра-
ниш, да запазиш националната си идентичност. В същия смисъл 
Кенет Бърк разглежда употребата на езика като съвкупност от 
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символни средства за подбуждащо взаимодействие между хо-
рата.5 „Ключовото понятие за старата реторика беше убеждени-
ето и то се концентрираше главно върху делиберативния род. 
Ключовото понятие на новата реторика е идентификацията, 
която може да включи частично несъзнателния фактор в посла-
нието“6. Бърк отстоява, че идентификацията между оратора и 
слушателите се реализира въз основа на убеждаването. Успеш-
ната идентификация разкрива източниците, от които зависи 
убеждаването, и показва сътрудничеството, което направлява 
словото.  

Политическият език от преходната фаза не визира само бъ-
дещи събития, той е способен да придаде и специфично значе-
ние на миналото по начин, съответстващ на идеологиите на ау-
диторията. Когато поглежда към историята, езикът се превръща 
в политически ресурс, който директно интерпретира събитията, 
представяйки ги като наративен сюжет. Многобройни са приме-
рите от историята, в които езикът безмилостно изобличава ко-
варството на определена политическа или етническа група, а го-
дини след това историческата равносметка показва, че същата 
група е била изкупителна жертва на определена политика. В та-
кава позиция са еретиците от епохата на Светата инквизиция, в 
такава позиция са евреите от времето на Третия райх и пр. Тези 
жертви на идеологическа дискриминация свидетелстват за ог-
ромната власт на политическия език и потвърждават схващания-
та на Харолд Ласуел, който вижда политиката като „процес, кой-
то извежда наяве ирационалните основи на обществото“.7 Сред-
ствата и целите на този процес са така тясно преплетени, че на 
практика е невъзможно да бъдат разграничени, а политическите 
термини се превръщат в политически оръжия. 

Историята недвусмислено показва, че в подкрепа на всяка 
една политическа инициатива, била тя и най-абсурдна, са нами-
рани и представяни пред публиката достатъчно „добри основа-

                                           
5 Burke, 1951, цитирано по Александрова, Д. Метоморфози на реториката през ХХ век. София: УИ „Св. 

Климент, 2006, с. 250. 
6 Burke 1951, цитирано по Александрова, Д. Основи на реториката. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 

2013, с. 312.  
7 Lasswell, H. Psychopathology and Politics. University of Chicago Press, 1930. 
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ния“. По такъв начин са прокламирани идеите на хитлеризма, на 
сталинизма, на тоталитарните режими, на някои арабски дикта-
тури от края на ХХ и началото на ХI век (Кадафи, Хосни Мубарак, 
Бен Али, Башар Асад и др.). Очевидно и най-крайните идеи, 
представени като добри основания, успяват да намерят своята 
чувствителна аудитория и да бъдат стратегически ефективни.  

През 2018 г. преподавателка от Харвард, Кристен Годсий, 
публикува на страницата на университета текст със заглавие 
„Призракът на зомбисоциализма“. В него тя анализира някои от 
тезите на неолиберализма в постсоциалистическата Централна 
и Източна Европа. Авторката показва как демокрацията под-
държа своята виталност чрез метафорите на антисоциализма, 
чрез фигурите на неговото отрицание: „политиката е битка“, 
„война между доброто и злото“, „социализмът е болест, а капи-
талистическият пазар е лекарството срещу нея“. Оказва се, че ар-
гументите на зомбисоциализмът са удобно стратегическо и иде-
ологическо средство за насърчаване на социалния дъмпинг и 
задълбочаване на неравенствата. Струва си подобни концепции 
да бъдат разслоени, тъй като, от една страна, именно речта и 
провокираните от нея отговори са инструментите за измерване 
на реалната политическа власт и нейната легитимност, от друга 
страна, защото политическите изследвания търсят отговор на 
въпроса: какво в замяна предлага брюкселският „новоговор“. А 
той предоставя примамлива доза банален политически език и 
реторика на „бонизма“.  

Баналният език формира в аудиторията усещане, че тя се 
намира в центъра на значими събития посредством употребата 
на силно стилизирана и предвидима реч. Най-успешните лидери 
намират вербални формули, с които не просто изразяват, но и 
предават собствената позиция на част от аудиторията и техният 
стилистичен избор, понякога твърде клиширан, се приема за 
креативен и завладяващ. Най-популярните фрази на известни 
политически оратори като Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил, 
Джон Кенеди, Роналд Рейгън и списъкът би могъл да стигне до 
Барак Обама и Доналд Тръмп, всъщност разкриват присъствието 
на един постоянен набор от шаблонни изрази, които широката 
публика приема за оригинални и творчески. Най-гръмките фрази 
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на тези персонажи в действителност звучат доста банално: „Ня-
ма от какво да се страхуваме освен от самия страх“ (Франклин 
Рузвелт), Америка е „идеалистична, скромна, честна и смела 
страна, чиито хора имат право на смели мечти“ (Роналд Рейгън); 
„Просперитетът чака точно зад ъгъла“ Хърбърт Хувър; „Най-
доброто предстои“ (Барак Обама). Баналните понятия на поли-
тиката – демокрация, свобода, права, ценности, перспективи..., 
имат две възможности – да изчерпят своето съдържание, или да 
го усилят под формата на блестящи твърдения.  

Практическият дискурс разкрива два случая на употреба на 
този банален език – тържествени политически ритуали или опо-
вестяване на властови действия и решения, които трябва да бъ-
дат оправдани пред широката общественост. Както казва 
Джордж Оруел, в тези ситуации баналният език е „съпровод“, 
който упражнява върху умовете на хората ефекта на приспивна-
та песен, подобно на евангелските четения в църквата.8 Еделман 
допълва: „Колкото до социума… всичко, което можем да пос-
тигнем, са множествени реалности и относителни стандарти“.9 
Какъв изящен реверанс към древните постулати на софизма! 

Друга типична трансформация на брюкселския „новоговор“ 
е „бонизмът“ (от лат. bonum – добър, добро) – сравнително но-
ва стилова категория в политическата комуникация, която има 
повече спорадичен, отколкото системен характер на проявле-
ние, но със специфичния си реторически профил днес може да 
бъде забелязана в политическите практики на много европейски 
страни, както и у нас. Бонизмът се отличава с демонстрация на 
добронамерено и толерантно отношение към политическите 
опоненти, с галантност и осъдително отношение към острите 
политически тонове и грубите маниери, с показване на добро-
желателност и разбиране към всички позиции. Бонистката рето-
рика утвърждава високия морал и универсалните ценности, кои-
то никой не оспорва, и точно в това е аргументативна слабост на 
феномена. Ключови думи са етични категории като: свобода, 

                                           
8 Orwell, G. Politics and the English Language. In: Collection of Essays, Garden City: Doubleday-Anchor, 1954, р. 

172. 
9 Edelman, M. Costruire lo spettacolo politico. Torino: Nuova Eri, 1992, р. 104. 
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толерантност, солидарност, уважение, любов, обич, благо-
денствие и пр. Въвеждайки в политическата реч такива понятия, 
ораторът бонист формира в аудиторията вътрешно противоре-
чие и отваря шлюзовете на НЕдоверието, защото политиката ни-
кога не е била обвързана с каквато и да е форма на толерант-
ност, обич и морал. В нейната същина винаги са стояли противо-
поставянето, съревнованието, интересите.  

С други думи, бонизмът е словотворчество, което внася 
нравоучителни проповеди в политическото красноречие. Изпол-
зва политическо лицемерие, представено като политическа 
„етика“, за да прикрие нежеланието за извършване на промяна 
и желанието за запазване на статуквото. Ораторът бонист цели 
да убеди публиката в своята искреност и добронамереност, а и 
да конструира идеалния образ на самия себе си.  

Изкушавам се да приведа кратък пример от родната поли-
тическа реалност, който показва какви бонистки отражения е ос-
тавил брюкселският „новоговор“ в речта на главния преговарящ 
по присъединяването на България към ЕС, министър по евро-
пейските въпроси и първи български еврокомисар.  

„Добро утро! Смятам, че изглеждаме чудесно, че вие из-
глеждате чудесно. Много ви се радвам. Намирам ви за много 
умни, много убедени, много свободни, много отговорни и 
трябва да го докажем – много справедливи… Бях се заслушала 
във вас, във всеки един, който говори. От време на време об-
ръщах поглед към лицата ви… Затова ви казах в началото, че 
ви намирам за страхотни и се надявам, че това наше семейс-
тво ще се увеличава.  

Първата ми дума ще бъде дума на благодарност към 
всички, които ме подкрепиха в кандидат-президентската 
кампания. Към тези, които застанаха с труда си, с вярата си, 
с уменията си, с убедеността си и казаха: „С Вас сме. С теб 
сме.“ Много се радвам, че останахме заедно. Продължаваме 
заедно и много се радвам, че нашето семейство се увеличава. 
Така и трябва да бъде, защото това, с което сме се заели, е 
родолюбиво, а „родолюбиво“ идва от „род“. Може би поради 
факта, че съм жена, а аз много държа на това, много държа 
на традицията с малки елементи на консерватизъм, много 
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държа на дадената дума, много държа на свободата, когато 
си говорим така, както трябва да бъде в едно семейство – 
честно, откровено и без да крием това, което мислим…  

Аз съм много мотивирана да бъда на нивото на това, ко-
ето са вашите очаквания, вашите мисли и не на последно 
място вашите чувства. Защото политика се прави с разум и 
чувства и, ако продължа аналогията, без гордост и предраз-
съдъци“.10  

Бонисткото говорене се появява в периоди на политически 
преходи, като бързо, но за кратко спечелва популярност и сим-
патии за използващите го персонажи. Неговата съдържателна 
празнота твърде бързо го разобличава и превръща в понятие с 
негативни и дори иронични конотации. Установено е, че страни-
те с християнски традиции създават благоприятна почва за про-
яви на бонизма, заради очевидната идейна аналогия с христи-
янската проповед и омилетиката. Като стилова категория на по-
литическата реторика, това явление предстои да бъде изследва-
но и анализирано.  

Какво показва теоретичната дисекция на описаните рето-
рични явления?  

Човешкият разсъдък инстинктивно рационализира всяка 
политическа теза по начин, убедителен и ефективен за публика-
та, която трябва да бъде убедена. Идеологията и ирационал-
ността в тези случаи са покрити с маската на „добрите полити-
чески основания“. Психодинамичният модел на Зигмунд Фройд 
обяснява определен тип мисловни схеми като „рационализа-
ция“, в смисъла на лъжлива аргументация, чрез която ирацио-
налното поведение се представя за рационално. По думите на 
М. Еделман „доброто основание“ невинаги е свързано с въз-
можността на аргумента да доведе до надеждни изводи, по-
често е свързано с внимателната преценка на проблемите, 
стремежите и социалната ситуация. „Езикът на политиката – каз-
ва Еделман – често служи за рационализиране на действия, кои-

                                           
10 Реч на Меглена Кунева на софийската среща на Сдружение България на гражданите, 10.06.2012, 

˂https://www.youtube.com/watch?v=ECPthJtmNBE˃.  
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то нарушават моралните кодекси на общността и на актьори-
те“.11  

Юрген Хабермас предлага своеобразна вариация на моде-
ла на „добрите основания“.12 В концепцията си за идеалния дис-
курс немският философ вече не говори за различия и условности 
в йерархиите на статуса и авторитета, а приема, че публиката би 
могла да предвиди ситуацията на идеалния дискурс, тъй като 
самата езикова употреба я предполага. Хабермас лансира опти-
мистичната визия за нов демократичен дискурс, който се реали-
зира в модерно и балансирано общество, а не в общество, осно-
вано на капитализма и управленската йерархия. Загатва за това, 
че в модерното консуматорско общество, подчинено на иконо-
мически принципи и обосновки, политическият език на практика 
представлява динамичен набор от стратегии и рационализации.  

Налага се изводът, че преходният политически дискурс е 
особена форма на социално взаимодействие, която се отличава 
със специфична употреба на езика и формираните от него зна-
чения и символи. В прагматичното си измерение политическият 
език е повлиян от по-рано съществуващите политически и со-
циокултурни фактори и традиции. Експертната му употреба е 
средство за постигане на успех в различните форми на полити-
чески взаимодействия в публично-медийната среда. Политичес-
кото говорене може да се разглежда като процес на надпревара 
в налагането и разясняването на идеологии. Доколкото чрез не-
го се извършва информиране, прокламиране и рекламиране на 
партии, политики и хора, то процесът на говоренето се явява 
имплицитна част от обществения договор.  
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СПЕЦИФИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЗИК В ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
И ЕТНОКУЛТУРЕН ДИАЛОГ 

Виржиния Радева 

Терминът „политически език“ се утвърди в научната лекси-
ка през последните години и стана синоним на политически стил 
в езиковото общуване. Той е много популярен при всички поли-
тически анализи, дебати, референдуми, избори, защото те вина-
ги носят политически облик. Всъщност, политическият език – то-
ва е цялата политическа лексика и научна терминология на по-
литологията: политически дебат, политически консенсус, поли-
тически капитал, национална сигурност, етническа и политичес-
ка толерантност, авторитарна власт и много други. Това са част 
от термините, които най-много се спрягат при всички политичес-
ки анализи в научни публикации, а и в публичното пространство. 
И поради факта, че те са насочени към аудиторията, с цел да 
убедят и формират впечатления, нагласи, мотиви за поведение, 
те са неделима част от все по-популярния друг термин – полити-
ческа реторика. В тази статия ще се опитам да покажа как се из-
ползват тези термини в нашия съвременен политически живот. 

Ще започна с термина „политически капитал“. Той има най-
различни определения, но аз ще използвам онзи, който употре-
бява Пиер Бордийо. Известният френски мислител го възприема 
като част от символния капитал и подтип на социалния капитал, 
каквито са университетите и училищата, генериращи социалния 
капитал на обществото в своите възпитаници.1  

Какъв е политическият капитал на едно общество, се вижда 
най-много и най-добре при избори и политически протести. 
Прието е да се казва, че това е безспорна истина и, че демокра-
тичната власт разрешава споровете чрез избори и референдуми, 
докато тоталитарната чрез декрети и султански фермани. В из-
борите се вижда политическото участие на електората и негова-
та политическа зрялост, подкрепата, давана от гражданите на 

                                           
1 Срав.: Найденов, Н. Понятието политически капитал и неговият потенциал в съвременния политичес-

ки анализ. – в сб. „Политика и демокрация“, С,2016, СУ „Св. Кл.Охридски“, с.171. 
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съответни политически партии и коалиции. Именно тази под-
крепа формира политическите ценности на едно общество в 
демократични условия. А те са: политическата толерантност и 
политическата непримиримост, политическият консенсус или 
разпад на коалиции и срив на доверие, което води до полити-
чески кризи. В политическия диалог, политическият капитал е 
градивен елемент, който позволява той да бъде осъществен. 
Политическият диалог винаги е натоварен и със задачата да бъ-
де своеобразен барометър за партиите и тяхната стабилност. 

Политическият език, респ. политическият стил на говорене 
отразява и функция на политическата комуникация, която може 
да се види на различни нива: парламентарни дебати, взаимо-
действия между партии и различни държавни институции, пре-
дизборни кампании, дипломатическа и военна реторика.  

Както вече посочих, в научната литература има различни 
определения на термина „политически език“. Според Х. Ласуел 
– английски лингвист, специалист политически науки, „езикът на 
политиците е езикът на властта, езикът на управляващата поли-
тическа класа, свой език за вербално въздействие и завладяване 
на аудиторията.2 

Политическият език притежава не само своя лексика, а и 
символи, с които упражнява вербално въздействие, убеждава, 
дори когато трябва да се отрази в т. н. обществен договор. В по-
добна насока го дефинира и М. Еделман, който смята, че „Ези-
кът се определя като политически не защото е използван от по-
литиците, а е език, чрез който се упражнява властово отноше-
ние. Политиката придава на езика специални характеристики, 
които го определят като политически.3 Този език може да влияе 
и положително, и отрицателно върху аудиторията и електората. 
Може да убеждава в положителен аспект, но може и създава 
отрицателни нагласи и мотиви за поведение.  

Според Антоанета Русинова, има дори политически стил на 
говорене на елита, който формира свой специфичен стил на 
вербално поведение. Управляващите политически лидери вина-

                                           
2 Encyclopedia Britanica, www. Britanica.com, /biography/ Harold Laswel# ref748750/ 
3 Еdelman M, 1978/1964, The simbolic Uses of politiccs,Urbana ofUniversity of Ilinois Press199-200/. 
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ги отправят послания, които имат текст и подтекст. „Правят се 
изводи за причините на посланията, за последствията от него, за 
личностните характеристики на говорещия, за посоката на бъ-
дещите решения, за тяхното въздействие върху обществото и 
избирателите. Поради факта, че езикът честно е инструмент за 
манипулация, особено в политиката, то като че ли се приема, че 
политическото говорене е манипулация, която включва Прикри-
ване“4. Именно заради тази негативна страна на политическия 
език, мнозина смятат, че той не отразява истината и на полити-
ците не може да се вярва. Достоверността на изказаните думи, 
мнения, анализи електоратът възприема с резерви, дори в мно-
го случаи изчаква времето за проверка на тяхната истинност. То-
ва важи най-вече за политическите послания. Като пример могат 
да се посочат емблематичните послания на Рузвелт и Хитлер в 
периода 1935-1939 г., когато те са говорели за мир, безопасност, 
справедливост и независимост.  

Когато думите не отговарят на фактите, а иде реч единстве-
но за красиво говорене, в очите електората подобен език се 
дискредитира, а субектът му (като политик) оставя впечатление, 
че е демагог, защитник на неприложими каузи. 

Политическият език е неразривно свързан с политическата 
реторика, която е съвременен аспект на съвещателното красно-
речие и реторика, зададено от Аристотел в трактата „Реторика“. 
В своя съвременен аспект политическата реторика се явява фун-
кционално родово понятие, маркираща политическата реч и 
дискусиите върху нея. Политическото красноречие е неразривно 
свързано с публичното управление и обществената дейност на 
човека.5 Политическият език е съдържание на политическата 
реч, политическия диалог и политическата реторика като сред-
ство за убеждаване.  

Всъщност, кое прави един език да притежава качествата 
политически? Това не е просто неговата публичност, а лексиката 
и политическата му символика. Затова политическият език и по-
литическият стил на говорене и писане са функция на самата по-

                                           
4 Русинова, А. Политическото говорене и политически механизми, С., 2003, „Интерпрес“, с. 67. 
5 Стефанова, Н. Кратък терминологичен речник по обща и политическа реторика, С., 2015, с. 213 
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литическа реалност, а и на политическа култура на обществото. 
Политическият език се влияе и от нагласите на електоратите, от 
аудиторията, от властовите позиции на съответните политически 
лидери. Той се променя и зависи от тях, но също има и обратна 
сила да им влияе, т. е. да ги променя според формиралата се и 
действащата политическа конюнктура. Затова и политическата 
психология, която се занимава политическите нагласи, мотиви 
за поведение на аудиторията, приема, че те са амбвивалентни и 
се променят само ако положителните оценки или мнения са 
равностойни на отрицателните. 

Политическият език отразява епохата, историческите усло-
вия на съответни събития както в миналото, така в настоящето. В 
този аспект „езикът се превръща в политически ресурс, който 
директно интерпретира събитията, представяйки го и като нара-
тивен сюжет“6. Политическият език, независимо от сферата, в 
която се появява, има за цел да информира, но и да формира 
впечатления, нагласи, а и да убеждава. Неговите комуникативни 
и емотивни функции са силно изразени, затова много лингвисти 
смятат, че е по-правилно да се говори за политически стил на 
езика. Това е концепция, която и аз поддържам, в частност, по-
ради факта, че тук не става въпрос за друг вид език, а за полити-
чески термини, политически лидери, лексика, които се употре-
бяват от политици при политически анализи и политически де-
бати и кампании.  

Политическият език най-силно се вплита в политическия 
диалог, който се реабилитира през последните години на ХХ век 
и навлезе в политическия живот на развитите и развиващите се 
държави. Разбира се, начинът, по който се използва, не е една-
къв. Политическият диалог в развитите демократични държави 
предпоставя толерантност и е форма на политическа комуника-
ция. Този вид комуникация предпоставя участващите в нея да 
бъдат със стабилна политическа компетентност и умение да во-
дят конструктивни диалози. В нашата съвременност и в българ-
ския политически живот все повече се налага обаче, политиците 

                                           
6 Стефанова, Н. Политическа реторика – съвременни тенденции. С., 2017, СУ“Св Климент Охридски“, с. 

338. 
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от различни партии непрестанно да влизат в словесен сблъсък и 
да се борят за своя електорат със всички средства, в т. ч. и като 
използват силата на словото, защото чрез него се отразява сила-
та на реторика, чрез логоса, патоса и етоса.  

В лексиката на левите партии навлязоха думи като вождис-
тка партия, БСП е ГЕРБ – №2, червени драми, неосъществими 
политически доктрини, популистко говорене на десните, поли-
тически машинации. Тази лексика, която те използват, едва ли 
може да убеди събеседниците във валидността и правилността 
на защитаваните тези и много по-вероятно е да достигне до со-
фистичен консенсус, за който говори Юрген Хабермас. Този вид 
консенсус използват политиците в своя диалог в т.ч. и българ-
ските, или ако водят диалог между различни политически сили и 
коалиции. Разбира се, кое е истина или неистина, кое е правди-
во или не, е извън тяхната политическа нагласа, тъй като те се 
стремят към удобното мнение и постигането на съгласие на вся-
ка цена.7 

Политическият диалог трябва да следва старото изпитано 
правило, че истинската политика е израз на демокрация, а поли-
тическият език е способ да се изразят (чрез словото) принципи-
те, идеите, политическите платформи на управляващите класи. В 
политическия език все повече се използва и терминът „полити-
ческа толерантност“. Това качество обаче, може да се използва 
както в политическия, така и в етнокултурния, при това и с най-
различни акценти.  

Какво по-точно означава толерантност в политиката?  
Може би някои си я представят като конформизъм с оглед 

да избегнат конфликтите и се постигне съгласие с другата страна 
– политическа партия или коалиция. Политическата толерант-
ност означава да се вникне в политическата аргументация на 
всяка от страните, да се видят общите допирни точки, да се 
прозре и осмисли тяхната ценностна и семантична натоваре-
ност, както обичат да се изказват социолингвистите, и едва тога-
ва да се прецени може ли или не да се направи компромис. За-
щото тази толерантност е резултат от политическа дискусия и 
                                           
7 Радева, В.Убеждаваща комуникация и диалог. С., 2014, с. 113. 
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сближаванете на позиции с цел да се избегне „острия ъгъл“.  
В речника на говорещите все по-често може да се видят и 

чуят думи с подчертано конотативно /познавателно оценъчно/ 
значение, като „отявлен патриот“, „отявлен враг“, „страстен ре-
волюционер“, „шпионин–ченге“, вместо разузнавач. Тези думи 
съдържат положителни или отрицателни обертонове, които на-
товарват лексиката в публицистични материали в определени 
случаи, когато се използват в предизборни кампании и аудито-
рията ги възприема като пропагандистки думи. Например, вожд 
– главатар на политическа партия; лидер – с ореол на политик, 
диктатор,,подстрекател,,,приятелски огън от врага и т.н.  

Политическата лексика на политическия диалог не е кон-
стантна величина, а се променя в зависимост от водещи тенден-
ции на деня, от политическата нагласа на обществото, в много 
случаи има явна симпатия или неприязън към определени по-
литици, което веднага рефлектира и със съответна словесна ре-
акция на приемане, или отхвърляне. Това най-вече се вижда в 
моменти на криза на доверие към определени политици, при 
което обществото сваля своето доверие от тях, и веднага се поя-
вяват думи като политически мекерета, политически конфор-
мисти, политически издевателства, политическа корупция по ви-
соките етажи на властта и много други. Това доказва недвусмис-
лено връзката между думите в политическия диалог и полити-
ческата действителност. Езикът има силна отразителна способ-
ност, затова е и мерило за културата на обществото, за неговите 
ценности, за морала и очакванията на или от управляващата 
класа. 

В политическия език все повече проникват и думи от науч-
ната лексика на политолози или социолози, като „постдемокра-
ция“, „неолиберално държава“, „неолиберална хегемония“. В 
много хора тези понятия могат да предизвикват стрес, защото не 
се вписват в традиционните политически термини. Например, 
понятието „постдемокрация“ бе въведено от британския поли-
толог Колин Крауч, публикувал и книга на същата тема. Според 
него, постдемокрацията означава, че политическите елити и ин-
ституции запазват съществуването си де факто, но губят влияние 
в политическия живот, при което започва процеси на дегенера-
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ция на политическите партии, които все повече се стремят да 
печелят гласове без да успяват да променят обществото, като на 
последно място той споменава за политическа пасивност и не-
заинтересованост от политиката, т.е. политическа апатия.8 Пост-
демокрацията, по негово мнение, води до неоалиберално мис-
лене и ирационалност, което все повече набира скорост в ико-
номиката, политиката и социалните науки, а всички те променят 
стила на държавата и стила на управление в неолиберален и не-
олиберална държава.  

Реално погледнато, това може да се види както в България, 
така и на Запад, защото вече се говори за глобален свят. Пост-
демокрацията и неолибералните движения навлязоха в стила на 
нашите политици и депутати. Все повече политолози и анализа-
тори ги използват в своите политически анализи и прогнози, а 
също в политически дабати и референдуми.  

Политическият език и неговото проявление може да се ви-
дят и в етнокултурния диалог. Прието е да се смята, че етнокул-
турният диалог е общуване на между народи, етноси, етнически 
групи с оглед на техния културен обмен или принадлежност. То-
зи диалог не е лесен за разбиране, нито лек за приложение, за-
щото в него винаги личи белезите, печатите на дълбоки истори-
чески конфликти – национални и международни, които често не 
могат да бъдат игнорирани, а следва да се разглеждат автентич-
но, в тяхната истинска светлина, а и с цел да бъдат преодолени 
различни видове недоразумения, фалшификации, както и да 
бъдат изгладени противоречията, възникнали на тяхна основа.9  

Типичен пример е етнокултурният диалог на балканските 
народи, които съжителстват на този полуостров от векове и хи-
лядолетия. Имало е много войни и кризи между всички – между 
българи и сърби, гърци и българи, турци и българи, гърци и ал-
банци и турци, като всички те са оставяли и отпечатък върху тех-
ния етнокултурен облик и общуване. Не случайно има и обичай-
ни изрази: лукав като грък, жесток като турчин, инат като бълга-
рин, сръбски инат и жестокост и др., които не са комплименти, а 

                                           
8 Виж подр.: Крауч, К. Постдемокрация. С., ИК на СУ „Св. Кл Охридски“, 2012, с. 5. 
9 Срав.: Радева, В. Убеждаваща комуникация и диалог, С., 2014 ИК СУ „Св. Кл. Охридски“. 
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отрицателни белези за етнически качества и принадлежности. 
При все че съвременните етнолози вещаят, че в бъдеще няма да 
има етническа принадлежност, заради смесването на хора от 
различни етноси, нации и култури, а и поради максимата, че 
„където съм добре, там е моята Родина“, чувството за национа-
лен произход и принадлежност към дадена нация ще остане. В 
политическия език при етнокултурния диалог (поради расистки 
подбуди и ксенофобия) могат да се чуят или прочетат в пресата 
и доста неприятни думи, а и изрази, като „роми чергари“, 
„мръсни мангали“, „циганите са станали изключително нагли и 
агресивни“. Циганската агресия и отказ от интеграция се пре-
върнаха в напаст“. Но освен тези негативни изказвания, могат да 
се чуят и позитивни изказвания за етнокултурния диалог на бал-
канските народи. Поради настъпилите катаклизми през 1989 г в 
Югославия и множество етнически сблъсъци и конфликти, дове-
ли до войни между сърби и босненци, сърби и хървати, сърби и 
албанци в Косово и Босна, българите, благодарение и на дално-
видна политика, успяха да се запазят от етнически конфликти. 
Беше възстановен диалогът между българи и турци чрез така 
нар. български етнически модел и културен модел на сътрудни-
чество, които добиха гражданственост и навлязоха в речника на 
съвременните политици като особен български принос в мулти-
културализма и етнокултурния диалог, туширащ етнически сблъ-
съци и конфликти. Затова в етнокултурния диалог на балкански-
те народи могат да се чуят позитивни думи и изрази като „бъл-
гарски енергийни проекти за сближаване на балканските наро-
ди“, „Газов хъб Балкан – надежда за енергийна независимост и 
диверсификация“, „Гръцка предприемчивост и гостоприемство“, 
„българите отново ще бъдат прусаците на Балканите, „Българска 
изобретателност и конформизъм“. Има и някои крайни изрази, 
навлезли при етнокултурния диалог благодарение на дебати 
между ДПС и патриотите като: „Ние от ДПС сме истинските пат-
риоти, а не фашисти и националисти, които управляват сега“. 
Патриотите от ДПС са патриоти по отношение на Турция, защото 
защитават турските национални интереси, а не българските – 
репликират от Патриотичния съюз за спасение на България. Тази 
лексика доказва, че политическата конюнктура в страната неми-
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нуемо влияе и върху начина на общуване, диалог. Независимо 
от това какво конотативно и ценностно значение влагат в думи-
те, които се използват от политиците, всички те са под влияние 
на политическите идеи, платформи на собствените си партии, 
които представят. Затова и все по-често могат да се чуят изрази 
като: „България вече не е демократична държава, а тоталитарна, 
защото преследва хората с високи доходи, или „В България има 
авторитарна криминална власт“10  

Разбира се, че когато започва проверка за не/законността 
на доходи и имоти, това неизбежно води и до рефлексии за 
репресия и реваншизъм, по подобие на станалото след 9 
IХ.1944. а това е опит за подмяна политически дивиденти или 
отказ за проверки – всъщност това е и сигнал за настъпила ко-
рупция. 

Спецификата на етнокултурния диалог и неговата лексика 
са пряко свързани с особеностите на всяка държава. Можем да 
говорим за глобализация на съвременния свят, а не за презум-
ция за еднаквост на хората от различни етноси и в различните 
държави. Не случайно днес все повече социолози или полито-
лози твърдят, че засилената емиграция и емигрантският поток 
на бежанци към богатите държави на Запада засилват ксено-
фобски и националистически настроения.  

Почти няма държава в Западна Европа, където да няма на-
ционалистическа партия и при това да не е спечелила място в 
парламента. Това го видяхме в Холандия, Германия, Австрия, 
Гърция Естония и Латвия, дори в Унгария, Словакия и Италия 
през последните години. В лексиката на политическите лидери 
от Унгария, Италия и Австрия се забелязва една тенденция към 
думи като „постмодерен индивидуализъм“, „Егалитаризъм на 
християнска Европа“, „постмодерен либерализъм“. В това отно-
шение те заемат позиции да се възстанови справедливостта, 
изискване за егалитарен нов свят на общи финанси, система за 
сигурност и защита на християнските ценности. Дори виждаме 

                                           
10 Изказвания на Елена Йончева пред Медиапул и Frog-newz, поради започналата проверка на Главния. 

Прокурор за придобити имоти, апартаменти и къщи за гости и др. на хора от висшите етажи на властта 
с недекларирани доходи. 



СПЕЦИФИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЗИК В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ЕТНОКУЛТУРЕН ДИАЛОГ 

 151

една нова тенденция – за нов Европейски съюз на Мари льо Пен 
и Матео Салвини. Спецификата на техния политически език е 
резултат и от тежките проблеми, които тези държави преживяха 
вследствие на засиления трафик на емигранти от Африка и 
Близкия Изток. Малцинствените групи и емигрантските общнос-
ти могат да бъдат успешно интегрирани във всяко общество с 
обоснована национална програма и стратегия. Тогава те ще мо-
гат да бъдат единство в многообразието на съответната държава 
и няма да се стига до ксенофобски изрази като емигранти джи-
хадисти, емигрантски пълчища, ислямски джихад и насилие на 
държавите в Европа ще изчезнат. Спецификата на политическия 
език в политическия и етнокултурен диалог предполага и изиск-
ва определена политическа зрялост, но и компетентност на по-
литиците, а най-вече и премереност на техните изрази. В този 
аспект все по-често можем да чуем и видим за икономическа 
интеграция както в гражданското общество така и в управление-
то, за мултикултурализъм в отношенията, поход на надеждата и 
толерантността, за премахване на всякаква сегрегация на осно-
вата на етнос и религия, пол и раса. 

Политическият език не може да се разглежда като констан-
тна величина т. е. като вечен и непроменим. Той винаги е свое-
образно отражение на дадена политическа култура и зрялост, на 
нивото на компетентност на съответни политици и политически 
лидери. От друга страна, той е отражение на проблемите на са-
мото общество, на неговото битие и ниво на духовен живот. С 
други думи, можем да потвърдим, че битието определя съзна-
нието, а в случая и неговият език на общуване. 
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ДРУГИЯТ В ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ НА ПРЕХОДА 

Таня Неделчева 

В динамиката на българския преход се очерват два образа 
на Другия, които концентрират негативните емоции и съответно 
стимулират езика на омразата. Това са ромите и имигрантите 
(чужденците). Езикът на омразата си проправя път в българската 
публична сфера още от ранните години на прехода. Идеологи-
ческата конфронтация не се ограничава до критика, а стига до 
директно отхвърляне на самото съществуване на политическия 
противник. Дори може да се каже, че в началото на 90-те години 
на ХХ в. е подложен на изпитание самият обществен договор, 
защото отношението към Другия стига до крайностите на омра-
зата, враждата и отхвърлянето. Политическото говорене се раз-
пространява в медиите и навлиза във всекидневна употреба. 
Езикът на омразата обаче остава несанкциониран, защото е тре-
тиран като част от свободата на изразяване.  

*** 

Ромите са най-отхвърлената общност в българското общес-
тво. Като че ли в нашето междуетническо пространство е нужна 
изкупителна жертва за всичко лошо. Негативните предразсъдъ-
ци към тях са най-силни и най-устойчиви. Предразсъдъчните 
оценки за тях са най-чести. Това показва категоричното непоз-
наване на тази общност, признаването на голямата ѝ различ-
ност, а и на нежеланието да се направи каквото и да е усилие за 
доближаване до нея по пътя на опознаване на нейните особе-
ности. 

Много сложни са процесите, свързани с идентичността в 
ромската общност. Това се дължи на спецификата изобщо на 
самата ромска идентичност, т.е на чувството за принадлежност 
към многослоестата, сложно структурирана и йерархизирана 
ромска общност с много субгрупи. Тя е множествена идентич-
ност, от една страна, и гранична, от друга. Сложността при изс-
ледване и дефиниране на ромската идентичност произтича най-
вече от факта, че на ромската етническа общност липсват онези 
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атрибути, спрямо които по принцип се градят идентичностите. 
Почти всички те са външно приписвани, „вменявани“ от другите, 
различните, от неромите, а това допълнително увеличава значе-
нието на аморфността, дисперсността, множествеността, ризом-
ността на етническата идентичност. Тя заема особено място в 
българското общество, доколкото създава най-честите „микро“ 
напрежения. В годините на прехода ромската общност премина 
през различни състояния. В началото на 90-те години на ХХ в. 
сред ромското население се засилва тенденцията към турцизи-
ране и формиране на антибългарски настроения, което означава 
не просто криза на етническата идентичност и предефинирането 
ѝ, а в много отношения граденето на нова. Това е период, в кой-
то върху ромската общност се стоварват най-много негативи, 
най-големи тежести от преструктуриране на обществото. Причи-
ните са много, но основните са ниското образование и квалифи-
кация на ромското население. Общественото им „потъване“ ги 
лишава от възможности, от ресурси и те като че ли „изчезват“ от 
социалния свят на българската национална държава. 

През втората половина на 90-те години на ХХ в. на фона на 
„успокояването“ на процесите на манифестирано етнодиферен-
циране започва преекспониране на ромската равнопоставеност, 
поставя се и началото на формиране на модерна позитивна 
ромска етническа идентичност. Най-силните индикатори са съз-
даването на писмен ромски език, конструирането на ромска ис-
тория със събития, участници, територии, граденето на нов пуб-
личен ромски образ, възможен реален (макар и частичен) дос-
тъп до властови ресурси.  

Това е времето, в което ромската общност формулира оча-
кванията си за участие в управлението на различни нива, за ре-
шаване на проблемите, свързани с безработицата, здравеопаз-
ването, жилищната политика и пр. Разбира се, вътре в общност-
та продължават противопоставянията между политически пар-
тии, неправителствени организации, елити и противоречивите 
процеси на консолидация и разделяне. Това означава, че общ-
ността все още търси своето място в социалното пространство, 
конструира миналото и бъдещия си образ, а и формулира общи 
цели.  



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 154 

Началото на ХХІ в. е период на по-систематично и промис-
лено градене на ромска етническа идентичност: те различават и 
акцентират собствената уникалност, а политическият, интелек-
туалният, икономическият елит припознава ромската общност 
като „своя“; различните подгрупи постигат в някаква степен ед-
накъв прочит на общностно споделена история; по-интензивно 
общността присъства в социалното пространство и става видима 
за другите; формира и общо бъдеще – един от най-значимите 
индикатори за началото на съществуването на консистентна и 
адекватна идентичност.  

Връзката между ромската идентичност и социалните пред-
разсъдъци е комплексна. Това означава, че тя е динамична, си-
туативна, конкретна. Предразсъдъците в значителна степен ста-
билизират, а и по своему капсулират ромската идентичност. В 
общества в аномия отрицателните предразсъдъци се увелича-
ват, тъй като човек (като вид или индивид) се затваря в себе си, в 
своя непосредствен битов и семеен кръг, а общностите форми-
рат херметични кръгове на основата на специфичен общностен 
етницизъм.  

Същевременно, ромската общност е най-отворена към ос-
таналите етноси. Поради спецификата на нейната мозаична 
идентичност тя проявява най-голяма гъвкавост и желание за 
адаптивност към другите. За разлика от нея, българската етни-
ческа общност е най-затворената и това е естествено като се има 
предвид, че тя е доминиращата. Турската общност заема меж-
динни позиции. Най-ясно тези общи изводи могат да се тестират 
с отговори на въпроси, свързани с различни форми на взаимо-
действие между етническите общности: а) българите са катего-
рично несъгласни да сключват брак с роми, да имат приятели 
роми, да имат съседи роми; категоричното несъгласие намаля-
ва, ако иде реч за работа в едно помещение с роми, за живеене 
в едно населено място; тенденцията е, че при позициите, които 
изискват по-голяма близост, предразсъдъците формират по-
големи дистанции; б) турците са категорично несъгласни за 
сключване на брак с роми, но са напълно съгласни да се позна-
ват с ромите, да са колеги и съграждани.  

Макар българите да са значително по-дистанцирани от ро-
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мите в сравнение с турците, ромите от своя страна са по-
“отворени“ към българите отколкото към турците. Това показва 
в каква насока е ориентиран „погледът“ на ромите при градене-
то на своята идентичност. Ромите са категорично несъгласни да 
сключват брак с българи. Така се получава малък парадокс – 
българите демонстрират по-силни отрицателни предразсъдъци 
към ромите в сравнение с турците, а ромите имат структурно 
сходство по отношение на националната идентичност не с тур-
ците, а с българите. Ето защо дистанциите на ромите от турците 
са по-големи в сравнение с тези, които демонстрират към бъл-
гарите. За тях като че ли отново е по-престижно да се идентифи-
цираш като българин, отколкото като турчин. След големите 
имитации, валидни за ромската общност в началото на 90-те го-
дини на ХХ в. и опияняващото им идентифициране с турците, 
след процесите на конституиране на собствената им общност и 
идентичност, започва диференцирането на етническата и наци-
оналната им идентичност и балансирането на двете в различни-
те ситуации от публичния и частния им живот. И в такъв контекст 
те правят усилия да се отграничат от турците като етническа об-
щност и да се приближат към българите като граждани на Бъл-
гария. 

Образът на ромите в когнитивното пространство на бълга-
рите е по-скоро негативен. Голяма част от българите смятат, че 
ромите са най-честите извършители на криминални престъпле-
ния, че самите роми са виновни за положението, в което се на-
мират. Тревожно е, че половината от българите и една трета от 
турците са съгласни ромите да живеят отделно.  

*** 

Съдбата на ромите е споделена от идващите от 2011 г. на-
сам имигранти от Близкия Изток и Северна Африка, търсещи 
убежище в нашата страна. Езикът на омразата заглъхва по отно-
шение на ромите, но в центъра са вече бежанците. Общото е, че 
започва да доминира езикът на агресивността. Тези процеси от 
90-те години на ХХ в. създават благоприятни условия за раз-
гръщане на употребите на езика на омразата. Първоначално към 
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него няма особена чувствителност, той се възприема като част от 
общия езиков декор на прехода. Едва по-късно чувствителността 
към проблема започва да нараства. За някои анализатори пол-
зването на език на омразата има конкретно проследима исто-
рия. Според Румян Русинов, например, „началото на враждеб-
ното говорене е през 1991 г. Политиците и полицията трябваше 
да намерят изкупителна жертва за скока на престъпността по то-
ва време. Ромите станаха първата изкупителна жертва. Антици-
ганското слово се оказа клапан на охлабване на напрежението и 
насочването му в друга удобна посока“1. По това време поли-
цията започва да огласява данни за етническите профили на 
престъпленията в България (първите сведения са за 1990 г.) като 
„в същото време медиите подхранват общественото мнение с 
новини за престъпления, извършени от роми, което потвържда-
ва образа им на криминално проявена общност“2. Ето защо след 
1989 г. национализмът намира нова и широка възможност за 
изява. За разлика от умерения популярен вариант, на това ниво 
национализмът мутира в нови форми, които открито се проти-
вопоставят на европейските ценности. Използването на езика на 
омразата е норма. Антисемитизмът, расовата омраза, фашизо-
идните дискурси се превръщат в нови феномени в хода на пре-
хода в България и ролята им постепенно започва да нараства. 
През 2005 г. партия „Атака“ влиза в българския парламент с ан-
тиромска и антитурска политическа платформа. Журналист от 
същата партия през 2013 г. в свое авторско предаване заявява по 
повод на вълната от бежанци: „Сирийските бежанци не са нищо 
друго освен масови убийци. Това са семействата на убийците, 
които се снимаха, докато режат глави и в лицето на един от ко-
мандирите им Абу Сакар са дори канибали. Абу Сакар разтвори 
гръдния кош на една от жертвите си, изтръгна сърцето и започна 
да го яде“. За нея бежанците са „отвратителни, долнопробни 
примати, които бягат от закона в Сирия“, те са направо „главоре-

                                           
1 Русинов, Р. 2013. Всичко е език. Политическото и медийното хейтърство също. В: Дискусия в клуб 

„Обектив“ на БХК, проведена през октомври 2013 г. 
 http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/klub-obektiv/2013- 
2 Безлов, Т. 2007. Ромите и престъпността: полицейска статистика и реалности (част 1 и 2) В: в. Капитал  
 http://www.capital.bg/blogove/pravo/2007/02/19/312832_romite_i_prestupnostta_policeiska_statistika_i/ 
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зите от Ал Кайда“3.  
Езикът на омразата си проправя път в българската публична 

сфера постепенно и сякаш неусетно. Ранните години на прехода 
са белязани от силно политическо противопоставяне. Сред при-
чините за разгръщане на езика на омраза, насочен по-
специално към ромите и имигрантите, освен безразличието на 
държавата се посочват и други. Така например, според Румян 
Русинов, „от 1997 до 2007 г. в присъединителните си усилия ин-
ституциите се опитваха да симулират някакви действия за така 
нареченото „ромско включване“, защото така искаха отвън. 
След това нещата заглъхнаха, а между 2009 г. и 2013 г. забуксу-
ваха и тръгнаха назад. Стигна се до негативизма и омразата. 
„Вододелът“ беше след 2010 г., когато Саркози се захвана с ек-
спулсацията на циганите. През 2011 г. това резултира у нас – слу-
чаят в с. Катуница. Така ситуацията на омраза и агресия, на нето-
лерантност се бетонира. И сега вече тя се пренася върху бежан-
ците – следващите „други“.4 

За повратен момент в публичната употреба на езика на ом-
разата се смята 2013 година. Георги Лозанов дори я определя 
като „година на враждебната реч“ в медиите.5 

Използването на езика на омразата кулминира в отноше-
нието към бежанците от Сирия, пристигащи в страната през по-
следните месеци на 2013 г. Годината е наситена и с политически 
протести, те засилват противопоставянето между партите, а и 
между гражданите. Медиите допринасят за поляризиране на 
общественото мнение и на политическия живот. Паралелно на 
срива в диалога между политическите централи се разгръща и 
невиждана до момента война между медиите. Очернянето, 
публичният донос, враждебната реч, манипулираният факт и 
дори откровената лъжа се превръщат в ежедневие. Самите по-
литици, според Георги Лозанов, „далеч преди бежанската 
вълна, вкараха в публична употреба репертоара на враждебната 

                                           
3 Ташева, М. 2013. В окото на бурята. В: в. Капитал, 4 октомври  
 http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/imena/2013/10/04/2154395_v_okoto_na_buriata/ 
4 Русинов, Р. Цит. съч. 
5 Лозанов, Г. 2014. Чия е враждебната реч? В: Годишен доклад 2013, фондация „Медийна демокрация“ 

http://www.fmd.bg/?p=8641  
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реч, разбрана като конструиране на враг, освен от етнически или 
религиозни различния и от политическия опонент“6. Последва-
лите развития затвърждават тенденцията към засилване на пуб-
личната употреба на езика на омразата. Като цяло може да се 
каже, че „езикът на омразата е много разпространен в българ-
ското общество. Той е не просто разпространен, той е разпрост-
ранен в най-тежката си форма – тази, която пряко насърчава на-
силие и създава усещане за заплаха у малцинствата“7. Близо по-
ловината от българските граждани са чували изказвания, които 
изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представи-
тели на малцинствени групи, а всеки четвърти е чувал изказва-
ния, които според него могат да доведат до използване на наси-
лие срещу техни представители. През 2014 г. се отбелязва раз-
ширяване на обществените групи, които биват възприемани ка-
то обект на реч на омразата и за които има най-голяма вероят-
ност да станат жертви на престъпления от омраза. През 2013 г. 
тези обществени групи са три – роми, турци и хомосексуални, но 
през 2014 г. ромите остават основната група, която бива 
възприемана като обект на речта на омразата, а като най-често 
засягани се открояват вече пет... малцинства – роми, турци, хо-
мосексуални, чужденци и мюсюлмани.8  

Наред с разширяването на групите, към които езикът на 
омразата е насочен с особен интензитет, проучванията иденти-
фицират и основните говорители на езика на омразата. Това са 
политиците. Езикът на омразата звучи най-често от телевизион-
ния екран, следван от публични места като магазини, кафенета, 
ресторанти, в интернет, в обществения транспорт, на работното 
място, във вестниците и, накрая, по радиото и по време на пре-
дизборни митинги. Общо 46% от всички анкетирани в двете из-
следвания заявяват, че през последните 12 месеца са чували в 
общественото пространство изказвания, които разпознават като 
език на омразата. Въпреки това обаче доклади на Институт „От-

                                           
6 Пак там. 
7 Иванова, Ив. 2013. Речта на омразата поражда усещане за заплаха. В: Политики, брой 5.  
 http://www.osf.bg/?cy=99  
8 Спасов, О. 2015. Езикът на омразата в България. Фондация Медийна демокрация.  
 http://antihate.europe.bg/analizi/ezikut-na-omrazata-v-bulgariya 
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ворено общество“ констатират, че „речта на омразата е явление, 
което не се разпознава като отделен проблем от гражданите. Те 
не различават враждебното говорене от общия фон на агресив-
ни и злонамерени политически изказвания“9. Тревожни тенден-
ции отчита и докладът за България на Европейската комисия 
срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), публикуван през 
2014 г. В него създадената от Съвета на Европа комисия пред-
ставя многобройни случаи на дискриминация, свързани с упот-
реба на езика на омразата.  

Застой в съдебната практика по отношение на употребата 
на езика на омразата през последните години у нас отчита и 
анализ на Асоциацията на европейските журналисти – Бълга-
рия10. Малкото на брой наложени наказания във връзка с пре-
стъпления от омраза са в центъра на загрижеността на активисти 
и експерти в сферата на правата на човека. По думите на Георги 
Лозанов, най-активна е употребата на език на омразата в „нере-
гулираните територии“, но тя има и икономически израз: „когато 
регулираш една част от публичното пространство, а другата – не, 
нерегулираното е много продаваемо“. Аспектът на комерсиали-
зация, свързан с използване на езика на омраза, е посочен и от 
други анализатори. Маргарита Илиева например отбелязва, че 
има немалко журналисти, „които си позволяват да правят пе-
чалба от популистката неприязън към ромите и другите неха-
ресвани малцинства, като предлагат на медийния пазар услугата 
„враждебна реч“. Твърде много медии продават скъп рекламен 
ефир или пространство, като привличат аудитория с расистко го-
ворене“11.  

Независимо от многобройните проблеми, свързани с еска-
лацията на употребите на език на омразата, с разширяване на 
обхвата на групите, към които е насочен и с неефективната 

                                           
9 Виж подр.: Доклади на ИОО от 5–16 юли 2013 г. и от 16 юни – 6 юли 2014 г. 
 http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Hate_speech_BG_2014.pdf 
10 Димитров, Б. 2014 Съдебната практика при език на омразата: еволюция в Европа и застой в България. 

В: aej-bulgaria.org, 24 септември, достъпно на: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=4450. 
11 Илиева, М. 2015. Прокурорите често потулват фактите, които разкриват деянието като подбудено от 

омраза. В: dnevnik.bg, 14 септември.  
 http://www.dnevnik.bg/intervju/2015/09/14/2608864_margarita_ilieva_advokat_prokurorite_chesto_potul

vat/?ref=interview. 
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съдебна практика в тази сфера, са налице и някои позитивни 
развития. Докладът на Институт „Отварено общество“ от 2014 г. 
например констатира: В България […] има категорично мнозин-
ство (85% от анкетираните), което не одобрява използването в 
публичното пространство на изказвания, които изразяват омра-
за, агресия или неодобрение спрямо малцинства – 54% изразя-
ват категорично неодобрение, а 31% – по-скоро не одобряват. 
Неодобрението за използване на реч на омразата спрямо раз-
личните малцинства варира, но при всички случаи над 64% от 
респондентите не одобряват използването на реч на омразата 
срещу което и да е от посочените малцинства. Значителен е 
делът на хората (58%), които смятат, че държавата трябва да за-
щитава малцинствата срещу речта на омразата, а почти толкова 
смятат, че прокуратурата и полицията трябва да осъществяват 
наказателно преследване на речта на омразата.12  

Обобщен извод от конкретно изследване на Сова Харис е, 
че „откакто през септември 2013 г. темата „бежанци“ започна 
да присъства почти ежедневно в медийния дневен ред, ме-
диите не съумяха трайно да изяснят пред обществото действи-
телните проблеми, пред които са изправени търсещите убе-
жище хора, нито пък причините, поради които им се налага да 
напуснат своите страни на произход. За сметка на това, посла-
нията на дезинформацията, всяващи страх и враждебност 
спрямо изпадналите в немилост хора, бяха по-забележими и 
по-лесно усвоими за медийната аудиторията, отколкото факти-
ческата действителност... В българските медии е налично тен-
денциозно и хронично диаболизиране и дехуманизиране на 
образа на търсещия убежище и на бежанеца. Системно на ау-
диторията се втълпява чувство на заплаха от чужденеца, от 
другия, от непознатия. А това се осъществява чрез използване-
то на езика на омразата и чрез спекулации, като за целта често 
се употребяват човешките предразсъдъци и стереотипи. Резул-
татът от това системно диаболизиране е, че в началото на 2016 
г. 60% от българите считат бежанците за заплаха за национал-

                                           
12 http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Hate_speech_BG_2014.pdf. 
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ната сигурност.13. Наблюдава се и тенденция образът на тради-
ционния слаб враг в българското общество – ромът, който от-
нася гнева от всички несгоди в обществото, вместо реалните 
виновници в лицето на институции и корпорации – да се допъ-
лва и от този на бежанеца. Предразсъдъците и стереотипите 
към представители на другата култура, както и ускореното асо-
цииране на религията ислям с тероризма, вероятно също имат 
своя принос към страховете у обществото. Тъкмо тези страхове 
са употребявани и за целите на кандидат-президентските кам-
пании на различни кандидати в седмиците непосредствено 
преди изборите в началото на ноември 2016 г.14 

През периода 2013-2017 г. се провежда специално изслед-
ване за отношението на медиите към бежанците. Най-общо из-
водите са: често се нарушават етичните медийни принципи, де-
монизира се и дехуманизира образът на търсещия убежище и 
бежанеца. Това се постига чрез различни форми на невярна ин-
формация, неточна интерпретации на текстове от основни прав-
ни документи, цитиране на извадени от контекста мнения на ек-
сперти (лекари), представяне на конспиративни теории, ислямът 
често се свързва с тероризма и радикализма и др. силни катего-
рични изводи. Освен това медиите легитимират политически 
инициираните „граждански патрули“ и т.нар. „ловци на 
бежанци“15. 

*** 

И при последното Осмо международно изследване на 
ценностите се констатират тревожни тенденции, свързани с 
нивото на възприемане на Другостта. Най-малко проблеми има 
спрямо различията по религия: 11,4% от отговорилите посочват 
за валидно твърдението „Не желаете да ви бъдат съседи хри-
                                           
13 Сова Харис 2016 
14 Спасов, Т. 2018. Употреби на темата за бежанците и търсещите убежище в българските медии. В: Сп. 

Медиалог, HTTPS://WWW.MEDIALOG-BG.COM/?PAGE_ID=253 
15 Спасов, О. 2015. Езикът на омразата в България. Фондация Медийна демокрация.  
 http://antihate.europe.bg/analizi/ezikut-na-omrazata-v-bulgariya. Но и: Спасов, Т. 2018. Употреби на тема-

та за бежанците и търсещите убежище в българските медии. В: Сп. Медиалог, 
HTTPS://WWW.MEDIALOG-BG.COM/?PAGE_ID=253 
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стияни“ (съответно 88,6% не са го посочили). За евреите раз-
пределението на отговорите на аналогичен въпрос е 18,6% по-
сочили и 81,4% непосочили, а за мюсюлманите съответно 
20,7% посочили и 79,3% непосочили. Религиозните различия 
нямат съществено значение за респондентите. Също така „спо-
койно“ е отношението към хората от друга раса. На въпроса 
„Не желаете да ви бъдат съседи хора от друга раса“ – 37,3% по-
сочили и 62,7% непосочили. Нещата се променят, когато въп-
росът е конкретно за имигрантите или ромите. Твърдението 
„Не желаете да ви бъдат съседи имигранти/чуждестранни ра-
ботници“ е посочено от 56,1% от отговорилите (съответно 
43,9% не са го посочили). Ниската степен на търпимост към 
имигрантите и чуждестранните работници се потвърждава от 
разпределението на отговорите и на друг въпрос, свързан не с 
местоживеенето, а с трудовата заетост. Измервано по десет-
степенна скала 58% от отговорилите са се съгласили изцяло с 
твърдението „Когато не достигат работни места, българите 
трябва да имат предимство пред имигрантите за получаване на 
работа“, 26,6% са съгласни с него частично, а само 1% са на-
пълно несъгласните. На въпроса „Как бихте оценили влиянието 
на имигрантите върху развитието на страната?“ 55,4% заемат 
междинната позиция „нито добро, нито лошо“.  

По десетстепенна скала 34,7% (най-голям дял изобщо) от 
респондентите се съгласяват напълно с твърдението, че ими-
грантите влошават проблема с престъпността, а на противопо-
ложния полюс на пълното отхвърляне са само 2,8%. 46,5% от от-
говорилите са напълно съгласни с твърдението, че имигрантите 
са в тежест на системата за социални грижи, а на противопо-
ложния полюс на пълното отхвърляне са само 2,9%.  

Висока степен на етническа нетърпимост се проявява и към 
циганския етнос. 66,6% от респондентите са посочили твърде-
нието „Не желая да ви бъдат съседи цигани“ (33,4% не са го по-
сочили), което е драстично покачване през последните десет го-
дини. Едно сравнение: през 2008 г. посочилите твърдението „Не 
желая да ми бъдат съседи имигранти/ чуждестранни работни-
ци“ са били само 18,1% (непосочили – съответно 81,9%), а посо-
чилите твърдението „Не желая да ми бъдат съседи цигани“ са 
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били 49,5% (не са го посочили 50,5%). Ясно се вижда смяната на 
съотношенията по посока на етническата нетолерантност16. 

* * * 

Предразсъдъците подхранват езикът на омразата. Ето защо 
българското общество, т.е. държавните институции и гражданс-
кото общество са изправени пред отговорната задача за мини-
мизиране на отрицателните установки към Другия, към разли-
чието и превръщането на толерантността от формално изисква-
не в реална практика в ежедневието.  

 
 

                                           
16 Тодоров, Хр. 2019. Изпитания за европейските ценности в днешната ситуация. В: Фотев, Г. (съст.) Евро-

пейските ценности. Новата Констелация. София: Нов български университет, с. 71-72. 



 164 

ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ЕКСПЕРТИЗАТА: 
ЕКСПЕРТНИЯТ ЕЗИК НА ПРЕХОДА 

Вяра Ганчева 

Какво е общото между Стратегията за детето, Референдума 
за АЕЦ Козлодуй, гей парада и протестите на хората с увреждания?  

Кое е най малкото общо кратно между демографската кри-
за, състоянието на пътищата, изтичането на мозъци и изборите? 

Тези два въпроса са значими за обществото, а и имат кри-
тично значение за социалния, културния и икономическия жи-
вот. Доказателството е, че в определени моменти от годините на 
Прехода те очевидно или скришом се политизират в една или 
друга степен.  

С „политизация на експертизата“ Дороти Нелкин обознача-
ва степента на вероятност от поляризация на една експертиза: 
колкото по-значими са политическите последствия от една ек-
спертиза, толкова по-вероятно е тя да се поляризира, респ. по-
литизира по протежение на преобладаващата политическа 
линия1. 

Ето няколко заглавия от медиите, които илюстрират добре 
такова политизиране на общественозначими проблеми у нас:  

− „Политизирани псевдоексперти замърсяват информа-
ционното пространство“2,  

− „Йотова: Да не се политизира протестът на майките 
на деца с увреждания“3,  

− „Експертиза: Добивът на газ в Генерал Тошево ще дове-
де до радиоактивно замърсяване“4,  

− „8 000 души ощетени от новата медицинска експер-
тиза“5 

                                           
1 Nelkin, Dorothy, ed.. Controversy: Politics of Technical Decision. Beverly Hills: Sage, 1979. 
2 https://pogled.info/avtorski/Simeon-Nikolov/politizirani-psevdoeksperti-zamarsyavat-informatsionnoto-

prostranstvo.101961 
3 https://www.bnr.bg/sofia/post/101037210/iotova-da-ne-se-politizira-protestat-na-maikite-na-deca-s-

uvrejdania 
4 https://frognews.bg/novini/ekspertiza-dobivat-gaz-general-toshevo-shte-dovede-radioaktivno-

zamarsiavane.html 
5 https://news.bg/health/8-000-dushi-oshteteni-ot-novata-meditsinska-ekspertiza.html 
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− „Евроизборният вододел си има име: джендър“6. 
− На политизацията на експертизата е посветена и докторс-

ката дисертация на Достена Лаверн – „Експертите на Прехода. 
Българските think-tanks на прехода и глобалните мрежи за влия-
ние“7, защитена в Академията по социални науки (EHSS) в Париж 
през 2008 г.  

Марк Абелес, директор на Международен институт по 
съвременна антропология в Париж, ѝ прави следната оценка:  

„Тази книга води до извода, че българските think-tanks не 
работят, както те твърдят, в полза на укрепването на де-
мократичните институции... те по-скоро участват в при-
саждането на нови форми на управление извън рамките на 
демократичната представителност и избори, в пространс-
твото на една „сива зона“, която смесва частни и обществе-
ни, национални и международни интереси.“8 

В критиката си към същия научен труд политологът Момчил 
Дойчев обобщава:  

„Основната ѝ теза е достойна за книгата на Гинес: кри-
миналният посткомунистически преход се дължал не на кри-
миналното наследство на комунизма, не на криминалните 
практики на властващата (пост)комунистическата партия, 
не на превръщането на бившата господстваща и експлоа-
таторска класа на комунистическата номенклатура в оли-
гархия и плутокрация, а на... рецептите, давани от социал-
демократически, либералнодемократически и християнде-
мократически икономисти, социолози и политолози за изли-
зане от блатото, в което комунизмът вкара българската 
икономика и криминализира целия социален живот в постко-
мунистическа България.“9 

Горните два цитата – на Марк Абелес и Момчил Дойчев, 
отново илюстрират как една експертиза, дори когато тя засяга 

                                           
6 https://www.segabg.com/node/61810 
7 Лаверн Д. Експертите на Прехода. Българските think-tanks на прехода и глобаните мрежи за влияние, 

София, ИК „Изток-Запад“, 2010. 
8 Абелес M., предговор към българското издание на „Експертите на прехода...“ от Достена Лаверн, с. 15. 
9 Дойчев, М. “Достена Лаверн: Левият (уидаут)Тинк-Танк на червената олигархия“, svobodata.com, 6 

февруари 2014 г., http://www.svobodata.com/page.php?pid=13177&rid=36 
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експертите на прехода, се политизира. Нищо ново под слънцето 
– проявява се парадоксът на Ръсел, който се получава ако попи-
таме дали множеството на всички множества, които не си само-
принадлежат, си самопринадлежи, или не. В случая – претенди-
ращата за неполитизираност експертиза спрямо политизираните 
експертизи принадлежи или не на множеството от политизира-
ни експертизи? 

Всъщност, горните въпроси, а и цитираните публикации 
още веднъж показват, че българската социология (и транзитоло-
гията в частност), политологията и културологията имат неиз-
пълнен дълг към критичното изследване на трансформационни-
те процеси.  

В прехода към демократично общество и пазарна икономи-
ка протекоха реформи на всички институции – държавата, част-
ния сектор, неправителствения сектор, медиите, местните власти. 
Всички те се възродиха и получиха ново обществено значение.  

В хода на демократизацията стана очевидна необходимост-
та от удовлетворяване на поне три основни потребности. Първо, 
от публичност, от преструктуриране на потоците на социална 
информация в интерес на общото благо. Второ, от плурализъм – 
от многообразие на източниците на информация и на власт. И, 
трето – от въвеждане на нови или възродени обществени прак-
тики, като се започне от законодателството и се стигне до прила-
гането на правните норми в дейността на институциите. 

Как обаче бяха удовлетворени тези три важни потребности 
в България при условие, че те са същевременно и ценни потреб-
ности за консолидиране на демокрацията?  

Днес, от перспективата на тридесетгодишния преход, мо-
жем да обобщим, че бяха създадени демократични институции, 
но те са все още твърде нестабилни. Това проличава най-вече в 
граничните зони между медии и гражданско общество, между 
наука и политика, където се генерира публична власт. В зоната 
на комуникативната демокрация се срещат социални и когни-
тивни промени, свобода и комуналност, тук е потенциалният из-
точник на развитието, но и тук най-често има флуктуации, зара-
ди дейността както на развитийни, така и на антиразвитийни 
групи. 
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В саморазгръщането на институционално-ценностните про-
тиворечия между медите и гражданските институции, или меж-
ду науката и властта могат обаче да се търсят източниците на 
демократизация, европейска интеграция и модернизация на 
обществото, защото в зоната на комуникативната демокрация се 
пресичат производството и потреблението на обществена ин-
формация, респ на публична власт. Тук се реализира „произво-
дително потребление“ на информацията, респ на публичната 
власт.  

Гражданите като „експерти от опит“, както и учените от 
обществените науки като експерти, са съавтори на трансфор-
мацията. А тя цели „консолидация на демокрацията“ – състоя-
ние, в което новите демократични институции са необратими, 
и са приети както извън страната, така и в нея. Проблем обаче е 
недостигът на самобитен демократичен опит – и сред граждани-
те, и сред учените. Дефицитни са както индивидуалният граж-
дански опит, така и институционалния опит, има „бели петна“ в 
институционалната памет... 

Проблеми на консолидацията на демокрацията у нас са ос-
вен политизацията на експертизата, ниското гражданско участие 
и недоверието в гражданските институции. Същинската демо-
крация е демокрацията на участието. Ето защо експертността 
на политиците и на информираните граждани, а и политизация-
та на експертите имат връзка с достъпа и участието във властта. 
Оттук и проблемът с легитимността на експертизата по значими 
обществени въпроси, и с дисбаланса на интересите, свързани с 
държавата и пазара.  

На този фон не е учудващо, че експертизата се преконфигу-
рира по начин, който да установи идентичност между мненията 
на експертите и политическите цели. Властта за експертите е ка-
то огъня: ако са прекалено близко – изгарят, ако са далече – им е 
студено... 

Разбира се, динамиката на общественото мнение, граждан-
ското съзнание и поведение, националните особености влияят и 
върху политиците, и върху експертите. Човек вижда толкова, 
колкото знае... В този смисъл напрежения възникват най-вече в 
граничните зони между медиите и гражданските институции, 



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 168 

между науката и политиката, науката и медиите.  
В зоните, в които комуникативната демокрация се преси-

ча с научната експертиза по политически въпроси, се сблъскват 
интересите на различните заинтересовани страни. Тук трябва 
много внимателно и последователно да се балансира асимет-
рията на информацията между държавния и частния сектор, 
за да се произвежда наука в полза на обществото, а и да се 
прави политика, основана на научни доказателства. Всяко от-
клонение в една или друга посока неизбежно означава наруша-
ване на баланса между публичните власти и упражняване на не-
видима, скрита власт чрез т.нар. квазипубличност или манипу-
лативна и демонстративна публичност. 

Изкривеното публичното пространство идва най-вече 
от липсата на обществено ориентирани елити, за сметка на ори-
ентирани към себе си елити. Неслучайно в книгата си „Защо на-
циите се провалят?“ Аджемоглу и Робинсън говорят за „изсмук-
ващ елит“10. 

Според нас има достатъчно аргументи да се приеме идеята, 
развита от Духомир Минев, че основен актьор в българския пре-
ход са т.нар. „разпределителни коалиции“ (Олсън) – групи, 
стремящи се да осигурят по-голяма част от обществения продукт 
за своите членове, използвайки достъпа си до политическа 
власт. Минев посочва конфликта между „организационния мо-
дел“ и „нормативния модел“ в процеса на преструктуриране на 
икономическата власт и на „скрита номенклатурна приватиза-
ция“ като пример за „трансформация на транформацията“11  

„Разпределителните коалиции“ обезсилват чрез аномия на 
нормативните промени, утвърждават ниска гражданственост и 
отслабена ефективност на демократичните политически инсти-
туции. Те деформират публичността на медиите и гражданския 
сектор, използвайки средствата на манипулативната квазипуб-
личност. Не само въвеждат частен, вместо публичен обществен 
ред, но стимулират клиентелизъм и корупция, приватизират 
публичността в името на упражняването на скрита, невидима 

                                           
10 Аджемоглу, Д., Д. Робинсън Защо нациите се провалят? София, „Изток-Запад“, 2013. 
11 Минев, Д., съавт. Българската икономика: Реформи, промени и перспективи. София, 1996, с. 280-281. 
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власт. Индикатори за приватизацията на публичността са на-
пример: ниското гражданско участие, преобладаването на по-
требителски модел на гражданско участие, асиметричното из-
ползване на информацията от елита, симулирането на публич-
ност (генериране на квазипубличност), стимулирането на ано-
мична криза, производството на фалшиви новини.  

Асиметричното използване на информация, като част от ар-
сенала на информационните войни, формира информационно-
то пространство на всяка държава. Проблемът е, че доминира-
щият характер на националните медии у нас като частни и 
държавни, а не като обществени, служи за възпроизвеждане 
на властващия елит.  

През 2019 г. България за втора година е на незавидното 111 
място по свобода на словото в класацията на „Репортери без 
граници“12. Все още има сериозни проблеми и с достъпа до ин-
формация – липсва независим орган, който да отговаря за при-
лагането на Закона за достъп до обществена информация, да 
координира процесите и да наблюдава политиките, да анализи-
ра резултатите и да дава насоки за по-добро изпълнение. Вече 
десета година българското правителство не предприема никак-
ви стъпки и за присъединяване към Конвенцията на Съвета на 
Европа за достъп до официални документи (CETS No.205)13. На-
родното събрание също все още не е осигурило реална про-
зрачност в законодателния процес чрез промяна в правилника 
за организацията и дейността му. 

Обстоятелството, че държавните институции и политичес-
ките партии се ползват с приоритет при информационното отра-
зяване, т. нар. „асиметрично осветяване“14, за сметка на граж-
данските институции, пък говори за използването на симулатив-
ната публичност като средство за прикриване на обществено-
значима информация. Така свръхпроизводството на институ-
ционална информация, идваща от държавата или от изземващи 
гражданската инициатива организации, известни като GoNGO – 

                                           
12 Reporters without borders, 2019, https://rsf.org/en/bulgaria 
13 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205 
14 Почепцов, Г. Информационные войны. Москва: Рефл-бук, Киев: Ваклер, 2001, c.557 
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правителствени неправителствени организации и PoNGO – по-
литически неправителствени организации, е признак за избира-
телна интерпретация на събитията.  

Георги Лозанов нарича този феномен „институционално 
производство на истина“. Той обаче пропуска да отбележи, че 
подобен феномен има и обратна страна – „институционално 
производство на неистина“. Двете страни заедно налагат инте-
ресите на т.нар. „разпределителни коалиции“, легитимират по-
литиката чрез налагане на специфичен дискурс и фабрикуване 
на факти. 

Аномичната криза е друго средство за прикриване грабежа 
на национално богатство. Аномия е другото име на кризата в 
социалната интеграция, пречупена през жизнените ориентири, 
морала, ценностите и мотивите на хората. В публикацията 
„България в кръговете на аномията“ /1998 г./15 например се 
идентифицират емпирични прояви на аномията в различни сфе-
ри. На равнище нагласи и оценки прояви на аномия са: морална 
дезориентация, правен нихилизъм, светогледна обърканост. А 
на ниво поведенчески образци аномията намира израз в за-
труднена адаптация към новите условия на живот. Резултатите 
от изследването показват, че специфичните форми на социална 
дезинтеграция са резултат на нестабилността на новата социал-
на структура, на неприемането на новото социално неравенство 
и на бързото обедняване на голяма част от населението. 

Проблемът е, че бедността се превръща в остър социален, а 
също и в информационен проблем. Една трета от населението 
живее с „катастрофически рефлекс“. Начинът на живот на тази 
част от населението се формира по културния модел на бедно-
стта. Характерни за него са чувство на безизходица, безпомощ-
ност, песимизъм, гражданска апатия. Последното има за инди-
катор висока степен на недоверие в гражданските институции и 
формиране на потребителски модел на гражданско участие. При 
този модел най-уязвимите групи са изолирани от пряко разра-
ботване на политики и проекти, насочени към тях самите. 

Потвърждение на връзката между икономическите рефор-
                                           
15 Виж подр.: Владимиров, Ж. България в кръговете на аномията, С., 1998. 
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ми, свързани с прехода към пазарна икономика и консолида-
цията на демокрацията, открива и немският изследовател Клаус 
Офе. Той разграничава „институционния хардуер“ от „ментал-
ния софтуер“, като и двата са особено необходими за реформи-
те. 

Офе предлага и формула за консолидацията на демокра-
цията: „икономически успех + дълготрайност на реформите + 
хомогенност на обществото“. Според него хомогенността е най-
проблематична в обществата от Източна Европа, в които има 
дълбоки разломи, идеологически противоречия и конфликти, 
свързани с идентичността – най-вече с етническата и религиоз-
ната идентичност. Институциите, според него, могат и да се вне-
сат, но съзнанието, „менталният софтуер“, е нещо, което не мо-
же бързо и лесно да се присади16. 

От 1989 г. насам България се намира в състояние на пер-
манентен политически преход и циркулация на елитите, които 
използват престоя си във властта за превръщане на политиче-
ската власт в икономическо надмощие (според Р. Аврамов това 
е процес на: „приватизация на печалбите и национализация на 
загубите“). В резултат на огромните размери на превръщането 
на националното имущество в частна собственост, след период 
на хиперинфлация и верижни банкови фалити, страната обяви 
„фалит“ и от 1997 г. е въведен валутен борд. Двадесет години 
по-късно Аферата КТБ е продължение на грабежа с други сред-
ства... 

Всички изброени обстоятелства показват, че въпреки уста-
новената относително стабилна парламентарна демокрация, 
налице е неконсолидираност. Приети демократични правила и 
процедури се прилагат конюнктурно – според ситуацията или 
според интересите на управляващите в момента. Липсват со-
лидни гаранции и срещу намесата на централната власт. Наб-
людават се: разединен елит, силна зависимост на политиката от 
междуличностни отношения, корупция, свръхочаквания от дър-
жавата по отношение на отговорността и за безплатно образо-
вание, подпомагане социално слабите, културата. 
                                           
16 Offe, C. Modernity and the State. East and West. Cambridge, Mass.: 1996, MIT Press. 
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В голямата си част българският НПО-сектор е продължение 
на държавни и политически структури, превърната форма на ин-
тересите на елита, което потвърждава идеята за приватизация 
на публичността в името на упражняването на скрита, невидима 
власт. Индикатор за политизацията на медиите и НПО, респ за 
интервенции в системата на публичността, са клиентелизмът и 
корупцията. „Институционалното производство на истина“ по-
казва, че държавните медии не функционират като обществени.  

Политизацията на регулаторните органи (напр. Комисията 
за финансов надзор „проспа“ фалита на КТБ, незабелязани оста-
наха редица злоупотреби с европейските фондове – напр. с 
„къщите за гости“, данъчните пропуснаха и Апартаментгейт, и 
т.н.). Всичко това също е показател за партизанщина, която про-
тиворечи на обществените интереси. 

Монополът върху информацията (ако перифразираме 
Гълбрайт) и в свързаните с нея медийни индустрии е солиден 
източник на властови ресурси в бедното общество. А в богатото 
общество благоденствието осигурява дифузия на властта17. 
Обезпокояващите тенденции на обедняване в страната ни карат 
да предполагаме, че: 

От една страна, съществува реален риск от концентра-
ция на информационна власт в ръцете на държавата и близ-
ки до нея „разпределителни коалици“ (Олсън). 

Специфичното съчетание на политически, икономически и 
социални фактори засилва тенденциите, свързани с концентра-
ция на информацията. Духомир Минев обобщава феномена ка-
то: „ерозия на организационната, икономическата и социалната 
рационалност и ефективност на промените“. Той определя този 
процес като „трансформация на трансформацията“18. 

От друга страна, ако способността за боравене с ин-
формация е затормозена поради икономически, политически 
или други причини, има опасност цели социални групи да се 
маргинализират като се превърнат в „информационни гета“. 

Тук визираме главно някои рискове, свързани с достъпа до 

                                           
17 Гълбрайт, Д. Анатомия на властта. София, „Христо Ботев“. 1993, 174 с. 
18 Минев, Д., съавт. Българската икономика: Реформи, промени и перспективи. София, 1996, с. 289 
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информация (напр. декласацията по информационен статус) и 
ограниченията пред свободата на информация, които ни се 
струват особенно важни с оглед на актуалното състояние на 
страната и народа ни. 

В обобщение, утвърждаването на устойчиво развитие и 
консолидацията на демокрацията изискват освен медиатизира-
не на политиката, и отварянето ѝ към гражданското общество и 
гражданите. Формирането на структури, които пораждат нера-
венство, несправедливост и нетолерантност, подтиква обаче 
към противоположния процес – политизиране на медиите, на-
учните общности и гражданските организации. Налице са и при-
знаци на интелектуална корупция както в науката, така и в ме-
диите, а и в гражданското общество. Политизацията и поляриза-
цията по протежение на преобладаващата политическа линия 
означава нагаждане към информационните навици на притежа-
ващите икономическа и политическа власт, а също и „институ-
ционално производство на неистина“. Пример за това са и фал-
шивите новини в медиите, в науката и в технологиите. 

Фалшиви новини се произвеждат лесно в новата комуника-
ционна реалност – сливане на наука, технологии и медии. 
Съобщението за знанието се сраства със знанието и всеки може 
да произвежда новини. Появата на „комуникационни медии“ 
задълбочава неравенството между бедните и богатите на ин-
формация, между центровете и периферията на информацията, 
което е особено очевидно в бедните страни и региони. После-
диците застрашават устойчивото развитие не по-малко, отколко-
то което и да било друго неравенство. 

В заключение, изходът от политизацията на експертизата, 
която преконфигурира мненията на експертите в съответствие с 
политическите цели, е в стратегическо използване на експертно-
то несъгласие. Критичното използване на знания в медиите, в 
науката и в гражданските движения означава деполитизация 
освен при потреблението, и при производството на ново знание.  

Балансирането на правни и етични норми, на стратегически 
и краткосрочни цели, включването на „експерти от опит“, изпол-
зването на „дизайн мислене“ и уравновесяване на обществени-
те разходи и ползи могат да служат като „байпаси“ срещу поли-
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тизация на експертизата. Принос за устойчивото развитие, а и за 
базирани на доказателства политики могат да имат както реша-
ването на конфликти чрез включването на всички заинтересова-
ни страни, така и създаването на „живи лаборатории“. Те осигу-
ряват добра основа както за деполитизация на експертизите, та-
ка и за експертност на публичните политики, особено необхо-
дими в епохата на политически и информационни войни. 
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АУДИТОРИЯ, НЕГАТИВНИ ПОСЛАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ 
ЦИНИЗЪМ 

Донка Петрова 

„Всички са маскари“ …колко често сме се сблъсквали с този 
израз, отправен към политиците, в публичното пространство – в 
разговори, коментари в Интернет, дори в пресата. Тръгнал от ус-
тата на Бай Ганьо, макар и леко видоизменен, в днешно време 
той е придобил нов живот. Във време на несигурност и растящо 
недоволство сред хората, недоверието в политиците и полити-
ческия ред расте прогресивно. Именно то е в основата на инте-
ресен феномен – така наречения политически цинизъм. Нега-
тивните политически кампании и послания, така нареченият 
„черен пиар“ са често в основата му. В опитите си да злепоставят 
политически противници, партиите и кандидатите нерядко про-
вокират у аудиторията цялостно негативно отношение – не само 
към злепоставяния, а към всички политици и политическия жи-
вот. Което именно е обобщено в горния израз. Но кампаниите, 
насочени към очерняне на дадена личност, не са новост и въп-
реки това се използват сякаш все по-често в политиката1. Нега-
тивният пиар ни залива отвред – можем да го опишем като от-
рицателна публичност, като изобличаване или компрометиране 
на конкурента, имащо за източник явен, или анонимен, но заин-
тересован зложелател.2  

Примери могат да се открият лесно. Например последните 
президентски избори (през 2016 г.) бяха охарактеризирани като 
размяна на остри нападки и обвинения между основните кан-
дидати Радев и Цачева и техните поддръжници. За Цачева, че е 
била член на БКП и партиен секретар, че членове на семейство-
то ѝ са се възползвали от позициите ѝ неправомерно; за Радев – 
че е русофил или обратното, човек на американците, защото е 
учил в САЩ, за начина, по който е напуснал МО и подобни. Те-
левизионният дебат между двамата кандидати бе също под-
                                           
1 „Оръжията на черния PR“, В-к Капитал, 2002, 2 февруари). Достъпно от:  
 https://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2002/02/02/213508_orujiiata_na_cherniia_pr  
2 Цонева, 2007. 
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властен на размяната на взаимни нападки. Кандидати без реал-
ни шансове не привличат и толкова персонални атаки и опити за 
злепоставяне – явно просто защото не са реална заплаха. Спо-
ред някои коментатори този подход на водене на кампании ги 
превръща от битка между идеи в битка между имиджи3.  

Негативната публичност винаги е присъствала в обществе-
ното пространство, в различни исторически епохи, под разнооб-
разни форми. И в миналото, преди развитието на медиите и без 
наличието на грамотност, сред масата хора са процъфтявали 
пропагандата, „очернянето“ на противника – обикновено чрез 
преувеличени или изцяло измислени истории, които да го пред-
ставят в отрицателна, порочна, дори демонична светлина. 
„Трудно е да се оцени количественото превъзходство на черния 
или на белия ПР през миналия век, но те несъмнено са били 
практикувани паралелно. Властите на всички равнища в държа-
вите и от двете обществено-икономически системи са обявявали 
виновниците за своите неуспехи и злодеяния – такива са били 
сравнително конкретни или съвсем абстрактни, реални или в 
действителност безобидни външни и вътрешни врагове“4. В 
днешно време, на фона на чести политически кризи и растяща 
икономическа несигурност, в търсенето на бързи резултати в 
политическите кампании се залага на все по-агресивни и без-
скрупулни подходи. Граденето на положителен имидж на даден 
кандидат или партия обикновено върви ръка за ръка – а поняко-
га даже е и изцяло изместено – от опити да се атакува и разруши 
имиджа на политическия противник.  

В реторически план можем да коментираме това явление 
през призмата на реторическия триъгълник на Аристотел, а 
именно като атаки към етоса, за широко ползване на логическа-
та грешка аргумент ad hominem (срещу човека) – с презумпция-
та, че ако се дискредитира човека, така ще се дискредитират и 
неговите идеи, но и послания. 

Явлението описва не само нашата политическа действител-
ност, то по-скоро отразява масово ширещи се тенденции. Вза-

                                           
3 Виж: Пандов, 2016. 
4 Цонева, 2007, с. 63. 
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имни обиди, обвинения и опити за очерняне маркираха и пос-
ледните президентски избори в САЩ – избори, които се следят 
внимателно в целия свят и при които основните кандидати Д. 
Тръмп и Х. Клинтън не жалеха усилия в опитите си да дискреди-
тират другия. Друг пример, Индия – страна, в която политичес-
ките борби до такава степен минават под знака на обиди и 
очерняне, че Върховният съд на страната започва да обмисля 
налагане на санкции на някои подобни прояви, окачествявайки 
ги като явления, заплашващо демокрацията. „В днешна Индия 
политическите лидери дават „опиум“ на масите в изобилно ко-
личество чрез своите негативни вербални заигравки“5. Като най-
често сред тях се сочи наричането на опонентите с подиграва-
телни или обидни прозвища6. Но не само индийският съд, а и 
редица изследователи определят политическия цинизъм като 
най-сериозния проблем пред днешните демократични общест-
ва7. Кое тук обаче се превръща в риск за демокрацията? 

Така ли е наистина?  
Е, в този материал фокусът ще падне само върху един от 

ефектите от негативните послания и „черния пиар“ – политичес-
кия цинизъм. 

Към дефиниция  
„Цинизмът е състоянието на 
изгубено доверие“. 

(Чалупка, 1999) 

Една възможна дефиниция на политическия цинизъм 
предлага Паул Декер, според когото цинизмът е свързан с 
„убеждението, че политиката и политиците не са добри; те са 
неморални, лукави и отдадени на личния си интерес и в най-
добрия случай са просто компетентни“8. Пеги Шинс и Кристел 

                                           
5 Fahiti, A. R. Party of Eunuchs, Elizabet Taylor of Indian Politics, Tilak, Tarazu aur Talwar Inko Maro Jute Char. 

Negativity in Political Advertising and Language Use. Language in India, 2004, Vol. 4. Достъпно от:  
 http://www.languageinindia.com/oct2004/fatihiadvertising2.html 
6 Ibid. 
7 Chaloupka, W. Everybody knows, cynicism in America. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 

1999; Cappella, J.N., & Jamieson, K.H. The spiral of cynicism, The press and the public good. New York, 
Oxford: Oxford University Press, 1997. 

8 Dekker, P. (2003). Political cynicism; A hard feeling or an easy way to maintain distance?, Paper prepared for 
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Кооп го дефинират като „убеждение (на индивида) в некомпе-
тентността и неморалността на политиците, политическите инс-
титуции и/или политическата система като цяло“9. Политически-
ят цинизъм не е ново явление, но може да се каже, че интересът 
към него не само в практически, а и в теоретичен план се засил-
ва доста през последните две десетилетия.  

Въпросник за изследване на политическия цинизъм се поя-
вява за първи път през 60-те години, разработен от Агер, Голд-
щайн и Пърл. Самите те описват политическия цинизъм като 
„точката, в която думата политика символизира нещо отрица-
телно, а не нещо положително“10. Въпросите са от типа на: „За 
да бъдат номинирани, повечето политически кандидати трябва 
да правят компромиси или нежелателни обещания“. На база на 
дадените отговори респондентите се групират на „политически 
цинични“, „политически неутрални“ и „политически доверчиви“.  

В по-ново време са създадени и други въпросници и скали 
за изследване на феномена. Настоящият материал няма за цел 
подробно да се спира върху тези изследователски инструменти. 
Визираните примерни въпроси/твърдения по-скоро са още един 
начин да се хвърли светлина върху начина, по който различни 
изследователи разбират и операционализират термина „поли-
тически цинизъм“. Ето още някои такива примери:  

− - „Политиците обещават повече от това, което мо-
гат да направят“11. 

− - „Политиците никога не казват какво наистина мис-
лят“12. 

− - „Политиците губят досега си до хората когато бъ-

                                                                                         
the political psychology section of the European Consortium for Political Research Conference, 8-11 
September 2005, Budapest. 

9 Schyns, P., & Koop, C. Political cynicism: Measurement, characteristics and consequences of a growing 
phenomenon. Paper presented at the 30th Annual Scientific Meeting of ISPP, 2007, July 4-7, Portland, 
Oregon, USA, р. 5. 

10 Agger, R.E., Goldstein, M.N, Pearl, S.A. Political Cynicism: Measurement and Meaning. The Journal of Politics, 
1961, 23(3), р. 477. doi:10.2307/2127102. 

11 Jebril, N., Albaek, E., & de Vreese, C. H. Infotainment, cynicism and democracy: The effects of privatization vs 
personalization in the news. European Journal of Communication, 2013, 28(2), 105–121. doi: 
http://dx.doi.org/10.1177/0267323112468683 

12 Dancey, L. The Consequences of Political Cynicism: How Cynicism Shapes Citizens’ Reactions to Political 
Scandals. Political Behavior, 2012, 34(3), 411–423. doi:10.1007/s11109-011-9163-z 
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дат избрани“13  

Може да се обобщи, че дефинициите за политическия ци-
низъм са много, посочените са само малка част от примерите, 
но някои общи елементи, които могат да се открият в тези де-
финиции, са недоверието в политиците, както и убежденията, че 
всички те следват единствено личния си интерес, а не се грижат 
за общото благо. Цинизмът също често предполага ниски очак-
вания относно компетентността на тези политически фигури и 
цялостен песимизъм14.  

Важно е да се отчита и емоционалният компонент, когато 
се говори за цинизъм – според Dekker & Schyns15 (2006) той мо-
же да бъде разглеждан като нагласа, а нагласите имат афекти-
вен (емоционален) компонент16. Типично емоциите, които се 
свързват с цинизма, са, очаквано, от негативния спектър – на пе-
симизъм, недоволство, огорчение.  

В същото време, цинизмът може да се разглежда и като 
тясно свързан с критичността, критичното мислене – нещо, което 
само по себе си е положително. Различните позиции, полити-
ческите послания следва да бъдат подлагани на критика. В усло-
вията на свободно общество всеки има право на глас, но това, 
което казва, не е освободено от критичен поглед. Критиката към 
политическото статукво може да има позитивни последици – 
граждански активизъм, нови течения. Когато обаче тази критич-
ност води вече не до действия, а до отказ от такива, не до акти-
визъм, а до негативизъм, наблюдаваме политическия цинизъм 
и неговите зловредни ефекти. Чалупка отбелязва, че ако граж-
даните станат безучастни, то има опасност да се превърнем в 
свят на зрители (1999) – нещо, което е подсилвано и от медий-
ната култура в днешно време, а и настървеното търсене на зре-
лища, като „риалити“ предаванията, например.  

                                           
13 Pinkleton, B. E., Um, N.-H., & Austin, E. W. An Exploration of the Effects of Negative Political Advertising on 

Political Decision Making. Journal of Advertising, 2002, 31(1), 13–25. 
14 Chaloupka, W. Everybody knows, cynicism in America. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 

1999. 
15 Schyns, P., Nuus, M., & Dekker, H. A Conceptual and Empirical Evaluation of Political Cynicism. Antwerp, 

Belgium. 2004. 
16 Виж: Baron, R. & Branscombe, N. Social Psychology. 13th ed. New York. Pearson Education, Inc. 2012.  



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 180 

Причини за политическия цинизъм  
Корупцията, политическите скандали и провали, негативно-

то медийно отразяване и отрицателните по своя дух и ефекти 
политически кампании са най-честите причини за появата на 
цинизма.17 За повечето хора медиите са основният канал, през 
който получават информация за политическия живот, а отразя-
ването често е подчинено на търсенето на сензации, не на прав-
диво отразяване и верен, качествен анализ.  

Изключителният фокус обаче най-вече върху скандали, вза-
имни обиди и провокации, провали е крайно едностранчив, а и 
лесно може да остави у аудиторията усещането, че друго като че 
ли не се случва в политиката. Повече информация за реалните 
дейности и провежданите политики може да е по-ценна за пуб-
ликата, обаче не е така желана и търсена, защото не е толкова 
развлекателна. Капела и Джеймисън изтъкват значението за по-
явата на цинизма и на още някои, при това и доста чести явле-
ния, които наблюдаваме непрекъснато, в т.ч. и в нашия общест-
вено-политически живот – неспазване на предизборни обеща-
ния, демонстриране на краен индивидуализъм сред партийните 
вождове (обичайно под формата на готовност на всичко, за да 
запазят позиции, дори действия срещу свои съпартийци).  

Достъпът до информация, включително относно политика, 
става все по-лесен и през множество канали – от традиционните 
медии (преса, телевизия, радио) до Интернет, а и с нарастващо-
то влияние на социалните мрежи. Социалната мрежа има след-
ните три основни компонента: а) лидери на мнение, които могат 
да повлияят аудиториите благодарение на своята специфична 
позиция; б) малка група от поддръжници или разпространители 
на мнението на тези лидери – това могат да са и агенти на про-
паганда, „тролове“ и други; в) широки групи от хора, които улес-
няват разпространението на клюки или непроверена информа-
ция, неволно или преднамерено, в социалната медия. Лидерът 
на мнение може да получи някаква информация и да я разпрос-
трани сред последователите си, или пък членове на групата на 
                                           
17 Chaloupka, W. Everybody knows, cynicism in America. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 

1999. 
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последователите може да получат информация, която да сведат 
до знанието на лидера, за да получат от него потвърждение, оп-
ровержение, или допълнително пояснение18.  

Получаването на информация, през който и да е от тези ка-
нали, може да бъде наречено „медийна консумация“. Докато в 
ранните изследвания на политическия цинизъм изследователи-
те са се опитвали да установят как променливи (като възраст, 
ниво на доходи и политическа афилиация) повлияват склонност-
та към цинизъм на индивида, в днешно време се приема, че 
много по-значим фактор е достъпът до медийно съдържание (и 
медийната консумация, съответно)19. Предполагаемо, наличие-
то на информация би следвало да направи избирателите по-
подготвени да вземат решения, а и да правят избори, обаче на-
чинът, по който тази информация им се поднася, определено 
има голямо значение. Например, усещането у зрителите или чи-
тателите на медии, че не получават цялата истина, може реално 
да засили цинизма.  

В свое проучване на начина, по който се предоставя ин-
формацията на аудиторията, Линда Кенсики проучва отразява-
нето във вестници на три проблема от сериозна значимост – за-
мърсяването, бедността и лишаването от свобода. Според ней-
ните данни и анализи, медиите представят тези проблеми като 
обикновено сочат виновни за тях и отправят нападки, без в съ-
щото време да дават възможни решения. Липсата на решение 
обаче повишава нивата на фрустрация у читателите, а и усеща-
нето за фрустрация е изключително негативно за психиката на 
човека и лесно може да го тласне към недоверие и цинизъм, не 
само по отношение на политиката, а и като цялостна житейска 
нагласа.  

Ефекти 
„Политическият цинизъм се разпознава и разбира в прес-

торената сила, целяща да обърка нравствения ред в социума, 

                                           
18 Jowett, G., O’Donnell, V. (Eds.). Propaganda and Persuasion. 5th ed. Sage Publishing, 2012.  
19 Виж още: Adriaansen, van Praag, & de Vreese, Substance Matters: How News Content can Reduce Poli-tical 

Cynicism. International Journal of Public Opinion Research, 22(4), 433–457.2010. Достъпно от:  
 https://claesdevreese.files.wordpress.com/2011/04/adriaansen-van-praag-de-vreese_2010.pdf 
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или да прекърши главата/гръбнака му“20. Той може да принуди 
човека да се държи безразлично, пасивно, настрани от колек-
тивни действия, протести и, като цяло, да води до отдръпване от 
участието в политически живот.  

Проучванията сочат, че политически циничните граждани 
са склонни да не гласуват или да гласуват за така наречените по-
пулистки партии или кандидати – или такива, които се обявяват, 
че са срещу политическото статукво и обещават, на думи поне, 
алтернатива. Можем да лансираме хипотезата, че тези избира-
тели пренасят личната си неудовлетвореност от традиционните 
политически „играчи“ и процеси върху тези кандидати/партии и 
ги приемат като изразители на собственото си негодувание и 
вестители на някакво „обръщане на модела“. Но проблемът чес-
то е (и причината да се говори за популизъм), че хората не виж-
дат реална промяна и подобни партии често бързо губят пози-
ции, за да бъдат заместени от други такива формации, „яхващи 
вълната“ на гражданското недоволство. От гледна точка на те-
мата за политическия цинизъм обаче, подобни разочарования 
могат и да го затвърдят у някои избиратели, които в даден мо-
мент са подкрепили такива партии, пък и да ги доведат до ця-
лостен отказ от гласуване.  

Съвсем скорошен пример за подобни ефекти е така нарече-
ния скандал „Апартаментгейт“, разразил се през пролетта на 
2019 г. Последващи проучвания сочат, че скандалът е засилил не-
гативизма у българите за настоящето и бъдещото развитие на 
страната като е и намалил доверието им не само в управляващата 
партия ГЕРБ, но и в политическата опозиция21. Тоест, реакциите са 
по-скоро към цялостен негативизъм, а и повече цинизъм, спрямо 
политическата сцена и самозваната политическа класа у нас. 

„И за студент първокурсник по политология е ясно, че 
тезата „всички са маскари – няма за кого да се гласува – значи 
няма да гласувам“ работи за партиите с твърд електо-

                                           
20 Мизов, М. Метаморфози на политическия цинизъм. София, 2014, „Рива“.  
21 „62 % от българите са разочаровани от ГЕРБ заради „Апартаментгейт“, отчита „Маркет линкс“. (2019, 

25 април). News.bg. Достъпно от: https://news.bg/society/62-ot-balgarite-sa-razocharovani-ot-gerb-zaradi-
apartamentgeyt-otchita-market-links.html 
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рат“22. А както по всичко личи негативният пиар ще продължа-
ва да бъде честа и одиозна съставна част от политическия живот. 
Докато в някои случаи целта му е да се злепоставят политически 
опоненти, при това и с цел да бъдат привлечени избиратели. За-
това можем лесно да допуснем, че нерядко целта му може да 
бъде именно цялостното негодувание на гражданите срещу по-
литиката и политиците и, в крайна сметка, отказа им от участие в 
политическия живот. Разбирането не тези феномени обаче мо-
же да ни помогне да правим и по-информирани избори за собс-
твеното ни поведение, както и да увеличи, да мобилизира граж-
данското участие в изборни процеси, но и да ни предложи нови 
възможности за анализ на случващото се около нас в променя-
щото се общество.  
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КЛИПОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗКАЗВАНИЯ 

Анна Лозева 

Съществуваме в информационно общество, в което всяко 
следващо поколение все по-умело борави с технологичните но-
вовъведения и живее чрез тях. Преходът към устойчиво разви-
тие води до промени, които не могат да се приемат еднозначно 
за положителни. От една страна, новите технологии облекчават 
живота ни, не се напрягаме да помним неща, които така или 
иначе можем да проверим в интернет, не се налага да губим 
време в изпълнението на досадни домакински задължения – 
техниката ще свърши това вместо нас. Така човек успява да си 
поеме глътка въздух в напрегнатото и забързано всекидневие. 
От друга страна, хората стават изключително доверчиви към ин-
формации дори с чисто сравнителен характер в мрежата. Достъ-
път до необятен обем от сведения внушава усещането, че не е 
наложително да се помни цялата информация, а е важно да се 
научим единствено как да я намираме. Интернетът се превръща 
в заместител на паметта1. Очертава се стряскаща тенденция: 
днешните студенти нямат търпението да изслушват продължи-
телни лекции, не разбират чуждите мисли, бързо губят интерес, 
когато четат обемни текстове, бързо забравят наученото, липса 
им умение да се концентрират, затрудняват се да осмислят про-
изведения от класическата литература. Изказът на подрастващи-
те става беден и тромав, мисълта им прескача от тема в тема, и 
това води до накъсана и неясна реч. Връзката между езика и 
мисълта е двустранна. Бойко Ламбовски подчертава: „Всеки 
лингвист ще ви каже, че когато обеднява езикът ти, обеднява и 
мисленето“2. Бих допълнила към казаното – не само обеднява, а 
се и променя типът мислене. Мисленето става „клипово“. 

Терминът „клип съзнание“ е въведен от Алвин Тофлър в 
„Третата Вълна“ още през осемдесетте години. Първоначално се 
е използвал за назоваване на хора, които възприемат света чрез 

                                           
1 https://www.economic.bg/bg/news/11/internet-vliyae-na-pametta-i-misleneto.html 
2 https://www.segabg.com/category-observer/bangirane-na-rodnata-rech 
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ярки кратки образи и послания от телевизионните медии. Днес 
хората с клипово мислене възприемат света не като цялост, а ка-
то последователни и почти несвързани помежду си събития3.  

Но какви все пак са причините, довели до формирането на 
клиповото съзнание.  

Константин Фрумкин извежда следните предпоставки, кои-
то са довели до възникването на „клипово мислене“: 

• бързи темпове на живот, които допринасят за увелича-
ване на новата информация и от тук следва затруднение-
то при отсяване на ненужна и усвояване на полезна ин-
формация ; 

• необходимост от актуална информация, която получава-
ме своевременно;  

• увеличаване разнообразието на постъпващата информа-
ция; 

• увеличаване на дейностите, които човек може да върши 
едновременно; 

• нарастване на общуването на различни нива в социални-
те мрежи. 

В предишна разработка бе проведено изследване как бъл-
гарските политици възприемат социалните мрежи4. До каква сте-
пен нашите политици са наясно с новите технологии и възползват 
ли се те от възможностите, които предоставя информационното 
пространство. Чрез настоящото изследване изказвам предполо-
жение, че клиповото мислене фигурира не само сред подраст-
ващите, а елементи на този тип мислене присъстват сред пред-
ставители на цялото общество. Лицето на народа са неговите уп-
равляващи, затова ще проследим речта на политиците в Бълга-
рия. Настоящото изложение ще проследи изказа (езика) на поли-
тиците, като в центъра на вниманието ми ще бъдат изкази, които 
носят черти на клиповото съзнание – несвързани, неясни изказ-
вания, изказвания, в които липсват логически връзки. 

                                           
3 От английски clip – изрезка (от вестник, списание); откъс (от филма); clipping – подборка на изрезки от 

вестник по дадена тема. 
4 Лозева, А. Калдерата на социалните мрежи: политиците и разбиранията им за нея. София, Авангард 

Прима, 2018, с. 261-274. 
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Неоспорим факт е, че зачестяват случаите на младежи, кои-
то „не разбират значението на много български думи“, споделя 
Ламбовски в статия от юни 20195. Получава се сблъсък между 
поколенията – новото и старото поколение не разбират езиците 
си, макар да говорят все на български6  

Друг сблъсък, на който сме свидетели, е сблъсъкът между 
две реалности: книжна и екранна (противопоставяне на ученици 
и учители). Младежите са свикнали с клиповото мислене, а учи-
телите се опитват да ги научат на понятийно мислене. Неизбеж-
но е внедряването на информационно-комуникационни средст-
ва в сферата на образованието. Живеем в епохата на информа-
ционния бум, което предполага приспособяването на човечест-
вото към нов начин на живот. Дали тези промени са положител-
ни или отрицателни, няма да бъде дискутирано в настоящото 
изследване7.  

Акцентът в нашето изложение търси отговор на въпроса, 
има ли елементи на клипово съзнание въз основа на и във из-
казванията на българските политици. Мисловната дейност се 
изразява чрез спонтанната реч. Ето защо като източников мате-
риал в изложението служат стенограмите от парламентарни за-
седания на Народното събрание. За обект на „шпиониране“ бе-
ше избран идиолектът на господин Цветан Цветанов. Неговата 
личност предизвика интерес, поради зачестилите изяви, свързани 
с подадената оставка през изминалия месец (май 2019 година). 

Изследването се проведе за периода от 2009 година до 2013 
година, когато господин Цветан Цветанов заема поста заместник 
министър-председател. Предполага се, че в този период, като 
заместник министър-председател, Цветан Цветанов ще осъщес-
тви по-голям брой изказвания от парламентарната трибуна, кое-
то ще даде плодотворна почва за нашето изследване. Получени-
те резултати предстои да бъдат групирани и анализирани по-долу 
в изложението.  

                                           
5 https://www.segabg.com/category-observer/bangirane-na-rodnata-rech 
6 Захариева, Й. В подстъпите към извън-предела // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. 

Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, 
УниБИТ. София, За буквите – О писменьхь, 2013, с. 660 – 669.  

7 Тази тема е обект на следващо изследване. 
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Получените резултати бяха групирани в няколко точки: 
• Изказвания с неясен изказ. 
• Изказвания, в които се прескача от тема в тема. 
• Изказвания с повторения. 
• Изказвания с ключови думи оценка. 
В изследвания материал (изказванията) се наблюдава ряз-

ко противопоставяне на: аз и вие, казвам и говоря, подчинени 
изречения – това, което …, к-изречения и честа употреба на ду-
мата това. Също така впечатление прави конструкцията, която 
Цветанов използва за построяване на изказванията си. Моделът 
е следният:  

1. изречение, което е неинформативно (с нещо известно);  
2. дава конкретен пример – данни, и създава илюзия за ин-

формираност;  
3. след това се използва част, която е неясна.  
Нека онагледим казаното, с примери, които са разпределе-

ни в визиранитетри групи. 
• Изказвания с неясен изказ 
В примерите по-долу са налични изрази, които са характер-

ни за изказа на Ц. Цветанов: уверявам ви; акцентът, който по-
лучихме; въпрос; отговор.  

Заседание от: 06/11/2009 
Това, което Вие поставяте в наименованието на Закона за 

МВР, няма да отпуши системата, а не е нещо, за което трябва да 
търсим някакво политическо противопоставяне. Нека да бъдем 
съсредоточени към детайлите за функционирането и даване 
възможност системата на Министерството на вътрешните рабо-
ти да си свърши своята работа. Уверявам ви, че с промените, ко-
ито ще бъдат гласувани днес на второ четене, системата ще ра-
боти много по-ефективно и много по-продуктивно, отколкото 
досега.  

Заседание от: 18/09/2009 
Аз не бих искал да коментирам и изказванията на когото и 

да било, защото не е в моята компетентност да формирам обви-
нение на базата на изказвания от когото и да било.  

Заседание от: 09/07/2010 
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Господин Станишев, говорите абсолютно пълен популизъм 
в това, което изложихте като Ваша теза.  

Заседание от: 09/10/2009 
…във Вашето питане акцентът, който получихме в Минис-

терството на вътрешните работи, беше за информационната 
кампания, която прави Министерството на вътрешните работи 
във връзка със зачестилите телефонни измами. Ще отговоря 
конкретно и ще се постарая също така да маркирам и това, кое-
то развихте допълнително към въпроса си.  

• Повторения  
Повторения не само на подчинено определителни изрече-

ния, с конструкцията това, което, а и на думи в състава на из-
реченията: Поемам ангажимента да поема този случай; на 
предишното питане …ново питане…в предишното питане; 
Това, което мога да кажа…Това, което мога да Ви кажа. 

Заседание от: 30/10/2009 
Поемам ангажимента да поема този случай на личен конт-

рол своевременно с всички предприети действия и да Ви ин-
формирам като народен представител по въпроса, който ми за-
дадохте днес. Благодаря.  

Заседание от: 09/10/2009 
Не се възползвах от правото си на дуплика на предишното 

питане, защото част от отговора на това ново питане всъщност 
има продължение и мисля, че ще покрие това, което беше пре-
поръка в предишното питане.  

Заседание от: 24/09/2010 
Това, което мога да кажа, е, че в момента задълженията за 

неизплатени обезщетения към бивши служители на Министерс-
твото на вътрешните работи е в размер на 30 млн. 600 хил. лв.  

Това, което мога да Ви кажа, е, че във връзка със структур-
ните промени и във връзка със съкращенията, които са извър-
шени през 2009 г. и предшестващи години само за 2009 г. пред-
видените в бюджета средства са 28 млн. лв.  

Заседание от: 21/02/2013 
Никой не даде отговор защо на тези справедливи искания 

на българските граждани в момента никой не може да даде 
смислен отговор. 



КЛИПОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗКАЗВАНИЯ 

 191

• Прескачане от тема в тема 
Налице са изказвания, които са лишени от информативност. 

Прескача се от тема в тема без да се казва нищо съществено. 
Линейната последователност на текстове, изложени в писмена 
или устна форма, не бива да се прекъсва. В противен случай се 
стига до разкъсване на мисълта и създаване на хаос в съзнание-
то. Гореизложените примери илюстрират именно този случай на 
разкъсаност и неяснота. Хаосът ни позволява да разберем сми-
съла на казаното, но не и същността на информацията. Обикно-
вено информацията, която се съобщава, съответства на казано-
то. Когато обаче имаме комуникативна ситуация, в която трябва 
сами да се справяме със значения, които са недоизказани, по-
ради неразвитостта на символичното съзнание се допълва от 
клипово съзнание.8 Именно в ситуациите, когато клиповото съз-
нание се включва, можем да открием реализации на неясен из-
каз, повторения и прескачане от тема в тема. 

Заседание от: 18/09/2009 
За настоящото правителство борбата срещу политическата 

корупция е сред основните приоритети и значима част от проце-
са на споделяне на европейския ценностен модел – държавно 
управление. Съществува ясна и категорична политическа воля за 
последователна работа, осъзната като необходимост в интерес 
на българските граждани, а не само акт, продиктуван от оценки-
те на Европейския съюз.  

Заседание от: 09/10/2009 
Нашата работа е насочена и към ограничаване на всички 

престъпни прояви и нарушения в близко обкръжение на хора в 
квартала, съседите, семейството, уличните кражби, кражбите в 
жилищата, в стопанските обекти в отдалечените населени места.  

Районното управление на МВР – Ботевград, обслужва 
площ от 519 квадратни километра с население над 36 хиляди 
души. От живущите близо 24 хиляди жители на града около 3 
хиляди са роми. В селата и махалите живеят над 12 хиляди жи-
тели. От тях около 2 хиляди са роми, като броят им непрекъс-
нато се променя.  
                                           
8 Гиренок, Ф. Клиповое сознание, М., „Проспект“, 2015, с. 7. 
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• Ключова дума оценка (давам, получавам) 
Заседание от: 23/10/2009 
Аз благодаря за оценката, която давате. За мен е по-важно 

обществото да даде оценка за работата на правоохранителната 
система.  

Заседание от: 04/02/2011 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа 

народни представители! Уважаеми господин Михайлов, аз Ви 
благодаря за оценката и за корекцията, която Вие направихте в 
първоначално зададения и формулиран въпрос, че синът на об-
ластния управител е бил главен мениджър. Има голяма разлика 
между главен мениджър и един технически сътрудник, който е в 
една фирма.  

Изказванията наподобяват на блокове, които са слепени от 
готови фрази. В тях отчетливо присъства противопоставянето на 
говорещия спрямо останалите – аз/вие. Поредици от подчинени 
к-изречения, с често повтаряне на (това, което): те информират, 
тълкуват, интерпретират, обясняват – и не позволяват/допускат на 
говорещия да си направи сам изводи. Съдържателно – слепват се 
готови фрази (казвам, говоря), които не са информативни, тоест 
известни неща, понякога странни – акцентът, който получих. 

Начинът на възприемане и предаване на информация без-
спорно се е променил. Дори политическите изказвания прите-
жават структурата, предназначена за аудитория с клипово мис-
лене, а именно моделът: аз говоря, давам конкретни примери, 
интерпретирам ги/оценявам ги. 

Човечеството се впуска в опасна игра със съзнанието си. 
Хората губят способността си да запаметяват, разсъждават и 
анализират информацията, която получават. Тази липса на за-
дълбоченост и осмисляне, оказва влияние върху способността 
на индивида да анализира ситуацията и да взема адекватни 
решения. Превръща се в лесен обект за манипулативи и психо-
логически въздействия. Липсата на критично мислене и невъз-
можността за осъществяване на логически връзки в съзнанието 
води до загуба на линейно мислене. А когато това се случи, ще 
можем ли да различим човешко създание от свръхинтелиген-
тен робот?  
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РЕТОРИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОБРАЗИ 

Максим Тихолов 

Текстът се фокусира върху връзката между реториката и 
политическия език, които способстват за конструирането и 
трансформацията на политическите образи в България в пери-
ода на прехода от социализъм към демокрация след 10 ноемв-
ри 1989 г. Акцентът е поставен върху силата, която притежават 
образите да моделират и властват върху общественото мне-
ние, да създават и променят нагласите, а най-вече поведението 
на обществото. В съвременната посттоталитарна епоха ролята 
на медиите прогресивно се превръщат в хегемонен източник на 
мнения и гледни точки. Политическото поведение извършва 
своята явна и трайна миграция, окупация и утилизация на източ-
ниците за масова комуникация – медиите. По този начин управ-
ляващите започват да проектират, формират и управляват со-
циалните възприятията към „нов“ силно желан, очакван и необ-
ходим облик. Игри на образи и безкрайни метаморфози беле-
жат този преходен период, в който навлиза България след 
1989 г. Повече от 30 г., а този процес все още продължава, но 
вече с почти пълна липса на характерния за началото ентусиа-
зъм и вяра от страна на обществото към управляващите. Може 
да се твърди дори, че отвращението и недоверието са настрое-
нията, които са естествен резултат от хипнотично повтаряните 
етюди и измамни обещания на лидерите на българската нация. 
Промяната сякаш продължава твърде дълго и изглежда като ко-
лективно кошмарно „дежа – вю“, дори и като аргумент за много 
хора да потърсят реализация извън родната си страна. 

Началото на промяната в политическото говорене може да 
бъде отбелязано с един от първите политически ходове, пос-
ледвали смяната на режима. Предложението за свикването на 
Националната кръгла маса от 3 януари до 15 май 1990 г. е нап-
равено от новоформираната партия СДС, която изиграва ролята 
на основен политически субект в последвалите дискусии за бъ-
дещите промени. Задаването на диалогичен тип комуникация 
и изграждането на поляритет на образите бележи своето нача-
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лото от това събитие. Политиците започват създаването на нова-
та политическа картина, която да отговоря на очакванията и да 
създава смели надежди и вяра в промяната. Българското общес-
тво е екзалтирано и обнадеждено. Езикът, след дългите репре-
сии по време на тоталитарния период, е всемогъщото средство, 
с което се демонстрират възможностите, които дава свободата 
на изразяването и чрез него се полагат основите на новата поли-
тическа идея. Новосъздадената партия СДС, чрез своята инициа-
тивност, бележи първите си успехи. При преговорите на кръгла-
та маса се раждат образите, на едни от популярните лидери на 
промяната като Ж.Желев, Д.Луджев, Е.Кошлуков, В.Димитров, И. 
Костов. По отношение на езика в преговорите присъстват тер-
мини и изрази характерни за социалистическия дискурс. Все 
още се използват обръщенията „другарю“, „другарко“, „друга-
ри“, но с развитието на дискусиите се включват и обръщенията 
„г-н, г-жо, господа“, както и по именните обръщения. Въвеждат 
се и нови термини, основно от членовете на СДС като „плурали-
зъм, демокрация, изборен процес, пазарно стопанство“. При-
състват разнородни стилове на изказ от номенклатурен – кли-
ширан, обстоятелствен и абстрактен, през ясен и образен до 
метафоричен и интелектуален изказ. Това се наблюдава в ора-
торските изяви, принадлежащи на членовете на различните по-
литически формации. Интересен пример е речта на М. Недел-
чев, свързана с изказването на Д.Луджев, който директно гово-
ри за изграждането на образи през създаването на публичност 
на политическите личности, които да придобият форма в масо-
вото съзнание1.  

Кръглата Маса от 1990 г. има фундаментални заслуги и пря-
ка връзка за промяната на политическия маркетинг и РR в Бъл-
гария. Това води до изменения и на възприятието за политичес-
кия процес по времето на прехода. От една страна, политичес-
ките дискусии, които се излъчват в ТВ и радио медиите, се фор-
мират, легитимират и популяризират политическите субекти – 
партии, личности, сдружения и съюзи. Политическият диалог е 

                                           
1 Мавродиева, И. Политическата реторика в България от митингите до WEB 2.0 (1989-2012) София : „Па-

радигма“, 2012; стр:196. 
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начинът за публично изразяване на идеите, нагласите, решения-
та и бъдещите планове. А, от друга страна, „кръглата маса“ дава 
възможност, а също и стимулира законово електронните медий 
да се превърнат в пряк участник в процесите на фабрикуване и 
разпространяване на политически съобщения и послания, с цел 
популяризиране и ангажиране на обществото към изграждането 
на новата демократична система. Термина „задкулисие“ също 
бележи своето начало от тази среща, но в последствие се нас-
лагва и уплътнява и има своята функция в политическия дискурс 
на България. Първопричината за това са договорките между СДС 
и БКП за бъдещото развитие на страната. Изборът на държавен 
глава – президент Ж. Желев е един такъв ход, чрез въвеждането 
на индивидуалните образи, които да бъдат идентифицирани и 
репрезентиращи демократичния тип управление. Това са обра-
зите-символи, носещи същността на новата идея. Процесите, 
характеризиращи прехода, могат да се опишат с думите драма-
тизъм, еготизъм и радикалност. Тези характеристики пасват 
добре на ситуацията, в която българският народ е поставен да 
избира между привидно нови и различни политически ценнос-
ти, олицетворени от политическите формации СДС, ДПС, БСП, 
които обаче са рожби на доскоро управляващия комунистичес-
ки елит. Наблюдава се лицемерно и двулично държание, а и 
честа смяна на политическа принадлежност спрямо интересите 
и „попътния вятър“. Отражение на този политически феномен е 
популярната песен на групата клуб НЛО – „Партии любими“. Бо-
гат е репертоарът на политическия илюзионизъм, който се ра-
зиграва пред българската аудитория от новите самопровъзгла-
сили се наследници на властта. Спектакълът на политическата 
сцена е белязан от харизматичния тип власт. И. Костов е пионер 
в раждането на една дълга традиция. Той е много явен пример 
за политическа метаморфоза. По времето на „кръглата маса“ е 
част от КНСБ и търси своята изява, като присъства и в групата на 
БКП. Впоследствие той приема да застане на страната на опози-
цията СДС след покана от президента Ж. Желев. И. Костов 
„осъзнава“ обречеността на социалистическата система и взима 
решение да се присъедини към демократите. Той е възприеман 
като лидер-спасител на целия народ, първи министър прецеда-
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тел, след промяната, изкарал цял 4-годишен мандат. Лидерско-
то и еднолично управление, което е идентифицирано от медии-
те, довежда и до фабрикуването на прозвището му „Команди-
рът“. Плод на политическа мимикрия или стратегическо пове-
дение е случилото се по време на мандата на СДС. Тази конк-
ретна игра на образи е дала отражение върху размислите, дос-
тъпни в биографичната книга на д-р Желев „Въпреки Всичко“2. 
Харизматичното управление започва с И.Костов, а впоследствие 
на същия принцип се формират и образите на царя С. Сакско-
бургготски, на Б.Борисов, на лидера В.Сидеров, който обаче, за 
разлика от изброените, не успява да стигне до премиерския 
пост. В следващите две десетилетия се наблюдава разгръщането 
на потенциала на сугестивното драматургично въздействие на 
политическите актьори, борещи се единствено и само за вни-
манието на аудиторията. След приемането на демократичното 
управление се налага все повече и афективното и показно по-
ведението, което има отражение в езика на различните полити-
чески субекти.  

Коректно ли е да дефинираме тенденциите на политичес-
кото говорене на прехода, които превръщат езика в динамичен, 
масов, полярен, емоционален, агресивен и популистки? Опре-
делено, да, ако проследим радикалните промени, които беле-
жат този период. Те са явно изразени в комуникацията между 
самите управляващи, а също и в рязката смяна на дискурса, об-
служващ новата действителност. Благодарение на изместването 
на трибуната на комуникацията и включването на медията, най-
вече телевизията, като доминиращо средство, обслужващо 
нуждите на политическата дейност, изцяло се променя обликът 
на политическите процеси. Постепенно в речта се въвеждат 
множество нови, силно изкривени, а и преувеличени езикови 
форми – рожби на либерализма. Езикът се изпълва с фаталис-
тични, реваншистки, вулгарни, агресивни, евтини и пошли из-
рази, създаващи напрежение между политическите субекти и 
пораждащи разнолики нагласи у избирателите. Една от причи-
ната за този езиков „екстремизъм“ е заради пряката конфрон-
                                           
2 Желев, Ж. Въпреки всичко. С., ИК „Колибри“, 2011. 
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тация между политическите субекти СДС и БСП. Кандидатите за 
власт използват публичната трибуна, за да провеждат битка за 
привърженици или по-точно фенове, като езикът е оръжието на 
пряката борба.  

Други причини и фактори, позволяващи тактическите и 
стратегически ходове в политическата комуникация, а и появата 
на алтернативна политическа формация, са етническите специ-
фики и проблеми на българската действителност. В тази област 
най-активно се изявява лидерът на другата новосъздадената 
партия ДПС – Ахмед Доган, който задава и друг стил в полити-
ческото говорене, характеризиращ се с експертност и качествена 
аргументация. Въпреки това наличието на турско и ромско насе-
ление създава предпоставки и удобни поводи за политическите 
манипулации, възползващи се от ситуацията, за да настроят из-
бирателите. Това води до проява на националистически нагласи, 
идентификация на определени обществени групи с нагласите на 
политическите лидери, проявяващи ксенофобски и антисемитс-
ки убеждения – каквато е по-късната поява на Волен Сидеров – 
лидер на партия Атака, създадена през края на второто десети-
летие на прехода. В този по-късен период се появява и още един 
характерен феномен на политическото говорене, които се прев-
ръща в стериотип на изразяване в съвремието, a дори е и често 
срещано явление в социалния дискурс. Такова поведение се 
наблюдава при всички политически лидери. То е т. нар „ради-
кален негативизъм“, който води до възприятието за безнадеж-
ност и крайно отрицание на възможността от реална промяна и 
то вследствие на неуспехите в политическите реформи. За бъл-
гарите всички политици са „измамници“, „крадци“, „олигар-
си“, „мошеници“, „маскари“ и т.н. Явлението има корени в на-
родо-психологията на българите, но е резултат и на чисто сло-
весни техники, като „мантруването“ на фрази и констатации, ба-
зирани на разминаването между думи и дела от страна на уп-
равляващите. Тази тенденция е силно повлияна и от ненавистта, 
откритата омраза и реваншисткото поведение, което политичес-
ките формации БСП и ГЕРБ и техните лидери не пропускат да 
демонстират, когато има/няма конкретен повод за това. Незаб-
равима е полемиката между С. Станишев и Б. Борисов по време-
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то на първия мандат на правителството на ГЕРБ. Словесната 
битка, провеждана ефирно, почти ежедневно, създаде у хората 
крайно негативно отношение, не само към лидерите и техните 
образи, а изцяло към политиката, която беше обществено възп-
риемана и назована като „мръсна работа“. Естествен когнитивен 
механизъм, който е част от човешката природа, е репродукция-
та на разпространените и общо повтаряни идеи и гледни точ-
ки. Така, българите продължават да повтарят несъзнателно или 
полусъзнателно конотираните негативни утвърждения като 
„българска му работа“, „няма да се оправим никога“, „всичко е 
загубено“ и т.н. Другата характерна черта и основна линия в пе-
риода на прехода спрямо езика на политическото говорене е, 
че той видоизменя не само своето съдържание, но изцяло про-
меня и местообитанието си. Както по-горе бе отбелязано, ме-
дията се превръща в източник на публичното слово и в ефира 
се поместват новите формати, обслужващи политическата кому-
никация3. До 10 ноември 1989 г. политическата пропаганда цели 
единствено утвърждаване на установения ред и едностранно 
информиране на аудиторията за провеждане на събития и спаз-
ване на правилата и реда. След падането на режима се отменя 
партийният контрол върху телевизията и съдържанието претър-
пява цялостна трансформация. Съдържанията се оформят спря-
мо формата и изискванията на този канал на информация и но-
вата действителност. Съвпадането на смяната на политическата 
система с въвеждането и либерализирането на медията е опре-
делящо за формирането на тези нови образи. Дневният ред за-
почва да се формира, моделира и диктува почти изцяло благо-
дарение на революционното средство, което започва да присъс-
тва във всеки дом – телевизор. Редица нововъведения бележат 
смяната на подхода и поднасянето на информацията. В това от-
ношение медиите взимат пример от САЩ, където този процес 
стартира през 1960 г., с първият излъчен ефирно политически 
дебат между Никсън и Кенеди. Десет години по-късно, в Европа 
постепенно се въвеждат същите политически и медийни похва-

                                           
3 Знеполски, И. Телевизията и Бастилията, или посткомунистическото щурмуване на телевизионните 

репрезентации. Медии и преход : [Сб.] / Съст.Г. Лозанов, Л. Деянова и О. Спасов.С., 2000, с. 63. 
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ти за достигане до масовата аудитория. В България това става 
възможно чак в началото на прехода. Съдържателно, визуално 
и контекстуално се променят и материалите, достигащи до зри-
теля. Появяват се репортажи директно и на живо от мястото на 
значими събития, интервюта на хора от народа, преки комента-
ри или връзки с експерти по време на студийните дискусии. Тази 
нова форма на политическа комуникация носи безкрайния се-
мантично-прагматичен потенциал да извае или „симулира“ 
произволни образи, които да са в услуга на намеренията и ин-
тересите на старите-нови лица на властта.  

Политическите личности и техните образи се превръщат в 
ежедневно присъствие и занимание на народа. Медията пре-
доставя напълно благоприятна среда за манавриране и използ-
ване на всички реторически похвати, които дори могат да бъдат 
репетирани, превъзпроизведени, монтирани, предварително 
нагласени и отиграни пред камерата, която ги изпраща директно 
в домовете на всички зрители. Визуалните средства, които за-
почват да работят на принципа „зрелища“, доминират с голяма-
та си популярност. Те дори изместват съдържателната функция-
та на посланията, заменяйки смисъла с атрактивното, провока-
тивно и свръхемоционално поведение. Политическият език е в 
динамична промяна, наблюдава се стилова регресия, девалва-
ция на фразите и изказа4, която изменя положението на поли-
тическите дейци от хора над народа, отдалечени и възкачени на 
почетно място, в лидери, идентифицирани като близки и част от 
народа. Страстите на лицата на деня вече са познати и достъпни 
на обикновения човек. Тенденцията на патерналистичното уп-
равление също води своето начало от този период. И.Костов 
поставя началото, но след него идват и други лица обещаващи 
същото. Б.Борисов е може би най-значимият пример за хариз-
матичен лидер на безкрайния преход, в който се въобразяват 
възможностите на промяната. От неговия успех се наблюдава, 
как чрез лични качества и характеристики на образа, лидерите 
печелят симпатиите на аудиторията. Как приближаването до на-

                                           
4 Александрова. Д Тенденции в политическата реторика на българския преход. Ел. сп „Реторика и ко-

муникации“. 
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рода, основно чрез изказа, поведението и маниерите общество-
то припознава своя водач като подобен по облик и ниво. Този 
харизматичен тип господство5 създава предпоставка за герои-
зацията и митологизацията на образите в публичното прост-
ранство. Съвременните технологични средства осигуряват въз-
можност да се създаде тази героична аура около образите на 
лицата на деня като супер герои. Митологизация и героизация 
са похвати, използвани в поредица кампании по създаване на 
образи на промяната в съвременната политическа реалност на 
прехода. След Костов и преди триумфа на Борисов, образът на 
царя Симеон Сакскобургготски е един от тези субекти, предста-
вители на тази богата и атрактивна сюжетна линия, която за жа-
лост претърпя пълен срив. Българският народ винаги е търсил 
авторитетния герой, спасителя, въобразен в редица кандидати, 
появили се на трибуната, демонстрирайки ентусиазъм и смели 
обещания. 

В съвременното политическо дело в България се въвежда и 
акцент на лайфстайл6 политическия маркетинг, който прибли-
жава обществените фигури до всеки човек7. Така те може да се 
охарактеризират като политически лайфстайл икони. Такива 
примери са Й. Фъндъкова, В. Сидеров. Б. Борисов и т,н. Целта е 
максимално да се приближи образът до универсалната аудито-
рия. Наративът е начинът, който услужливо въвежда човека от 
народа до частните вълнения на неговия управляващ. Ролята на 
медийте да отразяват критично и експертно политическото по-
ведение на представителите на властта е все по-силно измест-
вана и в крайна сметка почти напълно заменена от постоянни 
оценки и материали за „лайфстайл“ изявите на личността, иден-
тифицираща се като популярна личност, на базата на поведение, 
което не е обвързано с професията и дейността, в политическата 
сфера. Това води до разпад и размиване на границите на соци-
алните роли8, които служат за легитимация и поддържане на 
ниво на професионализъм. В този период на преход започва ед-
                                           
5 Вебер, М. Ученият и политикът. С., „Еон 2000“, 2000, с. 54-85. 
6 Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the LateModern Age.Cambridge:Polity, 1991. 
7 Петрова, С. Политически образи в лайфстайл контекст, Ел.списание „Пирон“. 
8 Гофман, Ъ. Представянето на Аз-а във Всекидневието. С., ИК „Петър Берон“, 2000. 
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на тенденция, която бавно, но сигурно се засилва и кулминира 
през второто десетилетие на политическата сцена в България. 
Превръщането на политическата комуникация в театрална или 
шоу програма, носеща всички белези на развлекателен, преек-
спониран и абсурден до крайности сценарий. Политическите 
образи сякаш се самозабравят в „перформънса“ си, за да убе-
дят зрителя в автентичността на намеренията. Чрез пошлия стил 
на говорене и примитивното поведение се постига популярност, 
но по този начин се губи напълно авторитетът им като компетен-
тни органи. Заедно с „лайфстайл“ подхода вървят и тенденциите 
към подчертаване на джендър принадлежността, като един вид 
съвременно явление на политическата сцена. Ролята на жената, 
която е лидер и силен политик, е идея, изпълнена от редица 
личности. Примери за това са М. Кунева, Й. Фъндъкова, К. Геор-
гиева, Ц. Цачева, К. Нинова. Тази тенденция засяга пряко проце-
сите на еманципация и проявите на редица движения за защита 
на правата и възможностите на жените в развитите западни 
държави – САЩ и държавите от ЕС, както и в Скандинавските 
страни. Ролята на жените в парламентарната реторика нараства 
значително особено през второто десетилетие на прехода. Про-
центно се задържа над 20% в тяхна полза, което е добре възп-
рието от диференцирани социални групи и води до значително 
одобрение и идентификация сред обществените нагласи. Тен-
денцията за героизация на образите присъства и при презента-
цията на жените-лидери. Й.Фъндъкова е типичен пример за ге-
роиня, бореща се с проблемите на своя град. Въпреки нейните 
лични проблеми, тя е винаги е на „фронта“ и хладнокръвно реа-
гира на случващото се. М.Кунева също е типичен пример за 
женски образ, демонстриращ личния си живот без притеснение. 
Тя се стреми да създаде образ на политик, който подхожда про-
фесионално без да се притеснява от „женственият“ си стил на 
поведение, а дори утвърждавайки го9. Тази маркетингова стра-
тегия заема сериозен дял от политическия ПР и води успешно до 
налагането на стандарти в комуникацията между управлява-
щите и електората.  
                                           
9 Петрова, С. Политически образи в лайфстайл контекст, Ел. списание „Пирон“. 
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Сериозен проблем, който е следствие на този тип реклама 
на политическите продукти, е изместването на главната функция 
на политиката да бъде средство за консенсусно управление и 
създаване на общо благо, а не, както се случва, в българската 
действителност, да се превръща в средство за развлечение и ат-
ракция. През периода на прехода от социализъм към демокра-
ция в България се заражда една негативна и зловредна тенден-
ция към унищожаване и заличаване на основни човешки цен-
ности, без които е невъзможно да се формира здравословна 
индивидуална и национална идентичност. Политическият език 
е „магически“ инструмент, моделиращ дневния ред и сигнали-
зиращ за една притеснителна, дори клинична картина. Действи-
ята на политическите субекти – партии и лидери, може би, зара-
ди липсата на необходимите качества, или заради лични инте-
реси, или защото просто са маскирани като чисти намерения и 
празни обещания, нанасят пряка вреда върху развитието на Бъл-
гария като една съвременна държава, претендираща за достой-
но място като част от Европейското семейство. Тези 30 години 
неосъществен преход обаче насочват вниманието на българина 
към един-единствен съществен въпрос. Каква може да е реал-
ната роля на България в геополитическия сценарии?  
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КРИЗИ И ПОЛИТИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ В 
ПЕРИОДА 2001 – 2005 Г. 

Яна Събева 

Кризите в политическия и икономическия живот, както и 
общественият отзвук, който те предизвикват, засягат пряко или 
косвено всички нива на управление. В България кризисните ко-
муникации сравнително скоро намериха своето реално прило-
жение в управлението на връзките на организациите и отделни-
те личности с външни публики. Поради своята фундаментална 
важност, обаче, те доста бързо заеха и полагащото им се място 
при изграждането на корпоративната, партийната и личната ре-
путация. Ето защо в материала ще бъдат разгледани само някои 
основни видове кризи, техники и методи на управлението им, 
както и техните реторични специфики и проявления в българс-
кия политически живот в периода 2001 – 2005 г.  

В контекста на връзките с обществеността, политическата 
комуникация обичайно се разглежда от гледна точка на общу-
ването на политически субекти и структури с външни публики 
(симпатизанти, други партии, институции, неправителствени ор-
ганизации и пр.). Тази връзка е опосредствана основно от тра-
диционните и социалните медии, на които обикновено се раз-
чита да мултиплицират комуникационните послания. 

Промяната в политическата конфигурация след 1989 г. се от-
разява и на комуникацията в сферата, засилвайки нейната интен-
зивност, острота, а и конфликтност. Това отваря път за развитие на 
т.нар. кризисни комуникации, на които ще се спрем в текста. 

От комуникационна гледна точка, доста интересен етап в 
годините на прехода е периода 2001-2005 г., когато управлява 
правителството на Симеон Сакскобургготски. Тогава в обществе-
ното пространство се разразяват серия от кризи на управленско 
ниво, най-често свързани с опитите за осъществяване на някои 
от най-големите приватизационни сделки. Не липсват и кризи, 
свързани с личностите на отделни министри от кабинета. От ко-
муникационна гледна точка, те представляват сериозно изпита-
ние за управляващите партии, защото техният интензитет и об-
ществен отзвук създаде в обществото усещане за доста тежки, а 
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и постоянно възникващи проблеми в управлението. Това, от 
своя страна, остави и съответен негативен отпечатък върху ими-
джа както на отделни представители на управлението от този 
период, така и върху цялото правителство. 

Съдържание на понятието „криза“ 
Определенията на понятието „криза“ обичайно се фокуси-

рат върху промените, които се случват в определен времеви пе-
риод и които засягат големи обществени групи. И според едно 
от тези определения, „кризата е решителен момент, повратна 
точка за всяка една организация..., когато се поставят на изпита-
ние възможностите на системата да се адаптира към новите ус-
ловия, да преодолее отрицателните последици и да продължи 
да изпълнява своите функции“1. Това определение може да бъ-
де разширено в посока на отделни личности от гледна точка на 
ефекта, който кризите, свързани с тях, оказват върху определени 
структури и обществото.  

Стивън Финк разглежда кризата от гледна точка на промя-
ната, чийто резултат за въвлечените в нея участници, били те хо-
ра или организации, може да бъде както положителен, така и 
отрицателен. Затова и кризата е „времеви отрязък на нестабил-
ност, по време на който се случва промяна – с положителен или 
с отрицателен резултат.2 

Към съдържанието на това определение, речникът на Окс-
форд добавя, че кризата е „време на интензивни трудности и 
опасности...., в което трябва да се вземе трудно или важно ре-
шение“3. А това е и отправната точка към изграждането на ко-
муникационна стратегия по време на криза, чието планиране и 
прилагане в практиката са свързани с набор от решения, често 
пъти взети в условията на съкратено време и динамично проме-
няща се среда. От практическа гледна точка, един от основните 
инструменти за управление на тези решения е типологизиране-
то на кризите по основни признаци като начин на формиране, 
влияние, възможност за предвиждане и пр. 
                                           
1 Маринов, Р., Пъблик рилейшънс, София, ИК „Ваньо Недков“, 2001, с. 245. 
2 Fink, S., 1986. Crisis Management, New York, American Management Association, 1986, p. 15.  
3 English Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/crisis, [06.2019] 
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Видове кризи 
Сред най-популярните класификация на кризите е деленето 

им на провокирани от природни, неподвластни на човек причи-
ни, а и на такива, причинени от човека.  

Други определения обаче се съсредоточават върху обхвата 
на кризите и ги делят на национални и международни.4  

Трети подход при типологизирането на кризите са т.нар. 
времеви и съдържателен подходи. Първият разглежда криза-
та като процес, който преминава през различни фази от за-
раждането до приключването си. От комуникационна гледна 
точка, всеки един от тези етапи изисква използване на раз-
лични инструменти за управление на информацията, която се 
доставя до различните целеви публики. А при втория подход 
освен гореспоменатото разделение на причинени от човека 
кризи и такива, които са резултат от природни бедствия, се 
прибавят кризите, които се случват внезапно, но и такива, при 
които определени ситуации се развиват до кризи с течение на 
времето5 и заради неправилно управление.  

Един популярните методи за класификация и респ. за уп-
равление на кризите е създадената от Стефан Гундел матри-
ца. Тя класифицира кризите на база тяхната предсказуемност 
и отражение върху обществото (виж фигура 1). Макар и да не 
изчерпва цялата палитра от кризисни ситуации и нюансите в 
отражението и управлението им, матрицата на Гундел дава 
солидна основа са създаването на работещи от комуникаци-
онна гледна точка „шаблони“, които могат да се използват за 
управление на кризисни ситуации. 

Друг популярен метод за типологизиране на кризите е ба-
зираният на вероятността от възникване на кризисните събития 
и тяхното влияние върху обществото. Според Нисим Талеб нео-
чакваните кризисни събития, които той нарича „черни лебеди“, 
се дължат на игнорирането от обществото на знаци и сигнали от 
непознати към момента източници на информация за тяхното 

                                           
4 Чутуркова, М., Кризисен PR, С., „Сиела“, 2012, стр. 253 
5 Björck, A., Crisis typologies revisited: an interdisciplinary approach, Central european business review. 2016, 

5(03), pp 26-28. 
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Фигура 1. Кризисна матрица Гундел7 

Същност на кризисните комуникации 
Кризисните комуникации се състоят обикновено от серия, 

свързани помежду си, активности, които трябва да осигурят бър-
за и навременна реакция в случай на криза, която да отговори 
на непосредствените нужди и очаквания на целевите аудито-
рии. Затова и в основата на кризисните комуникации е управле-
нието на информацията, чиято цел е да увеличи контрола, а и да 
„намали риска и несигурността“8 и произтичащите от това неб-
лагоприятни последици от комуникационна гледна точка.  

Задача на кризисните комуникации е също така да бъде 
създадена увереност и доверие в условията на несигурност и 
нестабилност. Тук обаче трябва да се изхожда от факта, че при 
възникването на криза едва ли има аудитория, която да е запоз-
ната с пълната информация. Затова и основна задача на ПР-а (в 
частта му кризисни комуникации) е да запълни тази празнина по 

                                           
6 Björck, A.,Crisis typologies revisited: an interdisciplinary approach, Central european business review. 2016, 

5(03), pp 28-29. 
7 Чутуркова, М., Кризисен PR, С., „Сиела“, 2012, с. 254. 
8 Fink, S., Crisis Management, New York, American Management Association, 1986, p. 15. 
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най-бързия и ефективен начин, отчитайки спецефиките както на 
кризата, така и на нагласите на публиката по съответната тема. 
Също така не бива да се пропуска и изострената обществена 
чувствителност в периодите на криза. Тя прави аудиторията из-
вънредно податлива на фалшиви новини и паниката, създадена 
от тях. Към това трябва да се прибави още и фактът, че през пос-
ледните десетилетия, с навлизането на социалните мрежи в об-
щуването, наборът от комуникационни инструменти се разрасна 
като в момента огромната част от комуникацията, вкл. полити-
ческата комуникация, протича в интернет. А така задачите на ПР 
специалисти вече се усложняват допълнително и заради маща-
ба, скоростта и възможностите за манипулация и фалшифици-
ране на новините, които могат да увеличат негативните ефекти 
от кризата. 

На втори, но не по важност, план методите и инструментите 
на ПР-а имат за цел да съдействат за разрешаване на комуника-
ционния компонент на кризата по начин, който да минимизира 
имиджовите щети върху участниците в нея. По тази причина и в 
контекста на казаното по-горе, работещата стратегия за кризис-
ни комуникации трябва да осигури прозрачен, навременен, ко-
херентен и постоянен поток от информация от обекта на кризата 
към заинтересованите външни публики.  

Независимо от различните видове на кризите, тяхното уп-
равление от комуникационна гледна точка изисква определена 
подготовка, която при равни други условия трябва да започне 
преди възникването на събитието, а и да е част от цялостната 
комуникационна стратегия на организацията. „Идеята е, че дори 
да не си подготвен за най-лошото, все пак предварителната тре-
нировка може да подпомогне разрешаването на кризата, когато 
тя настъпи“9. Това с особена сила важи за корпоративния и по-
литическия сектори, където нерядко кризите могат да нанесат 
огромни репутационни и финансови щети. Пример за такава 
комуникационна криза е т.нар. „яхтен скандал“ от 2003 г., в кой-
то се оказаха замесени тогавашният финансов министър Милен 

                                           
9 Бошнакова, Д. Медиите при криза – начин на употреба. „Комуникация в кризисни ситуации“, Т. Петев, 

М. Златева (съст.), С., „Графимакс“, 2002, с. 148. 
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Велчев и министърът на транспорта Пламен Петров. Той доведе 
до изключително негативен обществен отзвук, който оказа свое-
то влияние десетилетия наред. Тук основният въпрос за експер-
та или практика е възможно ли е подобен скандал да се пред-
види, за да се разработи и превантивна стратегия за управлени-
ето му. А отговорът се крие именно в предварителната оценка 
на различните рискове и създаването на превантивна стратегия, 
която да се адаптира спрямо конкретните обстоятелства.  

Фактическото изпълнение на програмата за кризисни ко-
муникации изправя ПР специалиста пред доста сложната задача 
да комбинира различни видове техники и инструменти при ра-
ботата си с медиите и респ. с обществото. Но освен подготовката 
на информация, разработването на послания, избирането на 
екип и „говорители“, тук влиза и общото разбиране на проблема 
от гледна точка на засегнатите аудитории, отговорността за 
представянето на фактите по достъпен и ясен начин, бързина и 
коректност при предоставяне на информацията10. Именно тези 
специфични фундаменти видимо липсват в политическата кому-
никация в периода 2001-2005 г. По време на управлението на 
НДСВ има няколко големи комуникационни кризи, основно 
свързани с икономическата политика на управляващите, които 
са примери за начина, по който липсата на гореизброените инс-
трументи може да окаже дългосрочни негативни имиджови 
ефекти. 

Една от тях, например, е продажбата на Българската теле-
комуникационна компания. Трябва да се отбележи, че продаж-
бата на телекома беше препъникамък за три поредни правител-
ства. Когато сделката беше сключена в края на мандата на пра-
вителството на НДСВ, тя вече беше натоварена с множество де-
фицити в общественото съзнание. А самата процедурата по про-
дажбата беше съпроводена с шумни обществени скандали и де-
ла, свързани и с приватизационната стратегия, гласувана от пар-
ламента, цената, купувача и пр. Комуникационните кризи обаче 
съвсем не приключиха с подписването на договора за продаж-
ба. Коментари по цената и собствеността имаше и години след 
                                           
10 Пак там, с. 151. 
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това, поставяйки членовете на кабинета в отбранителна пози-
ция. 

При комуникацията около приватизацията на БТК можеха 
даже и да се проследи пълният набор от комуникационни греш-
ки при управлението на кризисните комуникации: липса на ин-
формация към обществеността, разнопосочност на посланията, 
дори в рамките на една комуникационна дейност, липса на ко-
ординация между отделните държавни структури, отговорни за 
провеждането ѝ и изявите на техните служители и ръководите-
ли и пр. Всичко това съвсем естествено и закономерно остави в 
обществото усещането за повсевместен хаос и за прикриване на 
информация от национално значение. 

В свой брой от 21 февруари 2004 г. под заглавие „Сделката 
за БТК подлуди България“, в. „Банкеръ“ пише: „Все пак подписа-
ха! След поредица от инфарктни преговори и взаимноизключ-
ващи се послания през целия петъчен ден..., нещата започнаха 
да изкристализират“11. Дописката продължава обаче и с преглед 
на събитията през деня, довели до сделката : „....стана ясно, че 
подписването на сделката (за кой ли път през изминалите годи-
ни), ще стане между 19 и 20 ч. в петък12, препращайки към мно-
гобройните случаи на информация за финализиране на сделка-
та, разпространени от източници от някое от трите отговорни за 
процеса ведомства, която не е отговаряла на истината. Това кара 
медиите да звънят директно на тогавашния министър на транс-
порта Николай Василев и шефа на Агенцията по приватизацията 
за информация, което, естествено не води до резултат. „мобил-
ните телефони на министър Николай Василев и приватизатор 
номер 1 Илия Василев или бяха изключени, или на тях отговаря-
ха сътрудничките им“.13 

Макар това да е само един пример от многобройните заг-
лавия в медиите в този период, той много точно обобщава ця-
лостната медийна, а и обществена оценка за равнището на 
прозрачност, откритост и ефективност на комуникационната 
                                           
11 Сделката за БТК подлуди България. В. Банкеръ, интернет, http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/ 

read/sdelkata-za-btk-podludi-bulgariia, [06.2019] 
12 Виж пак там. 
13 Виж пак там. 
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стратегия, която би трябвало да съпътства продажбата на теле-
кома.  

Комуникационни дефицити съпътстват и други големите 
скандали в този период, например опитите за продажба на тю-
тюневия холдинг „Булгартабак“, отдаването на концесия на ма-
гистрала „Тракия“, което е атакувано от български и междуна-
родни институции, както и сделката с летище „Божурище“, която 
продължава да привлича общественото внимание доста години 
след сключването ѝ в края на мандата на НДСВ.  

Основните послания, които могат/трябва да бъдат изведе-
ни на преден план от медийното отразяване на тези събития, са 
свързани с непрозрачността14 и съмненията за корупция. А по-
литическото говорене от страна на управляващите, което се из-
вършва основно под формата на прессъобщения и контролира-
ни интервюта, не успява да промени общественото мнение. 
Напротив, то реално създава усещанията за защитна позиция, 
наложена от обстоятелствата, а не на целенасочена и прозрачна 
комуникация. 

Цитираните по-горе примери ясно показват, че липсата на 
базови атрибути в комуникацията винаги крие известни рискове 
от възпроизводство и дори засилване на интензитета на кризата, 
респ. на нейното негативно влияние, както и от допълнително 
попадане на замесените в нея под оптиката на вниманието на 
различни надзорни институции, прекъсване на нормалния ци-
къл на работа, увреждане на публичния имидж и пр.15 Тези рис-
кове съществуват както в бизнеса, така и в политическата кому-
никация.  

Комуникационни грешки, като дистанциране от целевите 
публики, липса на информация и прозрачност, незачитане на 
емоцията на аудиторията, липса на емпатия и т.н., неизбежно 
задълбочават и увеличават негативния имиджов отпечатък, кой-
то въпросната криза оставя както върху съответната личност, та-
ка и върху структурата или организацията, или пък партията, към 

                                           
14 Пълна непрозрачност около сделката с БТК. Медиапул, интернет, https://www.mediapool.bg/palna-

neprozrachnost-okolo-kontsesiyata-za-magistrala-quottrakiyaquotn-news40250.html [06.2019] 
15 Fink, S., 1986. Crisis Management, New York, American Management Association, p. 15 
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която той принадлежи. Към това обаче трябва да прибавим и 
още един доста важен елемент в кризисните комуникации: 
нуждата от координация между отделните субекти в процеса на 
комуникацията, която фактически е и единственият начин за 
осигуряването на ефективност. 

Визираните тук примери съвсем не са изчерпателни спрямо 
кризисните ситуации в цитирания четиригодишен период. Те 
обаче са недвусмислен пример за това как липсата на ефектив-
ност в управлението на комуникациите и неглижирането на ос-
новни правила за провеждане на работещи връзки с външни 
публики може да доведе до ескалиране на потенциално или ре-
ални проблемни ситуации в съответни кризи, които впоследст-
вие да окажат и съществени негативни ефекти върху социалната 
репутация, публичния имидж и моралното реноме не само на 
определени политически фигури, но и върху цялостното дър-
жавно управление, в частност и върху неговия публичен имидж.  

В условията на днешното глобално информационно прост-
ранство, модерирано от социалните мрежи и медии, такива ви-
дове пропуски могат да бъдат мултиплицирани и да имат много 
по-сериозни, а и дълготрайни негативни влияния и последици. А 
това е факт, който изправя ПР специалистите пред нови и дъл-
госрочни предизвикателства. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЗИК НА ПРЕХОДА 
И ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ1 

Илияна Марчева  

Политическият език на прехода в България 
Използвам единствено число за „политически език“, защо-

то то отразява по-адекватно фактическото положение, според 
мен. Ето защо в изложението го приравнявам и на „официален“. 
Тази ми убеденост се гради на наблюденията ми като историк и 
като съвременник на прехода. Тогава, т.е. от 1989 до 2007 г., как-
то е прието вече в историческата наука да се определят хроно-
логическите му граници, подобно и на всяка друга радикална 
смяна, започна да се налага езикът на победилата страна. В на-
шия случай това бе езикът на неолибералната политическа фи-
лософия и идеология.  

Този нов език често е наричан „десен“ и „европейски“, оп-
ределян като необходим ни и при нашето дълго присъединява-
не към ЕС, а дори и днес, 12 години след влизането ни в Съюза. 
Така Едвин Сугарев на отчетно-изборна конференция на СДС в 
Благоевград през март 2002 г. признава, че „СДС се нуждае от 
нов политически език“2. Той има предвид още по-ясно говорене 
с използване на антикомунистическа реторика, едновременно с 
изразяване на привърженост към евроатлантизма и парламен-
тарната демокрация. Въпреки че преходът свърши, и днес този 
десен политически език е във фокуса на вниманието на журна-
листи и политици, считащи явно, че той е недостатъчно разпрос-
транен или твърдо заявен. Така, по ТВ Европа журналистът Геор-
ги Коритаров в интервю на 8 април 2019 г. с кандидата за депу-
тата за Европарламента и член на СДС – Александър Йорданов 
пита: „Какъв десен политически език ще ни отведе в Европа?“3. 

                                           
1 Текстът е подготвен в рамките на проект ДНТС – Русия 02/17, финансиран от ФНИ, „Русия, Бълга-

рия,балканите. Проблеми на войната и мира (митове и действителност)“.  
2 Едвин Сугарев: СДС се нуждае от нов политически език Dnevnik. Bg 30 март 2002 г.  
 https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2002/03/30/35746_edvin_sugarev_sds_se_nujdae_ot_nov_politicheski_e

zik/( последен достъп 10. 05. 2019) 
3 https://www.youtube.com/watch?v=UKMejPZa-SY (последен достъп на 02. 05. 2019) 
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И пак по повод евроизборите през май 2019 г. журналистът бе-
седва с депутата от ГЕРБ Тома Биков по темата „Ще заговори ли 
ГЕРБ на европейски десен политически език?“4, имайки предвид 
необходимостта тази партия да се позиционира като дясна чрез 
езика си. Това включва антикомунизъм, антисъветизъм, русофо-
бия, антипутинско говорене, наред с утвърждаване на евроат-
лантизма и демокрацията, правата на човека и на малцинствата. 
А и особено е мястото на русофобския пласт в този език. През 
1999 г. строителите на обединена Европа осъзнават, че трябва 
да формират обща европейска културна идентичност. Това 
изисква противопоставяне на всички страни срещу общ враг, та-
ка както западният свят е бил единен срещу комунизма и СССР 
по време на Студената война. Но Брюксел все още се колебае 
кой да бъде общият враг: Русия, Евразия или ислямския свят5. 
Така че русофобията, като другото лице на паневропейската 
идентичност, не бе ясно изразена в края на 90-те години въпре-
ки, че тя бе във фокуса на дейността на всички неправителствени 
организации на прехода, наред с разпространението на либера-
лизма и демокрацията6. С влошаване на отношенията между Ру-
сия и ЕС и САЩ след 2007 г. във връзка с военното и геополити-
ческото противопоставяне между тях7, Русия стана все по-ясен 
враг на западния свят и на неговите структури ЕС и НАТО, чиито 
лоялен член е България. А след украинската криза 2014 г. – ру-
софобията е вече задължителен елемент от официалния език. 
Както призна наскоро журналистът Петър Волгин, в България ве-
че не е добър тон да се каже нещо хубаво за Русия8.  

                                           
4 https://www.vbox7.com/play:624f2ece49 (последен достъп 02.05.2019) 
5 Ватова, Ив. Идентичност и култура в съвременния европейски контекст // Социологически проблеми, 

2003, №3-4, с.262. 
6 Марчева, И. Болгаро-российские отношения в 1992-2013 г.:заметки и наблюдения. – В: Российская и 

болгарская государственностя: проблемы взаимодействия ХІХ-ХХІвв. Москва,2014, бел. 9, с.339. 
7 По повод на разширяването на НАТО на Изток на 10 февруари 2007 г. руският президент реагира остро в 

Мюнхен на конференцията, посветена на политиката за сигурност, и обяви краят на еднополюсния свят.  
8 Петър Волгин: В България е проява на лош тон да говориш нещо хубаво за Русия, Алтернативен Пог-

лед,31.10.2018:http://pogled.info/tv/alternativen-pogled/petar-volgin-v-balgariya-e-proyava-na-losh-ton-
da-govorish-neshto-hubavo-za-rusiya.98618) ( последен достъп 02.11.2018г.) 
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Предпоставки за оформяне на езика на 
историческата наука по време на прехода 
Формиралият се официален политически език на прехода 

влияе и определя отделните професионални езици. От този 
процес не остана встрани и езикът на историците. За тях, както и 
за останалите хуманитаристи и социални учени, езикът е основ-
ният инструмент за комуникация с аудиторията и себеподобни-
те си. Много точно е назовал тази връзка проф. Александър Фол, 
настоявайки, че историкът е магьосник, който само като назова-
ва нещата те стават – т.е. добиват смисъл и влизат в исторически 
разказ. „Затова, защото историята се прави с думи. Историята не 
съществува, докато не бъде написана.“9 В този процес историкът 
е съзнателен участник със своите субективни възможности, 
идейни и идеологически представи и разбирания, с определена 
професионална подготовка за работа с изворите и разчитане на 
техния език.  

Ала историкът е и продукт на своето време и, за да бъде че-
тен/публикуван/лансиран/, трябва да говори на езика на съвре-
мието си. Ето защо смяната на професионалния език на истори-
ците по време на преломни епохи, и не само, е една от причи-
ните да се пренаписва историята. Имам предвид онова револю-
ционно или/и поколенческо пренаписване, което е функция на 
времето и задачите на обществото, които се отразяват в офици-
алния език. И тук не би следвало да виждаме толкова конюнк-
тура, колкото отговорност, поета от историка да назове нещата 
(по Ал. Фол) от съвременната му гледна точка. Така се получава 
онзи пласт от актуални термини в професионалния език, който 
ориентира читателя и бъдещия историк за времето на писането 
на поредната история. Например, ако преди 1989 г. се пишеше 
за „психологическа война“, за „дезинформация“, сега същите 
явления се описват като „хибридна война“, „фалшиви новини“. 
И употребата им вече е маркер за времето на изследването. А 
също и за посланията, закодирани в тях. 

След падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. 
                                           
9 Патос означава страдание, нека вметна, Култура – Брой 41 (2296), 07 ноември 2003 
 http://www.kultura.bg/bg/article/view/8961 ( последен достъп 03.05. 2019) 
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голямо значение за въвеждането на новия език в хуманитарис-
тиката и в историческата наука имаше отричането на марксизма 
като идеология, на диалектическия и исторически материали-
зъм като методи на познанието и възприемане на нови такива. 
Най-общо, това бе постмодернизмът като основна идеология на 
съвременната хуманитаристика, която дойде в българските ус-
ловия на крилете на победилия глобализъм и неолиберализъм. 
Нейният възход през 90-те години бе пряко свързано с колапса 
на социалистическия лагер, доказващ несъстоятелността на 
марксистката идеология и методология10.  

Постмодернизмът внася следните основни методологичес-
ки ориентири за писане на история на по време на прехода: 

1. Равнопоставеност и равноценност на всички източници – 
архивни, мемоарни, на всички научни тези и на всички участни-
ци – актьори в историческия процес. Оттам – относителност на 
познанието и отказ от единна обективна истина. Няма „исто-
рия“, а множество, припокриващи се и взаимодействащи се се-
рии от легитимни срещу изключени истории, твърди един от 
постмодерните историци Мишел Фуко11.  

2. Отказ от принципа на историзма: миналото е това, което 
мислим за него. Така историческата реалност се оказва субек-
тивна презентация на настоящето, при това не само от страна на 
автора, но и от страна на публиката12.  

3. Налага се дискурсивният метод, който фаворизира не сми-
съла и значението на абстрактното понятие, а смисълът и значе-
нието, които то има в определен контекст за говорещите13. И в та-
зи връзка е уместно да посочим, че според Патрик Серио и Ми-
шел Пешо дискурсът е вербализиран светоглед. А дискурсивни-
ят анализ е анализ на реализацията на идеологията в езика14.  

                                           
10 Апигнанеси, Р. Крис Гарат и др. Представяме ви Постмодернизъм.С.,,Изд.: Апосторфи, 2002, с. 164. 
11 Пак там, с. 83. 
12 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. [М.], 

2014, с. 149-151. 
13 ДИСКУРС – Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001, – В: 
 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/337/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0

%D0%A1( последен достъп 02.05.2019) 
14 Русакова, О.Ф.,В.М. Русаков PR-дискурс: теоретико-методологический анализ, Екатеринбург: Ин-ститут 

философии и права УрО РАН: Институт международных связей, 2008. – В: 
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4. Верификацията на историческата истина става въпрос на 
дискусия между историците и между хората. Именно така френ-
ският историк Тиери Волтрон посочва постигането на историчес-
ката истина:“Историческата истина е дълго пътуване, което за-
виси единствено от дебата между историците, между граждани-
те също.“15. 

Едновременно с навлизане на постмодернистката методо-
логия се извърши и определена аксеологична, ценностна прео-
ценка на натрупаното историческо познание особено в страните 
в преход, наречена ревизионизъм. Установено бе, че въпреки 
архивната революция и достъпа до много широка изворова ба-
за, няма кардинална промяна на създадената по време на Сту-
дената война историческа картина по отношение на фактите, а 
само по отношение на интерпретациите. Както откровено и на-
ходчиво писа на времето австрийският историк и антрополог 
Улф Брунбрауер, онова, което беше бяло по време на социализ-
ма, стана черно и обратно16.  

Прояви на промяната на официалния език 
в историческата наука 
3.1. Най-ясно смяната на езика се вижда при описание на 

социалистическата епоха, която трябваше да бъде заклеймена 
като загубила историческото състезание с капитализма и от коя-
то българското общество трябваше да се освободи колкото се 
може по-скоро. Защото с победата на парламентарната демок-
рация и свободната пазарна икономика още през 1992 г. бе опо-
вестен от Франсис Фукуяма като реализиран и краят на човешка-
та история17. 

                                                                                         
 http://www.madipi.ru/index.php?id=27&option=com_content&view=article&limitstart=3, (последен дос-

тъп 09.05.2019) 
15 Тиери Волтон: Защо осъждаме престъпленията на нацизма, а приемаме тези на комунизма? Автор: 

Александър Девекио, „Фигаро“, 25.04.2019 http://glasove.com/categories/intervyuta/news/tieri-volton-
zashto-osyzhdame-prestypleniyata-na-nacizma-a-priemame-tezi-na-komunizma) (последен достъп 
05.05.2019) 

16 Brunnbauer,. Ulf. Introduction. (Re)Writing History in Southeast Europe. – In: Brunnbauer, Ulf (ed). 
(Re)writing History – Historiography in Southeast Europe after Socialism. – Studies on South East Europe, 
Vol..4, Münster: Lit, 2004, р.21. 

17 Фукуяма, Ф. Краят на историята и последният човек (1992), първо издание на бълг.език излиза през 
1993 от изд. „Обсидиан, което издаде за втори път книгата с нов предговор от автора през 2006. 
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Появиха се отделни разкази за социализма. Те са опреде-
ляни като по-оптимистичен и по-песимистичен, леви и десни. 
Тези различни прочити зависят от подходите на историците – 
класически позитивисти, исторически или постмодернистки, 
както и от обвързването на авторите им с определени институ-
ции 18. Създаването на специален Институт за близкото минало 
през 2005 г. като неправителствена организация, в която работят 
академични и университетски историци имаше за цел да се 
пренапише историята на социализма от гл.т. на идеологията на 
либералната демокрация, както пише официално на сайта на то-
зи институт. Неговата мисия е да изследва „най-близката и съв-
ременна история на България“, като запълва „дефицита на изс-
ледвания върху комунизма в България […] от съвременна либе-
рално-демократична гледна точка“ 19. Той започна да издава из-
следвания в този дух, за да подкрепи това направление в исто-
риографията. Разбира се, езикът, който този институт използва, 
започва да се употребява още от началото на прехода и се явява 
заимстван от западната политология и по-специално от амери-
канската. Това е официалният език на победилата идеология. 
Още от началото на прехода обществото, от което излязохме, 
започна да се нарича „комунизъм“, понеже е управлявала Ко-
мунистическата партия, за особена почуда на живелите тогава и 
обучени, че комунизмът е нашето светло бъдеще. Започнаха да 
се предлагат и други термини за описание на отречено общест-
во, които и досега се използват в историческата и политологи-
ческа литература. Такива, неясни от научна гледна точка, но до-
били гражданственост от арсенала на Студената война, са тер-
мините „тоталитаризъм“, „комунистически режим“20. Бяха пред-
ложени и други термини в опит да се приближи смисълът на по-
нятието със съдържанието на епохата. Така навлезе и терминът 
„държавен социализъм“, който също идва от западната хумани-

                                           
18Запрянова, А., Нягулов, Б., Марчева, И. Историографията между приемственост и промяна. – В: Ис-

торически преглед, № 1-2, 2005,с. 17-27. 
19 http://minaloto.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ ( последен достъп 14.06.2018). 
20 Иванов, М. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963-

1989, Институт за близкото минало, „Сиела“, 2008; Вачков, Д., М. Иванов Българският външен дълг 
1944-1989. Банкрутът на комунистическата икономика, „Сиела“, Институт за близкото минало.,2008.  
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таристика и политикономията от края на ХІХ и началото на ХХ в, 
но става популярен по време на перестройката и след нея21. 
Употребата му трябваше да подчертае водещото значение на 
държавата в социално-политическите преобразования и така да 
се разграничи реално осъщественият социализъм от марксовата 
идея за социализъм/комунистическо общество без държава. 
Според проф. Искра Баева още по-точният термин е „държавен 
социализъм от съветски тип“22. 

Ако се употребяват самоназвания на епохата, те се слагат в 
кавички или се добавя „т.нар.“. Тази техника също носи дистан-
циране, критичност, несъгласие с обекта на назоваване: „народ-
на демокрация“, „реален социализъм“, т. нар. Народен съд. 
Влизат в обръщение и по-неутралните термини като НРБ без ка-
чивки или Първата република 23. 

Друга особеност на езика, описващ социализма, е силното 
присъствие на епитети, които изразяват отношение, често пейо-
ративно, като,“форсирана индустриализация“, „сталински реп-
ресии“, „насилствена колективизация“. Използва се и хипербо-
лизация като например и „катастрофи“, вместо трудови злопо-
луки, завършили със смърт24 

Трета особеност е въвеждане на термини от съветската ис-
тория, които трябва да приравнят подобни процеси в България, 
въпреки че последните отдавна са изведени с българските си 
специфика. Такъв е случаят с придобилата вече гражданственост 
„колективизация“, въпреки че дотогава се използва термина 
„коопериране“25. Това е пример за пряка заемка от политичес-
кия език на прехода. Така антикомунистическата опозиция СДС в 
                                           
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81% 

D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC (последен достъп на 19.05.2019) 

22 Баева, Ис. Българският социализъм след Втората световна война като изследователски проблем. – В: 
Изследвания по история на социализма в България 1944-1989 г., С, 2010, с. 16-17.  

23 История на Народна република България. Режимът и обществото, Институт за изследване на близкото мина-
ло, „Сиела“, под общата ред. на Ивайло Знеполски, 2009; НРБ от началото до края,под общата ре-дакция на 
Ивайло Знеполски, „Сиела“, 2011; Иванов, Д. Първата българска република (1946-1991), С., 2005. 

24 Вачков, Д. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация, С., „Сиела“, 2018, с. 9.  
25 Мигев, Вл.Колективизацията на българското село (1948-1958), УНСС, 1995; Груев, М. Преорани слого-

ве. Колективизацията и социалната промяна в българския северозапад (40-те-50-те на ХХ в)., Институт 
за близкото минало,С., 2009; Янчева, Я. Колективизацията в българското село (1948-1970). Колективна 
памет и всекидневна култура. С., „Гутенберг“, 2015.  



ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЗИК НА ПРЕХОДА И ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ 

 221

своята предизборна програма за първите свободни демокра-
тични избори от 1990 г. пише: „…аграрната реформа да започне 
с връщането на земята на нейните собственици отпреди насил-
ствената колективизация“ 26. 

3.2. Но и езикът, който започва да се използва за по-старата 
ни история, също търпи промени, станали общовалидни за уче-
ните. Най-вече на лексикално ниво, като отпадат определени 
думи и се налагат други, а с това вече се придава нов смисъл на 
историческите явления, които описват. 

Една такава дума е „принадлежност“. Тя изпадна от речни-
ка на колегите, описващи създаването на българската нация 
през Възраждането27. В нея се съдържа значение на обективна 
предопределеност към нещо или група. Принадлежността ха-
рактеризира обвързаността на лице с някаква общност – рели-
гиозна, етническа, кастова или на идейна основа28. Тя бе заме-
нена с „идентичност“. Този термин в социалните науки описва 
„индивидуалното разбиране на човек за себе си, като отделна 
същност“29. Вече се говори за „национална идентичност“, а на-
учното направление на хуманитарните науки и в БАН, и в 
държавни документи е „Културно-историческо наследство и на-
ционална идентичност“. „Идентичността“ всъщност повече отго-
варя на представата на постмодернистите за нацията като соци-
ален конструкт, като съзнателно изобретена фикци.30 Тези нови 
теоретични интерпретации в българската историография срещат 

                                           
26 Марчева, Ил. Аграрната реформа (1991-2001) през погледа на историка. – В:Сборник в памет на Стай-

ко Трифонов, С., „Парадигма“, 2009, с.371. 
27 Българската нация през Възраждането. С., Изд. на БАН, 1980, Българската нация през Възраждането, 

том 2, Изд. на БАН,С.,1989. 
28 https://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0% 

B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 (последен достъп 03.05.2019). 
29 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD 

%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%
BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 ( последен достъп 03.05.2019). 

30 Даскалов Р. Как се мисли българското възраждане?С., 2002; Daskalov. R. The Making of a Nation ihn the 
Balkans.Historiography of the Bulgarian Reviaval. Budapest,CEU-Press,2004; Везенков, А. Очевидно само на 
пръв поглед. Българското възраждане като отделна епоха – Литературен вестник, бр.25, 23-29 май 
2004; Димитров, Г. Да мислим ли Възраждането? Паметник на Възраждането или камък в блатото на 
нашата национална историография // сп. Социологически проблеми, 2004, бр.1-2, с. 309-326; Даска-
лов, Р. Как се мисли българското Възраждане: предизвикани размисли – Пак там, 327-33. 
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спорадичен академичен отпор31, но все повече се налагат в ис-
ториописта.  

И ако за епохата на социализма се избягват термините от 
епохата или те се поставят в кавички, то не се постъпва така за 
другите исторически периоди, когато това отговаря за съвре-
менните политически цели. Така например, в научната литера-
тура се наблюдава тенденция все по-често да се замени утвър-
дилият се научен, политкоректен за времето след 9 септ. 1944 г. 
термин „Временно руско управление“. Той се отнася се за пери-
ода 1877-1879 г., когато руското военно командване и Канцела-
рията за гражданското началство на княз Владимир Черкаски, а 
по-късно и на императорския комисар княз Александър Донду-
ков уреждат първите български държавни и местни институции. 
Терминът добива гражданственост с дисертацията на Горан То-
доров, Временното руско управление в България 1877-1879, 
публикувана през 1958 г. След 1989 г. той е обявен за термин на 
марксистката историография и започва да се занемя с използва-
ния до 1944 г. термин „руски окупационни власти/правител-
ства“32. С ясен пейоративен подтекст. Доколко обаче „окупаци-
онни власти“ е терминът на епохата, може да се спори, защото 
през 1879 г. това управление се е самоназовало „привременно 
руско управление“, както личи от „Записка за деятелността на 
привременното руско управление“, представена от един от не-
говите членове – проф. Марин Дринов на Учредителното събра-
ние през 1879 г.33.  

Отбелязването на 3-ти март също показва взаимодействие 
между политическия език и професионалния език на историци-
те след края на прехода. Така българските президенти особено 
от 2013 г. насетне съвсем политкоректно, според неолиберална-
та идеология, включват в почитането на героите от Руско-
турската освободителна война 1877-1878 народите и дори стра-

                                           
31 Тодев, Ил. Възрожденознанието днес – предизвикателства и възможности за отговор. – В: Истори-

ческата наука в България. Състояние и перспективи., С., 2006, с.209-218. 
32 Танкова, В. История на българите. Том ІІІ. От Освобождение (1878) до края на Студената война (1989), 

С., 2009, с.22; Радева, М. Училищното историческо образование в България (1878-1944), ИК „Гутен-
берг“, С., 2008, с.136. 

33 Радев, С. Строителите на съвременна България, т.1, С., Български писател, 1973, с. 32, бел.1 
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ните, тогава части от Руската империя. Така се получи през 2013 
г. в словото на президента Росен Плевневиев. През 2015 г. той се 
коригира и създаде модела към кого да се отправят благодар-
ности на 3 март. В словото си на празника той казва: „В този ден 
сме обединени в своята признателност и почит към хилядите 
руски войни и доброволци от много други народи – румънци, 
финландци, поляци, украинци, сърби, черногорци, естонци, ли-
товци, латвийци и други войни, загинали в освободителната за 
българите Руско-турска война от 1877-1878 г. Подвигът им няма 
да бъде забравен и българският народ винаги ще се прекланя с 
благодарност пред тяхната саможертва!“ 34 Този модел се след-
ва през годините и се прилага и от новия президент Румен Ра-
дев. В своето Слово на 3 март 2018 г. по установената формула 
той отдаде почит и на паметта на „воини от много народи: рус-
наци, румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, литов-
ци, сърби и черногорци. За всички тях България е последен дом, 
тях ние почитаме като свои герои.“35.  

Премиерът Борисов също следва утвърдилата се схема да 
се благодари за 3 март и на други държави, не само на Русия, 
като изпраща благодарствени писма до премиерите на Полша, 
Финландия, Черна гора, Румъния, Украйна и Молдова. В тях се 
изказва благодарност „за участието на техни сънародници в Рус-
ко-турската освободителна война 1877-1878 г.“ 36. 

Реакциите на историците не закъсняват. За промяната на 
професионалния език в унисон с политическия може да се съди 
по названията на научните форуми, организирани по случай три 
юбилея, посветени на войната. Те показват, че историците са се 
съобразили с езика на полиците. Така през 2008 г. голямата бъл-
гаро-руска конференция е на тема „България и Русия – между 
                                           
34 Слово на президента Росен Плевнелиев, по повод Националния празник на България – Трети март 

(2015): https://www.president.bg/speeches-and-statements2457/slovo-na-prezidenta-rosen-plevneliev-na-
tarzhestvenata-zarya-proverka-po-sluchay-natsionalniya-praznik-3-mart-i-137-godini-ot-osvobozhdenieto-
na-balgariya.html (последен достъп 01.11. 2018г.) 

35 Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на България – Трети март 
 (2018):https://www.president.bg/speeches-and-statements4285/slovo-na-prezidenta-rumen-radev-po-

povod-natsionalniya-praznik-na-balgariya-treti-mart.html)( последен достъп 30.10. 2018 г.) 
36 Борисов: Почитаме паметта на всички воини, загинали за свободата на България, БГНЕС, 3 март 2018 – 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-pochitame-pametta-na-vsichki-voini-zaginali-za-svobodata-na-
bylgariia-2082421, ( последен достъп 05.11.2018) 
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признателността и прагматизма“, посветена е на 130 години от 
РТВ, когато българо-руските отношения са в своя апогей. С вло-
шаването им по време на 135 годешния юбилей, голямата трид-
невна международна конференция през 2015 г. носи интригу-
ващото заглавие „135 години по-късно: България – Русия – Евра-
зия“. В заглавието на конференция войната е изпаднала като на-
зоваване и присъства само като число 135. Включена е Евразия 
като регион, на който се води тази война. Така организаторите 
се стремят да разширят представата за войната и нейното гео-
политическо значение с оглед настоящето – създаването на Ев-
разийски съюз. За това намеква израза „по-късно“. Запазени са 
обаче „Русия“ и „България“ като субект и резултат на войната. 
През 2018 г. се провеждат няколко международни научни кон-
ференции. Но като акцент на сайта на Програмата е изведена 
конференцията, организирана от ИФ на СУ, което говори, че тя 
се възприема от организаторите като най-представителна. Заг-
лавието на конференцията „Балканите и Европа в Източната 
криза (1875–1881 г.)“ показва твърде умозрителна връзка с юби-
лея. Изпаднали са не само войната, България и Русия, но го няма 
и юбилейното число. Учените са призовани да гледат на войната 
не в българо-руския контекст, а по-широко – в европейски и 
балкански, като част от Източната криза и нейното въздействие 
върху целия Балкански полуостров37.  

От тези примери може да се обобщи, че през целия преход 
и след него професионалният език на историците и официалния 
език си взаимодействат, за да уеднаквят посланията, нужни на 
обществото в дадения исторически момент.  

Зло/употребата на езика на историците 
и обществото  
Колизиите се появяват тогава, когато професионалният език 

и официалният се натъкнат на устойчиви, вкоренени във въз-
приятията на обществото термини, които трудно могат да бъдат 
преодолени с учебните програми, учебниците, изследванията и 

                                           
37 Марчева, Ил. Празднование 140-летия годовщины Русско-турецкой войны в контексте болгаро-рос-

сийских отношения 2007-2018 годов. ( под печат) 
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публични интервюта. Така се получи на няколко пъти, когато от-
казът от употребата на исторически термини от епохата и замя-
ната им със съвременни понятия засегна такива по-трамватични 
исторически процеси, факти и личности като Левски или турско-
то робство. Реакцията на обществото се различаваше от тази на 
професионалните историци. 

През 2014 г. стана скандал във връзка с написване на учеб-
ник по история за 3 клас „Човек и общество“, в който вместо 
„заптие“ (термин на епохата), който арестува Левски, беше из-
ползван термина „полицай“. Чувствителни граждани и журна-
листи, възприеха това като опит да се изкара Левски нарушител 
на реда и по такъв начин да се хвърли сянка върху неговата свя-
тост за българите, като се възприема турската версия за него ка-
то криминал 38. 

Същото неразбиране между обществото и учените, зад ко-
ито се скриха от МОН избухна и през 2016 г. по повод на проекта 
за новата учебна програма по история за VІ клас. В нея периодът 
ХV-ХVІІ в. е определен като „съжителство между традициите на 
християни и мюсюлмани“, „взаимни влияния между културите 
на християнството и исляма“ и „османската власт“. Обяснението 
на експертът по история Радостина Николова е, че „Програмата 
е нормативен документ и не въвежда определения“. А в прог-
рамата пишело „съжителство“, защото в периода XV-XVII век 
„българите и турците са живели заедно“. На журналистически 
въпрос на пресконференцията в МОН защо програмата е напи-
сана така предпазливо, Евгения Костадинова, директор на ди-
рекция „Образователни програми и образователна интеграция“ 
в МОН, отговоря, че „не е работа на министерството да комен-
тира научната достоверност на дадено събитие“. Според нея, то-
ва дали България е била под робство или владичество било ра-
бота единствено на учените39. 

                                           
38 Морето е солено, защото в него има разтворена готварска сол“. СМАЙВАЩО! Вижте БЕЗУМИЯТА в 

родните учебници (СНИМКИ) събота, 18 юни 2016, http://www.bnews.bg/article/211047; Нов скандал с 
учебник за третокласници, Симеон I не бил велик цар, 30.08.2014 | 06:59.  

 https://novini.bg/bylgariya/obrazovanie/232063( последен достъп 03.05.2019) 
39 Турското робство вече не е владичество, а само съжителство, Александра Маркарян Последна промя-

на на 26 януари 2016  
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Последва и отговорът на историците от академичните инсти-
тути. Той бе резюмиран така: „Като се изключи вълната от зароб-
вания по време на османското завоевание, българското населе-
ние в империята никога не е имало робски статут. Българите били 
данъкоплатци и се ползвали от право на собственост, наследява-
не, придвижване и пр. – все права, от които робът по презумпция 
бил лишен“. Според водещите учени – османисти (проф. Н. Дано-
ва, проф. Н. Аретов, доц. О. Тодорова, доц. Р. Градева, доц. Ст. 
Първева, доц. Пл. Божинов, доц. Св. Иванова, историк К. Мирче-
ва,) терминът трябва да е „османско владичество“40. А този тер-
мин започна да се използва още по времето на социализма41, ка-
то зад научната коректност прозираха добрите отношения с Тур-
ция и запазването на етническия мир с българските турци. След 
1989 г. поради същите политически задачи започна да се пуска в 
пространството термините „присъствие“, „българските земи като 
контактни зони между християнската и ислямската цивилизация, 
средища на конфликти и контакти“. За пръв път така бяха предс-
тавени отношенията в Османската империя през ХV-ХVІІІ век в 
учебника за гимназиална степен на общообразователните и про-
фесионалните училища, написан от водещи преподаватели от ИФ 
на СУ42. Но нажежаването продължи и през април – май 2019 г., 
като бе породено от интервютата на социалния антрополог Хара-
лан Александров, в които той застъпваше гледището на професи-
оналните историци. Вече не омразата към турците се съзира в 
употребата на „турско робство“, а и не това тревожи Александ-
ров43. Друго притеснява социалният антрополог ( за когото се го-
вори, че е съветник на българския премиер) и го кара да повдигне 
полемиката с „турското робство“. Това е обстоятелството, че 

                                                                                         
 https://offnews.bg/obshtestvo/turskoto-robstvo-veche-ne-e-vladichestvo-a-samo-sazhitelstvo-623035.html) 

(последен достъп 03.05.2019) 
40 Историци с отворено писмо: Терминът е „османско владичество“, OFFNews Последна промяна на 30 

януари 2016, https://offnews.bg/obshtestvo/istoritci-s-otvoreno-pismo-terminat-e-osmansko-vladichestvo-
623284.html)(последен достъп 03.05.2019) 

41 История на България, том ІV, Българският народ под османско владичество от ХV до началото ХVІІІ в., 
С., 1983, Изд. на БАН. 

42 Бакалов, Г., Ангелов, П., Георгиева, Цв. и др. История на България. С., изд. „Булвест 2000“, 1993, с. 300-309. 
43 Трябва да повдигнем похлупака на „турското робство“ OFFNews Последна промяна на 02 май 2019. 

03/05/2019https://offnews.bg/dw/triabva-da-povdignem-pohlupaka-na-turskoto-robstvo-702473.html. 
(последен достъп 3.05.2019)  
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употребата на „турско робство“ като колективно понятие на трав-
мираната памет на българите е „мит“, който поддържа русофил-
ството им. „До ден-днешен този мит сплотява руската пета колона 
в България, която неуморно бди над интересите на путиновата 
олигархия, казва културният антрополог“. Х. Александров смята, 
че този мит поддържа чувството за признателност към Русия, кое-
то е вредно особено в условията на евроинтеграцията не само на 
България, но и на другите балкански страни44. Последва ответна 
реакция на журналисти и общественици, не и на историци. Пос-
леден в тази поредица беше големият журналист Кеворк Кевор-
кян, който констатира, че „Клетият арменски народ извади голям 
късмет, досега поне – все още някакъв местен еничарин не е ка-
зал, че арменците са си живели райски под турския нож“ 45. Така 
възбуденият през 2019 г. спор за турското робство ясно показва 
как употребата на историческия език се използва за определени 
политически цели.  

От тези частни примери може да се направи следния извод. 
След 1989 г. се оформи нов, политически и официален език, на 
основата на неолибералната политическа философия, който на 
лексикално и смислово ниво навлезе в професионалния език на 
историците. Така не само чрез подбрани факти и откровени ин-
терпретации, а и чрез езика, историческата наука внушава офи-
циалните послания за историческите процеси: първоначално по 
време на прехода, насочени към заклеймяване на всичко съвет-
ско, комунистическо, социалистическо, а след 2007 г. и особено 
след 2014 г. – срещу всичко руско. Често тези внушения се пра-
вят при употребата на научните термини в публичното прост-
ранство и това поражда разминаване в разбиранията на общес-
твото и на историците.  

                                           
44 Харалан Александров: „Турското робство“ е метафора, историческата истина е друга.16 април 2019, 

Дойче веле, Николай Цеков, http://epicenter.bg/article/Haralan-Aleksandrov---quot-Turskoto-robstvo-
quot--e-metafora--istoricheskata-istina-e-druga-/180341/11/34; Харалан Александров пак скандализира: 
Не сме били роби в Османската империя, а неволни поданици, 30 април 2019 – http://epicenter.bg/ 
article/Haralan-Alek-sandrov--Ne-sme-bili-robi-v-Osmanskata-imperiya--a-nevolni-podanitsi-/181486/2/0 ) 
(последен достъп 3.05.2019) 

45 Кеворк Кеворкян: Накъде зяпат слабаците,13473 | 9 май 2019 | Епицентър,  
 http://epicenter.bg/article/Kevork-Kevorkyan--Nakade-zyapat-slabatsite-/182350/11/33.(последен достъп 

на 9. 05. 2019) 
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РЕТОРИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
И МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ 

СЛЕД 1989 г. 

Деница Медарска 

1. Увод 
Във всяка епоха, всеки тип общество, всяка култура или 

идентичност, езикът е ключов инструмент за въздействие и ос-
новно средство за изграждане на културни, политически и идео-
логически идентичности, както и за анализирането на различни 
процеси, а и създаването на нови социални светове и пр. Посла-
нията зависят от историко-политическия контекст на произнася-
нето. Той включва повод, време, място, цел, средства, аудитория. 
Изключително много зависи и от субективните предварителни 
нагласи на адресатите (техните „атитюди“ или „установки“).  

По времето на т.нар. български преход към капитализъм и 
либерална демокрация, изплуват различни политически езици, 
които, макар и полифонни, по своему улавят пулса, отразяват 
започващите нови процеси в страната. В началото на 90-те Бъл-
гария е изправена пред няколко основни задачи, от които зави-
си бъдещото ѝ развитие1:  

• геополитическа преориентация; 
• насърчаване на пазарната икономика; 
• демократизация на политическата система; 
• национална консолидация; 
• културна интеграция; 
• граждански мир. 
В настоящето изследване интерес представляват транс-

формациите на дипломатическия дискурс, които са плод на ра-
дикалната трансформация във външната политика на България. 
Акцентът е поставен върху реторическите стратегии в българо-
гръцкия диалог, чрез който се реализира геополитическото пар-
тньорство и културните политики между страните.  

                                           
1 Митев, П-Е. Преходът: Политически ракурси, с.167. София. Изток-Запад, 2017. 
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2. Историко-политически контекст 
Първото посткомунистическо десетилетие е трудно за Бълга-

рия както за политиката и икономическата ферментация в страна-
та, така и за ориентация във външната политика на международ-
ната сцена, която не е идентична след 1989 г. Езиковата ситуация в 
страната също претърпява сериозни трансформации по време на 
прехода. Тази промяна се усеща както в обществения, така в поли-
тическия и международния диалог. А това е така, понеже от нача-
лото на 90-те години сред първите приоритети на българската 
външна политика е присъединяването към ЕС и НАТО – две от най-
важните политико-икономически и военни институции на Запада. 
Съществуват различни причини затова, които няма да са предмет 
на настоящето изследване, но е достатъчно само да споменем, че 
Балканите са особено чувствителна, а и нестабилна от геостратеги-
ческа гледна точка област, заради постоянните военни конфликти 
в региона по това време, което налага необходимост от защита на 
границите и запазване на мира в страната2. 

Приемането на България в НАТО и ЕС, преориентирането ѝ 
във външната политика, създават съвсем различен обществено-
политически климат. Зад осъществяването на това присъединя-
ване се крият огромен брой двустранни и многостранни срещи и 
разговори, плод на усилията и последователната политика на ня-
колко български правителства. Признаването на независимостта 
на Македония, заедно с тази на Хърватска, Словения, Босна и 
Херцеговина, още на 15 януари 1992 г., може да се счита не само 
за начало на една кардинално нова, а и балансирана балканска 
политика. Този акт обаче е и първата демонстрация на диплома-
тически действия в духа на европейските стандарти при конфлик-
тната ситуация на Балканите. Това неизбежно води и до много 
сериозни промени в дипломатическия език. Затова навлиза и ед-
на нова реторика, която е полярна на предходната и има други 
ориентири и цели – да се постигне една успешна европейска и 
евроатлантическа интеграция. Тук е важно да се подчертае, че 
през напрегнатия период на преговори за присъединяване – Гър-
                                           
2 Πρεβελάκης, Γ N. Γεωπολιτική των βαλκανίων – Πολιτισμοί και γεωπολιτική (Μ Πρεβελάκη, Trans.). Αθήνα. 

Libro, 2001. 
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ция подкрепя кандидатурата на България, а и не само, помага ѝ. 
Тя вижда в лицето на България важен геополитически партньор. 

През периода на прехода се случват и големи промени и в 
облика на българската дипломация. Стремежът на демократич-
ните правителства е да се обновят дипломатическите оратори3 с 
нови, необременени и нямащи връзка със стария режим личнос-
ти, за да се промени и коренно излъчването, а и артикулацията на 
българската дипломация. И тук промяната е твърде осезаема и 
дава своето отражение в международния дискурс и развитието в 
двустранните взаимоотношения на България с другите страни. 4 

България и Гърция установяват дипломатически отношения 
през ноември 1880 г., прекъсват ги през последователно през 
1913 г., 1917 г. и 1924 година. На 22 май 1954 година ги възобно-
вяват отново. През 70-те години политическото и икономическо 
сътрудничеството между държавите изживява своя апогей.5  

По времето на българския преход към капитализъм и либе-
рална демокрация „традицията“ от 70-те до голяма степен се 
продължава – българо-гръцките дипломатически отношения се 
реализират в стабилен климат на разбирателство, сътрудничест-
во и геополитическо партньорство, с изключително интензивен 
политически диалог на високо държавно и правителствено рав-
нище. Визити в Гърция в разгара на прехода са направили бъл-
гарските премиери: Димитър Попов (четири посещения през 
1991 година), Филип Димитров (20-21 май 1992 година), Жан 
Виденов (две посещения през 1996 година), Иван Костов (четири 
визити – 1997, 1998, 1999, 2001 година), президентът Петър Сто-
янов (2-4 юли 1997 година и 4-5 декември 2000 година), Симеон 
Сакскобургготски (9 май 2002 година, 31.10 -.1.11.2002 г.), Георги 
Първанов (8 април 2003 г.) и пр.  

Гръцкият президент Константинос Стефанопулос е бил два 
пъти в България на официално посещение (20-22 ноември 1995 
                                           
3 Дипломатическият оратор е най-важната фигура в дипломатическото красноречие. От неговите лично-

стни качества, професионални компетенции, усет, опит и др. зависи до много голяма степен развитие-
то на междудържавните взаимоотношения. 

4 Панов, А. „За външната политика и кариерната българска дипломация след 1989 г. „Либерален прег-
лед“, 13 ноември 2014. Интернет – <https://bit.ly/2IUeXAh> [Посетено на 3 юни 2019]. 

5 Костадинова, T. „Българо-гръцките отношения и регионалната интеграция през 70-те години на ХХ 
век.“ Academia.edu, 2014. Интернет – <https://bit.ly/2WQrOwY> [Посетено на 7 юни 2019]. 
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година и 26-29 май 1999 година). Константинос Мицотакис пра-
ви три визити – 1991 и 1993 година, Костас Симитис – четири 
(1998, 1999, 2000 година, както и на 22 януари 2002 година) и 
пр.6 Интензивният междудържавен диалог в подчертано пози-
тивен политически климат дава солиден емпиричен материал за 
изследване на политическия дискурс през обособения период.  

След промените през 1989 г. започва и процес на формира-
не на нова културна политика в страната. По времето на социа-
лизма в България, генератор на културната политика е Централ-
ният комитет на Българската социалистическа партия и минис-
терствата и комитетите, които са под негов контрол. След 1989 г. 
се обособява коренно противоположен на предходния модел: 
международната културна политика започва да осъществява 
своята дейност чрез „развитие на международното културно 
сътрудничество с държавни, общински, частни и международни 
организации“ и чрез „информационно осигуряване за участие в 
международни програми и фондове“7. Ролята на културната 
дипломация8 е да стимулира развитието на културните връзки и 
използването им в международните отношения за подобряване 
на взаимното разбирателство между държавите. 

След приемането на България в ЕС, културните политики 
между България и Гърция изживяват нов етап от развитието си. 
Организират се чести културни събития, на които освен тради-
ционните теми за подобряване на културния обмен между 
страните, се разискват и други въпроси и проблеми със световна 
значимост като миграцията, климатичните промени, национа-
лизма. Това дава нов облик на междукултурния диалог между 
страните и го обогатява. Все по-често се наблюдава тенденцията 
различни културни проекти да предлагат артистичен отговор на 
тези проблеми, като се дава шанс в тях да участват широк кръг 
от творци, носители на различни култури и нагласи, но споделя-

                                           
6 „Президентът замина на работно посещение в Гърция.“ www.dnevnik.bg, 08 април 2003. Интернет – 

<https://bit.ly/2WTvM85> [Посетено на 7 юни 2019]. 
7 Румпос, Д. Културната дипломация и съвременна Гърция. Пловдив. „Астарта“, 2019, с. 81.. 
8 Терминът „културна дипломация“ означава преговаряне и подписване на договори за културно сът-

рудничество. Част е от дипломацията и като такава поддържа официалната политика и националните 
интереси на дадена страна.  
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щи обща загриженост по дадена тема. Такива проекти могат да 
подпомогнат политическите решения, защото са носители на 
информация за отношението на гражданството, за ценностите, 
които изповядва и пр. Културните връзки между България и 
Гърция са най-доброто средство за промяна на традиционните 
убеждения за постигане на сътрудничество и осъществяване на 
ползотворен за страните междукултурен диалог.  

3. Българо-гръцкият политически и междукултурен 
диалог след 1989 г. –реторически аспекти 
Реториката присъства имплицитно още в целите и задачите 

на дипломатическата дейност:  
• дипломацията е основно мирно средство за реализиране 

на междудържавните отношения; тя изключва употребя-
ването на силови и военни действия и цели дипломати-
ческо уреждане на взаимоотношенията между страните, 
основаващо се на конструктивен диалог; 

• дипломацията има елитарен характер, чрез нея се реа-
лизира официалното представителство на страната на 
международната политическа сцена; 

• сред основните ѝ цели са: защита на интересите на стра-
ната и нейните граждани; насърчаване ползотворния ди-
алог в международните отношения; интензифициране на 
политическото, икономическото, културното и научното 
сътрудничество; 

• дипломатическите оратори (дипломатически агенти, 
посланици и други упълномощени държавни представи-
тели) реализират дипломатическите функции. Чрез тях се 
представя и официалната позиция на държавата по да-
дена тема или проблем; 

• основен метод за осъществяване на дипломатическа 
дейност са преговорите, целта е да се използват доста-
тъчно убедителни аргументи, които да доведат до жела-
ни резултати в полза на собствената държава.9 

                                           
9 Стефанова, Н. Политическа реторика. Съвременни тенденции. С.,. Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2017, с. 169-170.  
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Безспорно, важна роля за успешното реализиране на дип-
ломатическите отношения играе дипломатическият език, който 
може да бъде отнесен към т.нар. стилизиран политически 
език. Въпреки това той се разглежда отделно и има специфични 
особености, а именно да съдържа еднозначни етикетни форму-
ли, които не допускат двусмислие или свободни полета за ин-
терпретации. Чрез специфични устни и писмени единици, как-
вито представлява дипломатическият език, се изпълняват цели-
те и задачите на дипломацията, реализира се външната полити-
ка на страната. Съществуват три паралелни съдържателни аспек-
та в дефиницията на дипломатическия език: 

• вербална дипломация – езикът на устното общуване, 
който включва речи, тостове, обръщения, преговори, бе-
седи, срещи, приеми и пр. 

• дипломатическа кореспонденция – езикът на писмената 
дипломация, в която изцяло се проявява дипломатичес-
кият езиков стил и има своите задължителни стилистични 
и технически особености. Включва нота, паметна записка, 
меморандум, агреман, акредитивно, отзователно или 
известително писмо и др. под.10 

• невербален дипломатически език – невербални прийо-
ми в дипломацията, които служат за изразяване на ста-
новище без изговор и писмо11  

Дипломатическият език има отличителни стилови характе-
ристики – яснота, прецизност, елегантност, специфични езикови 
изрази, сила на убеждението.12  

Езикът винаги е бил важен в международните отношения – 
не само като дипломатически език, но и като най-силният инст-
румент за пропагандно въздействие върху противника. Геополи-
тическата битка на България, от която е разкъсвана и в момента, 
свързана с цивилизационната ѝ идентичност, има като водещ 

                                           
10 Божков, Н. Дипломатически език, стил, протокол. Благоевград. Колеж по туризъм, 2000. 
11 Романов, Д. (съставител) Дипломатическа енциклопедия, с.18-19. първо изд. Пловдив. Университет-

ско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, В 4 тома, Том ІІ. 
12 Андреев, Е. Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет. С., „Сиела“, 

2013. 
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елемент езика. В статията13 си за „Неолибералният идеологи-
чески език и формирането на идеологическото съзнание на 
днешния българин“, проф. дфн Васил Проданов говори за пери-
одична смяна на зависимостите на българина от 3 водещи ал-
тернативни цивилизационни идентичности, свързани с различни 
езикови пространства и езикови наслагвания: турско; руско; анг-
лоезично. Геополитическото пространство, в което се включва 
България след 1989-та, е англоезичното. Проникването на анг-
лийския език е в различни социални пространства – „на мястото 
на обучението по руски език, идва обучение на английски език. 
90 % от филмите и от информацията по телевизионните канали 
са американски и вкарват българина в англосаксонската именна 
система и езиково пространство, което започва да влиза в бъл-
гарския език … структурата на езика започва да се англосаксони-
зира паралелно с прославяните така нар. „евроатлантически 
ценности“, на които се прави нов „цивилизационен избор“, по 
думите на Петър Стоянов през 1999 г.“. В геополитически план 
проф. Проданов говори и за „сблъсък на западния език на евро-
атлантическите ценности срещу неконсервативния език в Турция 
и Русия“. И също така отбелязва: „Осъществяват се политики на 
политическата коректност, свързани с осъзнаване и отчитане на 
стигматизиращата роля на езика“. 

Подобни тенденции и трансформации се забелязват и в 
дипломатическия език между България и Гърция през този пе-
риод. Вербалните послания в политическия и междукултурния 
диалог са ориентирани около постигането на т. нар. западни 
ценности, за да се постигне особено желаната евроинтеграция. 

Главното политическо значение на проведените двустранни 
срещи между България и Гърция след 1989 година се изразява 
във факта, че Гърция приема отправените към нея външнополи-
тически послания и отговаря с политика, която напълно подкрепя 
кандидатурата на България за пълноправен член първо на НАТО, 
а след това и на ЕС. Неслучайно във вербалната дипломация 
между страните дълбоко е залегнал уклонът към пропагандиране 

                                           
13 Проданов, В. Неолибералния идеологически език и формирането на идеологическото съзнание на 

днешния българин. – В: Реторика във времето. Габрово. ЕКС-ПРЕС, 2017, с. 148. 
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на ползите в геополитически, икономически и културен аспект от 
едно бъдещо членство на българската държава в съюза.  

След приемането на България в НАТО и ЕС, българо-
гръцките дипломатически отношения стават още по-стабилни и 
ориентирани във външнополитическите си цели. С особен патос 
министър-председателят на Гърция, г-н Константинос Караман-
лис, в своето послание към българския народ чрез в. „Труд“, го-
вори: „Приемането на България в ЕС отразява впечатляващия 
прогрес, който постигна вашата страна през последните години 
във всички основни области на човешката дейност по отноше-
ние на политическата стабилност и икономическото и социално-
то развитие – Гърция е била винаги, от самото начало на това 
европейско начинание, горещ и непоколебим поддръжник на 
вашите цели и стремежи... Ние имаме всички основания да спо-
делим вашето задоволство и вашия ентусиазъм, когато целта е 
постигната и успехът е абсолютен.“ 

Диалогът между страните е продиктуван от желанието на 
България и Гърция за бързо и пълно да интегриране в общността 
на НАТО и ЕС. Тук ясно личи намерението да се създаде ползот-
ворен политически съюз между страните, чрез който да се ут-
върдят като основен фактор на стабилност и сигурност на Балка-
ните. Така Никос Влахакис – прессъветник в Посолството на Ре-
публика Гърция в София през 2017 изтъква: „Присъединяването 
на България и Румъния в голямото европейско семейство до-
пълва историческото пето разширение на ЕС, или така наречено-
то „big bang enlargement“ на съюза, придавайки ясно балканско 
измерение на амбициозния план за европейска интеграция. Та-
ка трите югоизточноевропейски държави ще може да участват и 
да се радват на плодовете на този великодушен проект, който 
отразява по най-успешния начин това, което немският философ 
Имануел Кант е нарекъл в своето време „европейски вечен 
мир“, може би за пръв път в тяхната обща история.“14 

Още с по-сугестивен замисъл е изказването на дипломати-

                                           
14 Влахакис, Н. „Европейската действителност в двустранните ни отношения.“ http://www.euro2001.net, 

2004. Интернет – <http://www.euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/1_2007/stat_7.html> 
[Посетено на 5 юни 2019]. 
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ческия оратор – Каролос Папуляс в речта му „ЕС е длъжник на 
Балканите, а не Балканите на Европа“ по повод удостояването 
му с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Юридическия факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“, София, 13 февруари 2007 г. „Бъл-
гария постигна политическо, институционално и икономическо 
чудо, така че да стане възможно приемането ѝ в един съюз на 
държави, който въпреки неговите слабости представлява свето-
вен пример за развитие, качествена демокрация и ценностна 
система.“15 И завършва с изцяло позитивна визия за едно общо 
бъдещо стратегическо партньорство: „Абсолютно съм убеден, че 
в новата рамка на Евросъюза целият спектър на нашите отноше-
ния – политически, икономически, културни, на гражданската 
дипломация, ще се развие още повече. И съм убеден, че ще 
продължим да доказваме, че историческата опция на нашето 
стратегическо приятелство, което представлява образец за под-
ражание, ще оправдае очакванията на нашите народи, на Бал-
каните, а и на цяла Европа“. 

В резултат на промените у нас се развиват и задълбочават 
търговско-икономическите отношения между България и Гър-
ция. Наблюдава се силен гръцки интерес за инвестиране в стра-
ната ни. В статията си „Българо-гръцки отношения и перспекти-
ви“16 Илко Шивачев – дипломат и главен координатор на бъл-
гарското участие в организацията на провеждането на летните 
олимпийски игри „Атина 2004“, подчертава – „За периода 1992-
2002 г. Гърция е на второ място по обем на инвеститори в Бълга-
рия – 580 млн. щ. д. Най-мащабните гръцки инвестиции в наша-
та страна са във финансовия сектор, телекомуникациите и хра-
нително-вкусовата промишленост. В България функционират 
над 1000 фирми с гръцко участие, които осигуряват над 70 000 
работни места.“ Той не пропуска да спомене и друг, изключи-
телно важен елемент от междудържавната политика на страни-
те в геополитически аспект – „Важно значение за развитие на 
двустранното сътрудничество придобива съвместното изпълне-
                                           
15 Кутруманос, В. „ЕС е длъжник на Балканите, а не Балканите на Европа.“ http://www.euro2001.net, 

февруари 2007. Интернет – <https://bit.ly/31Lh1TB>. [Посетено на 5 юни 2019]. 
16 Шивачев, И. „Българо-гръцки отношения и перспективи.“ http://www.euro2001.net, 2004. Интернет – 

<https://bit.ly/2ItghuR>. [Посетено на 5 юни 2019]. 



РЕТОРИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ 

 237

ние на редица важни инфраструктурни проекти“, които вижда в 
лицето на трансевропейските коридори, преминаващи през те-
риторията на България. В заключение заявява категорична по-
зиция, че се очертава положителната тенденция българо-
гръцките отношения да придобият характера на стратегическо 
партньорство – важен фактор на стабилност и сътрудничество в 
региона на Югоизточна Европа. 

4. Заключение 
Реализирането на българо-гръцкия политически и между-

културен диалог след 1989 година е с подчертано положителен 
характер. Страните осъзнават необходимостта от конструктивно 
сътрудничество в сложния обществено-политически климат 
през периода и концентрират усилията си в изграждането на 
стабилни връзки в икономически, геополитически и културен 
план. Дипломатическият диалог между държавите е обусловен 
от историко-политическия контекст, в който битува. Приемането 
на България в НАТО и ЕС се отразява на международния дискурс 
и води до трансформация на посланията, които страните опра-
вят една към друга. Безспорно преориентацията във външнопо-
литически план и на двете държави е да постигнат един общ 
съюз, който да подпомогне пълното им интегриране в ЕС и да 
доведе до тяхното взаимно облагодетелстване и подобряване 
на климата на балканската общност като цяло. 
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ВЛИЯНИЕТО НА ПОЛИТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ПРАВНО-
ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕМАТИКА И ЗАКОНОВА... ПРОДУКЦИЯ 

В ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД 

Райна Маврова 

Преходът1 е характерно понятие, описващо последвалите 
процеси в бившите социалистически държави от Централна и 
Източна Европа след разпада на двуполюсния свят. Неговото 
терминологично съдържание предполага (като най-съществена 
черта на желания резултат) промяна на държавния и политико-
икономически строй от централизирана планова икономика и 
държавен монопол над собствеността към модела на западната 
либералната пазарна икономика. Целта е, ако си позволя да 
обобщя максимално, да се постигне обществен модел, чийто 
икономически параметри се саморегулират посредством въз-
можността за частно начинание, конкурентоспособност и насър-
чаване на предприемаческата самоинициатива, а държавният 
контрол на системата следва да е обусловен от правно-
нормативни механизми, които трябва да гарантират свобода и 
равнопоставеност за участие в икономическия процес. Иконо-
мическият процес е поставен във фокус, защото той заема цент-
рализирано място в системата от желани изменения и по тази 
причина е отправна точка, на базата на която се мислят проме-
ните във всички останали области на обществения живот.2 

Темата, която разглеждам, насочва вниманието към поли-
тическата и правната сфера по същия начин както смятам, че 
правото, разглеждано в своята цялост – правните норми, и ре-

                                           
1 Преходът е идеологизирано понятие, с което се обозначават конкретни предопределени мерки, при 

чието универсализирано прилагане, подобно на предзададена матрица, трябва да се постигне също 
толкова идентичен резултат – либерална пазарна икономика. За целите на този процес и тяхното изу-
чаване идва на помощ Транзитологията (и не само), която „се стреми да формулира институционални 
и конституционни препоръки, често под формата на рецепти, на базата на „поуките“, извадени от наб-
людението на вече реализирани демокрации“ ( Лаверн, Д. Експертите на прехода. Българските think-
tanks и глобалните мрежи за влияние. С., „Изток-Запад“, 2010, с. 93). 

2 Преходът и в частност българският му вариант дават множество възможни полета за изучаване на 
взаимно преплитащите се и взаимно индуциращите се социални явления, които, въпреки че в цялата 
си многообразност е невъзможно да бъдат обхванати наведнъж, ще се опитам да „пренебрегна“ ми-
нимално в своята теза. 
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алното му приложение в хода на обществените отношения и съ-
дебна практика, дават възможност да се анализират процесите 
във всеки правен отрасъл/и регулиращ/и областта на изследва-
не и независимо от представяните цели и същностната реализа-
ция. Осъществените изменения в структурата на установените 
механизми, задвижващи обществените процеси, доказват сил-
ното влияние на политическия дискурс, или по-точно целта да се 
легитимира представата за неотложността, перспективите, мо-
дерният характер на предложените промени, които биват пред-
ставяни на обществото като единствената, правилна алтернати-
ва3 като за пример се използват предимно държавите от Запад-
ния свят. Още повече, че действащата реторика, особено след 
пленума 1989 г., представя процесите като осъществими в неяс-
но бъдеще4, но със сигурност водещи до установяване на ико-
номически, политически и правни модели, съответстващи по 
своята същностна характеристика на демократичния свят „зад 
завесата“. Тази неяснота и липса на конкретика, а и реална пре-
ценка от страна на обикновения човек, дава възможност на уп-
равляващите (които се представят като принципно ангажирани с 
демократични и либерални ценностни вярвания) да обясняват 
последвалите кризи или с управлението на опозицията в този 
момент, или положението да се обяснява като криза на растежа. 
Затова и периодът, определян като „преход“, е белязан от мно-

                                           
3 “Лозунгът „Демокрацията няма алтернатива“ е все още неистово скандиран. Но самата неистовост, 

както и обстоятелството, че тя идва и от „ляво“, и от „дясно“, може да ни стресне. Разбира се, че де-
мокрацията има алтернативи – не една или две, а те не са само хипотетични вероятности“ (Димитров, 
Г. България в орбитите на модернизацията. С., УИ „Св.Климент Охридски“, 1995, с. 182). 

4 Според някои източници, краят на прехода е вече настъпил „според тези данни (изследване на фон-
дация Фрийдъм Хаус) „вторият преход“ (консолидацията) на българската политическа система при-
вършва към декември 1999 г., а през декември 2001 г. България вече е консолидирана пазарна ико-
номика…“ (виж Лаверн, Д. Експертите на прехода. Българските think-tanks и глобалните мрежи за вли-
яние. С., „Изток-Запад“, 2010, с. 99). Но се срещат и мнения, че преходът е настъпил с встъпването в 
членство на страната ни в Европейския съюз. Според мен интересът към събитията в последното три-
десетилетие и нестихващият обществен дебат са доказателство за това, че не само не е приключил, но 
е любопитно и до каква степен въобще е „започвал“. „Твърдя много категорично и убедено, и не за 
първи път, че в тези почти 30 години на прехода, включително почти 11-те години на членство, няма 
нито една положителна тенденция в развитието на България. Отделни положителни факти има, но не 
спря нито един от негативните процеси в страната.“ – Атанас Семов, коментар в телевизионно интер-
вю, май 2018 г. 

 (https://btvnovinite.bg/predavania/prof-semov-za-pochti-11-godini-chlenstvo-v-es-njama-nito-edna-
znachima-polozhitelna-tendencija-v-razvitieto-na-balgarija.html) 
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жество кризисни ситуации, които са благоприятна среда за 
обяснение на несполуките с демагогски прийоми. Те служат и за 
изграждането на съвсем нов културен модел на представите за 
света и общочовешките идеали (често се използват понятия – 
общологии част от т.нар. демократични ценности, което пък е 
друго също толкова общо клише), тъй като по този начин се до-
казва тяхната неоспоримост и истинност. 

Законодателството на социалистическа България е пригоде-
но да служи на обществено-икономически строй с държавен мо-
нопол над средствата за производство и планово стопанство, а 
промените, изразени в новосъздаденото законодателство, целят 
да установят новите геополитически, социални и икономически 
измерения. По обясними причини голяма част от измененията са 
в сферата на финансово, данъчно, банково право или са свързани 
с въпросите за приватизацията, вътрешната и външната търговия, 
концесионирането и социално-осигурителното дело. Несъмнено 
системата е започнала да се променя още преди 10 ноември и 
един от най-често споменаваните в това отношение е Указ 56 за 
стопанската дейност, който е важен спрямо правните възможнос-
ти в сферата на собствеността и нейното последващо трансфор-
миране от държавна в частна собственост, а той е последван и от 
Правилник за прилагане на Указа и редица ПМС. 

Правните актове, издадени в първото десетилетие на пре-
хода, са в изключително голям обем, който процес, подобно на 
традиция, изглежда стана трайна практика в българското зако-
нодателствуване и днес се изразява в безкрайни промени и 
„кърпене“ на вече издадените законови актове, независимо от 
краткия период от влизането в сила до първата поправка. Това 
създава нетрайно законодателство и множество противоречия 
вътре в самата правна система между отделните закони и под-
законови актове. Правоприлагането има основна цел да е вър-
ховен регулатор на всяка сфера от човешките отношения, като в 
обществата, в които това е постигнато, са протекли съвсем раз-
лични исторически процеси в сравнение с българския случай.5 

                                           
5 „Юридизирането на социалните процеси не е универсален процес. Той е уникален и характерен само 

и единствено за западния социален и исторически опит. Историята на българската модернизация со-
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Така юридически свойствените функции стават несвойствени на 
правоприлагането, защото правният регулатор не може да га-
рантира върховенството на закона, чиято характеристика запаз-
ва неговата изключителна роля в контролирането на балансите в 
социалния свят. Преобразуването на геополитическите взаимос-
вързаности между засегнатите държави от западния и източния 
цивилизационен модел изисква трансформиране и пригаждане 
на цялата структура на обществото към новите реалности, което 
благоприятства силното политизиране на протичащите процеси, 
а особената характеристика на правото в българския историчес-
ки контекст „пасва“ на протичащите трансформации, като двата 
процеса могат да бъдат възприемани като двете страни на една 
и съща монета. От друга страна, националната особеност може 
да се разглежда донякъде и като претърпяла уеднаквяване с 
държавите от бившия социалистически лагер.6 

Използвани източници 
Димитров, Георги. България в орбитите на модернизацията. Уни-

верситетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 1995 г. 
Лаверн, Достена. Експертите на прехода. Българските think-tanks 

и глобалните мрежи за влияние. Изток-Запад. София, 2010 г. 
Христов, Иво. Пред пепелището на нестаналото българско об-

щество. Издателство „Захарий Стоянов“. София, 2017 г. 
https://btvnovinite.bg/predavania/prof-semov-za-pochti-11-godini-

chlenstvo-v-es-njama-nito-edna-znachima-polozhitelna-tendencija-v-
razvitieto-na-balgarija.html 

                                                                                         
чи, че правният регулатор няма съществено значение и като реален социален инструмент, а оттам и 
като обяснителен фактор, разкриващ сърцевината на социалните процеси след 1879 г. Това не се дъл-
жи на особен „национален характер“, а на специфичността на българската модернизационна „ситуа-
ция“, в която държава и право имат роли, кардинално различни от претендиращия да бъде образец 
западен „еталон“. Същото може да бъде констатирано и за периода известен като „преход“. Действи-
телно този период представлява особена форма на постсоциализъм, в който основният витален соци-
ален персонаж – номенклатурата и нейния силов слугинаж, паразитираха върху постсоциалистическо-
то наследство на социалистическа България, без при това да се ангажират със социални ангажименти 
към „населението“. Христов, И. Пред пепелището на нестаналото българско общество. С., „Захарий 
Стоянов“, 2017, с. 110.  

6 „Защото както националните традиции са обуславяли степента на жизненост или повърхностност на 
„социалистическата постройка“, така и последната (в съответната степен) сама се е превърнала в на-
ционална традиция. Да се поставят Чехия, Унгария и Полша в общ блок е също толкова лесно, колкото 
е било, на времето си, чертаенето на карта граници на новосъздаваните африкански държави“ (Ди-
митров, Г. България в орбитите на модернизацията. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 1995, с. 186-187). 
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Стоянка Балова 

Екологичната идеология се гради преди всичко върху раз-
бирането, че в същността си „екологията“ представлява хармо-
ничното съжителство между човека и природата, което е залог 
за доброто състояние на околната среда и за следващите поко-
ления. 

Редица изследвания от последните 15 години сочат, че бъл-
гарските граждани се вълнуват от екологични теми, като по-
скоро това се дължи на силното присъствие на темата в медиите 
и на факта, че „екологичното“ мислене е модерно. Благоприят-
ните резултати, обаче, засега остават само на теория. Практичес-
ките дейности около опазването на околната среда почти не на-
мират място във всекидневието на българина.  

Тези, а и редица още факти ме подтикнаха да анализирам 
процеса през призмата на политическата комуникация, с осно-
вен акцент политическият език по една от секторите на екологи-
ята – политиките за климата.  

Климатичните промени се проявяват в един безкрайно 
сложен природен сюжет, който в годините назад е поле за гло-
бален политически дебат. Темата за промените в климата изле-
зе от ерата на сензацията, премина през полето на естествения 
скептицизъм и сега вече се намира в дълга фаза на прагматична-
та политическа и икономическа дискусия. 

Сър Криспин Тикъл, председател на Съвета към Вашингтон-
ския климатичен институт, пише че, „за климатичните промени 
днес се спори главно с оглед на бъдещето им въздействие. 
Малцина обаче имат смелостта да пресметнат какви ще бъдат 
те. Пред себе си имаме убедителен, тревожен, дори увлекате-
лен опит да се погледне напред. Водата и войните винаги са би-
ли свързани. Нужна ни е надежда, както и здрав разум, за да 
погледнем в бъдещето“1. Колкото повече климатът се променя, 
толкова повече се променя всичко – от делничните въпроси с 

                                           
1 Тикъл Кристин. За Книгата „Климатични войни:, The susijn agency Ltd. 2008, с.2 



ЕКОПОЛИТИЧЕСКАТА РЕТОРИКА НА ПРЕХОДА 

 243

какво ще се храним, ако изобщо се храним, до променящите се 
геополитически съюзи. Климатичните промени означават поли-
тически промени в сравнително мирната ера на глобално сът-
рудничество, на която се наслаждаваме сега, която може да се 
окаже толкова обречена, колкото и арктическият лед. Тъй като 
последствията от климатичните промени могат да доведат до 
положение на огромна миграция и войни, заради ураганите, су-
шата и повишаването на морското равнище, които могат да 
принудят държавите да предприемат едностранни действия, 
които да засегнат интересите на техните съседи. Управлението 
на околната среда придобива геополитическо измерение, кога-
то става очевидно, че измененията в климата са реална причина 
за сериозни природни катаклизми, засягащи физическото оце-
ляване, а пък и сигурността на цели региони и държави. 

Изследвайки екополитическата реторика по темата за кли-
мата по време на прехода в България, бих споделила редица 
специфики. Но първо място, искам да уточня какво имам пред-
вид под понятието „екополитическа реторика“. Към нея можем 
да причислим всички предварително подготвени или спонтан-
ни изяви в писмена или устна форма на участници в полити-
ческата дейност, като политици, държавници, лидери на пар-
тии и граждани, с основен дискурс екологията и опазването на 
околната среда.  

Темата за климата у нас бива поле на дискусия сравнително 
късно – през 1995 г., докато в други държави в ЕС, а и по света 
дебатът е започнал значително по-рано, още през 1986 г. Тогава 
Европейският парламент става първата европейска институция, 
която поставя началото на искане за обща политика по отноше-
ние на климатичните промени. Година по-късно, в навечерието 
на подготовката на глобалната конференция на ООН, Европейс-
ката комисия преразглежда научните оценки и открития и оце-
нява възможните действия по отношение на Съюза за създаване 
на устойчиви политики в областта на климатичните промени.  

В България темата „узрява“ почти 10 години по-късно. Разг-
леждайки първичните опити за национална дискусия по клима-
тичните промени в този период, прави впечатление, че полити-
ческите актьори не успяват добре да боравят с гамата от терми-
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ни, които темата предлага. Приема се като нещо далечно и по-
скоро остава като неглижирана и неразбрана тема. По време на 
разглеждането на първия за страната ни документ – Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на климата, дискусия по съ-
щество липсва. Вместо това, ставаме свидетели на поднасянето 
на експертен доклад, който включва високоспециализирана 
лексика и добре звучащи европейски понятия. Тук откриваме 
маркери на техническия политически език, който всъщност е 
присъщ при дискутирането на различните секторни политики, 
както и отличаващ се със силно изразения си технически харак-
тер. 

След първите плахи стъпки, които полагат началото на бор-
бата с климатичните промени в България през 1995 година, в 
рамките на 37-мото Народно събрание, на 17 юли 2002 година, 
правителството на НДСВ създава законодателна инициатива по 
ратифициране на Протокола от Киото2, която е предложена на 
39-тото Народно събрание за дебат. Протоколът от Киото и Рам-
ковата конвенция на ООН за изменението на климата се явяват 
и основата на климатичната нормативна уредба. Няколко са из-
водите от направения реторичен анализ на база на проучване на 
стенограмата от това заседание. Преди това следва да се отбе-
лежи, че присъстващите народни представители в залата са изк-
лючително в намален състав, едва 68 от 240, което категорично 
показва неуважение и незаинтересованост, а и пълно неразби-
ране на значимостта по разглежданата проблематика. 

Първият извод, който следва да се изведе е, че народните 
представители си боравят масово с аргумента към уважението, 
чрез позоваване на авторитетни органи и изследвания от Европа 
от всички парламентарно представени партии, без значение от 
идеологическите различия.  

На следващо място следва и да се отбележи, че не се наб-
людава ясна разделителна идеологическа линия по оста ляво-
център-дясно. Нотки на идеологически разделения можем да 
забележим единствено в думите на представители от левицата, 

                                           
2 Народно събрание на Република България, Стенограма от пленарно заседание на 17.07.2002 г. [он-

лайн][посетен на 10.10.2018 г.] http://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/1647 
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които по-скоро отчитат успеваемостта на политиките в климати-
чен аспект чрез съответни негативни тенденции на прехода – 
индустриалната разруха и закриването на редица водещи пред-
приятия в страната, следствие от приватизацията. 

Интересен момент, който следва да се отчете, е, че за пър-
ви път в парламентарната история на страната дотогава, при об-
съждане на законопроекти по отношение на климата присъства 
и самият вносител в лицето на министъра на околната среда и 
водите. Това действие можем да тълкуваме по два допълващи 
се начина. На първо място, то е заявка за отговорно отношение 
към разглеждания документ от страна на министъра, а в част-
ност и на цялото правителство, погледнато глобално, тъй като 
министърът е член на кабинета, който следва идеологическата 
нишка на управляващата партия и изразява волята на най-
висшата власт на страната. На следващо място, базирайки се на 
правилника за дейността на Народното събрание, министърът 
на околната среда и водите има възможността чрез различни 
видове комуникационни инструменти и реторически техники да 
убеди парламентарната аудитория за важността и значимостта 
на разглеждания законопроект. 

Важно е също така да се отбележи, че политиката в Бълга-
рия в областта на изменението на климата след 2007 г. се осно-
вава на два основни аспекта, които са свързани, от една страна, 
с международните ангажименти, поети от страната с ратифици-
рането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на кли-
мата и Протокола от Киото, и, от друга страна, с европейското 
законодателство в тази област.  

В тази връзка, през 2013 година Народното събрание прие-
ма на първо четене Закон за ограничаване на изменението на 
климата. Политиката по изменение на климата има изцяло хо-
ризонтален характер и изисква активно участие на всички орга-
ни, които имат компетентности в тази област.  

Законът за ограничаване на изменението на климата 
(ЗОИК) дава обща правна уредба на обществените отношения, 
свързани с осъществяването на политиката по изменение на 
климата. Той регламентира компетентните органи, които осъ-
ществяват политиката по климата и урежда техните правомо-
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щия, очертава правата и задълженията на засегнатите страни в 
рамките на различните процедури и основните дейности и про-
цеси, чрез които Република България изпълнява своите задъл-
жения в областта на изменението на климата в международен 
план и на ниво Европейски съюз.3  

ЗОИК включва разпоредби, които регламентират извърш-
ването на националната инвентаризация на емисии на парнико-
ви газове и гъвкавите механизми по Протокола от Киото – меж-
дународната търговия с предписани емисионни единици и ме-
ханизмите съвместно изпълнение и чисто развитие.4  

Разписана е уредбата за участието на България в Европейс-
ката схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове 
(ЕСТЕ), като се осигурява нормативното регламентиране на про-
веждането на търгове на квоти за емисии на парникови газове, 
определят се основните участници в търговете и изпълнителят 
на функцията „тръжен продавач“ за България; въвежда се безп-
латно разпределение на квоти на операторите на инсталации, 
участващи в ЕСТЕ, както и преходно безплатно разпределение 
на квоти за модернизиране на електропроизводството; въвеж-
дат се правила за мониторинг и докладване на емисиите на 
парникови газове от операторите на инсталации и операторите 
на въздухоплавателни средства в обхвата на ЕСТЕ. Освен това се 
въвеждат и административно наказателни разпоредби, подпо-
магащи спазването на правилата от страна на операторите на 
стационарни инсталации и операторите на въздухоплавателни 
средства. Уредено е администрирането на Националния регис-
тър за търговия с квоти на емисии от парникови газове. Опреде-
ля се също компетентен орган, който да приеме мерки за из-
пълнение на задълженията за секторите извън ЕСТЕ.5 

Също така се регламентира начинът на разходване на при-
ходите от продажбата чрез търг на разпределените на Републи-
ка България в зависимост от дела на емисиите на държавата 

                                           
3 Народно събрание на Република България, Закон за ограничаване изменението на климата. [он-

лайн][посетен на 10.06.2019 г.] 
 http://eea.government.bg/bg/legislation/r-te/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.pdf  
4 Пак там 
5 Пак там 
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през 2007 г. квоти за емисии на парникови газове от инсталации 
и авиационни дейности.6  

Законопроектът се явява основната нормативна уредба, ко-
ято урежда бъдещите действия по справяне с явлението. Редно 
е да се отбележи, че за първи път до тогава имаме внесени два 
различни законопроекта, един от управляващите и един от опо-
зицията. Самият акт по внасяне на два различни документа, 
предполага дебатирането им по същество.  

Изводите, по отношения на тенденциите в екополитическа-
та реторика, са няколко. На първо място, наблюдаваме бораве-
не с баналния политическа език, при който речта е силно стили-
зирана и предвидима. Дискусията потвърждава още веднъж 
твърдението, че речта на политиците става все по изпразнена от 
съдържание, а на негово място се е настанило клишето, като 
удобна форма да произнасяш много неща, но реално да не каз-
ваш нищо. Друг важен момент е участието в парламентарната 
дискусия на експерт по темата, който към момента на обсъжда-
не е и народен представител. В неговите думи можем да разли-
чим техническият политически език, една палитра от експертни 
понятия, които са трудно разбираеми за средностатистическия 
човек. Тук идва и скъсаната нишка по отношение на комуника-
цията, понеже речта на народния представител е строго специа-
лизирана, а по този начин може да достигне и да бъде осмисле-
на само от една малка извадка от българското общество, която 
притежава познания по темата с климата в детайли. Използва-
нето на този тип политическо говорене може да се определи ка-
то „нож с две остриета“, тъй като, от една страна, то доказва ре-
ални познания и опит в разглежданата тема, което води до пре-
доставяне на лична експертиза и подобряване разглежданите 
законопроекти, но, от друга страна, що се касае до комуникаци-
ята, не достига до обществото като цяло, поради неразбираемо-
то съдържание на политическите послания.  

Със съжаление отчитаме и тук, че не липсва лексика на ом-
разата и използването на обидни реплики и определения. Вла-

                                           
6 Изпълнителна агенция по околна среда. Климатични характеристики, [онлайн][посетен на 6.06.2019 

г.] http://eea.government.bg/bg/soer/2009/3quality/1climate 
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дислав Миланов обяснява използването на този тип речеви мо-
дел като подчертана невъзможност на определена политическа 
сила да се справи с определена ситуация. Цели се да се принизи 
и омаловажи политиката, като контрастно се покаже, какви сил-
ни управленски решения имат другите.7  

Последна по хронологичен ред е дискусията по климатич-
ното споразумение от Париж, което националният ни парламент 
приема през 2016 г.  

Анализирайки политическата дискусия по ратифициране на 
споразумението в пленарна зала, правят впечатление две ос-
новни предпоставки за изкривяване същността и омаловажава-
не важността на обсъжданата тема. 

Първо, точката е непосредствено след обсъждането на за-
конопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 
Темата за промяна в изборното законодателство винаги е носе-
ла със себе си вълнения и емоции в политическите речи, напад-
ки и взаимни обвинения, кой по-нечестни избори прави от стра-
на на управляващите и опозицията, особено ако темата се раз-
глежда броени дни преди конкретен вид избори, в този случай – 
избори за президент и вицепрезидент.  

Безспорно, комбинирането на тема, която е „гореща“ за 
обществото, а и на такава, за която не се говори много, или коя-
то е далечна за битието на обикновения човек, поради липса на 
адекватна информация, се оказва доста бърз и ефективен под-
ход за убеждаващо въздействие върху процеса на вземане на 
решения. 

Медиите, като силен транслатор на информационни съоб-
щения, могат да се определят като „съучастник“ на властта, кой-
то предава в детайли сензацията – спорът, скандала, но пропус-
ка дори да информира за определени „несензационни“ теми, 
каквато е основната функция на медиите в зародиш. В денят, в 
който темата бе обсъдена в пленарна зала, темата липсваше ка-
то „озонова дупка“ от водещите и вечерни емисии на новините, 
както по националните, така и по частните телевизии. По този 

                                           
7 Миланов, В., Н. Сталянова, Езикови портрети на българските политици и журналисти, С., „Парадигма“, 

2014, с.49.  
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начин медиите, като основно средство за информация предават 
манипулативните послания на политиците и така те самите 
оказват убеждаващо въздействие върху своята аудитория. Дори 
и след появата на интернет, по-голямата част от човечеството се 
доверява изключително на получената информация от телеви-
зията, радиото и пресата, където обаче манипулативните похва-
ти са най-силно изразени и най-често наблюдавани.  

Конкретният случай е нагледен пример за отвличане на 
общественото внимание от изключително важен, дори и съдбо-
носен за бъдещето на човечеството глобален проблем, който 
обаче умишлено е заместен с тема от изключително значение за 
политическите елити – как ще се отчитат изборните резултати и 
ще се брои ли квадратчето „Не подкрепям никого“. Наблюдава 
се огромно разминаване в това, какво очакват да чуят и видят 
хората и какви всъщност са отговорите и действията на полити-
ците. А след всичките словесни атаки у зрителя не остава нищо 
друго освен усещането за враждебност, скандал и обида. 

Второ, в самите политически дебати по законопроекта за 
ратифициране на Парижкото споразумение липсва дискусия по 
същество. По своята същност, целта на парламентарната рето-
рика може да се изрази като постигане на общо мнение за при-
емане на съответното решение, закон, декларация или обръще-
ние, с помощта на видовете парламентарно красноречие. Съв-
местното мислене и общото вземане на решения по предложе-
ните за одобрение закони обаче предполагат сериозна групова 
дискусия, високи експертни умения за аргументация и контраар-
гументация, добри способности за формулиране на консенсусно 
решение при запазването на принципите, заложени в направе-
ните предложения.  

Всичко това обаче е изразено с умерен тон, без обидна лек-
сика и използване на различни манипулативни техники и при-
йоми. Дебатът „по учебник“, използването на книжовен българ-
ски език и изхвърляне на обидните думи от речите от страна на 
българските политици остават блян и светла мечта за българския 
гражданин. Добър пример затова е британският парламент, кой-
то има приет списък с недопустими думи в езика на народните 
представители. Може би е дошло време и у нас да се приеме 
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подобен документ, който да регламентира очевидно незавид-
ната езиковата култура на нашите парламентаристи.  

В заключение бих очертала и няколко основни тенденции в 
екополитическата реторика по дискусията на климата по време 
на прехода: 

− Наблюдаваме използването на обидна и агресивна лек-
сика по деликатно, но значима тема като климата, която оби-
чайно среща широк партиен и институционален консенсус; 

− Неадекватно представяне на политическите послания към 
обществото и акцентирането на важността от общи действия с 
цел справяне с явлението – диалогът по същество бива заместен 
от политическо надприказване, манкиране, симулиране, борич-
кане и дори процедурни хватки, като преброяване на кворума и 
други административни способи; 

− Наблюдава се подмяна на тезата с цел тя да не се обсъж-
да по същество. Като това може да се дължи най-малко на две 
причини. Първата – липса на достатъчно експертен опит и со-
лидни аргументи за защитата на определена теза, и втората – 
обща незаинересованост от страна на самозваната политическа-
та класа, която никой не е избрал; 

Всички тези изводи само потвърждават притеснителните 
или тъжните резултатите на редица представителни проучвания, 
които недвусмислено твърдят, че екологичната култура на бъл-
гарина е по-скоро ниска, доколкото въобще я има. Правилното 
комуникиране на климатичните промени безспорно играе роля-
та на ключов фактор за успешното справяне с тях. Изборът на 
адекватни комуникативни техники и стратегии от страна на по-
литическите актьори би улеснил процеса на познание и разби-
ране и познание на масовия потребител. А както става ясно и от 
изводите – такива липсват. Това неизбежно води и до прекалено 
слабото или дори понякога, сред някои социални групи, и пъл-
ното непознаване на мерките за опазване на околна среда, кои-
то местната и държавната власт прилагат.  

В заключение бих споделила, че все по-ясна става необхо-
димостта от цялостна система от мерки за преодоляване на 
проблемите с околната среда, започвайки с отраженията в ес-
тествените науки, преминавайки през икономическите и общес-
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твени предизвикателства и последици, като се достигне до ус-
пешното комуникиране на проблема. Важно е да се отбележи, 
че отговорността за опазване на околната среда е голяма и тя е 
на всички и на политици, и на граждани. Светът може да смени 
всички крушки с енергоспестяващи, да използва само възобно-
вяема енергия, но ако ние като граждани не променим своето 
мислене за това как потребяваме или разхищаваме, тези усилия 
няма да имат смисъл. 

Погледнато в преносен смисъл, можем да кажем, че чове-
чеството едва „изкара контролното“ миналия век. Научи се как 
да унищожава направо цивилизацията си – с война, но съумя и 
да не я използва. Сега предстои последният „изпит“, в който е 
заложена на карта цялата околна среда, а от нея зависи бъдеще-
то на цивилизацията ни. И тук не става дума само за познание и 
техническа култура, но и за умение за самоконтрол и сътрудни-
чество. Все зрели ценности, които подлежат на изпитание в 
следващите десетилетия. 
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ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДИСКУРСИ 
В СФЕРАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА. 

ИЛИ ЗА... ДЕЛЮЗИВНАТА ПОДМЯНА НА ПОНЯТИЯТА 
И СЪЩНОСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Божидар Ивков 

Въведение 
Всеки дискурс, в т.ч. и политическият, се изразява чрез ези-

ка. Именно езикът е комуникативното средство, чрез което се 
предават и налагат в публичното пространство не само реклам-
но-пропагандните политически аксесоари на политическия дис-
курс, но и неговите по-дълбоки смисли и значения, кодирани в 
него. Когато се анализира развитието във времето на езиковия 
арсенал на политическия дискурс, се разкриват, както неговата 
дълбока същност, така и промените, които настъпват в него.  

Политическият дискурс в сферата на инвалидността не пра-
ви изключение. Нещо повече, кодираните в него смисли и зна-
чения, както и промените, отразяват равнището на познание на 
социалния феномен, за който е формиран дискурса, т.е. разкри-
ват неговите положителни (да решава проблеми и да потушава 
конфликтни отношения) възможности и/или способността му да 
продуцира задълбочаване на съществуващите рискове, или да 
създава нови рискове. От друга страна, скритият смисъл и зна-
чение на дискурса показват отношението на политическите ели-
ти към даден социален феномен и проблемите, които той съз-
дава в обществото. 

Законът… 
В сферата на инвалидността политическият дискурс се изя-

вява и материализира най-напред в езика на законите и под-
нормативните документи, които се приемат, а и на основата на 
които започва и се осъществява трайно регулацията на опреде-
лени обществени отношения. По своята същност дискурсът в об-
ластта на инвалидността е преди всичко социално-политически, 
т.е. отразява разбиранията, дебатите, ценностите и др. на соци-
алната политика в тази област. 

Новият политически дискурс в сферата на инвалидността се 
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манифестира за първи път през 1995-1996 г., когато е приет пър-
вият закон за хората с инвалидност в страната. Достатъчно е да 
проследим наименованието на закона и на последвалите го два 
нови закона за хората с инвалидност, за да видим отношението 
на политическите елити към социалния феномен „инвалидност“. 
В таблица 1 са показани наименованията на трите закона и вре-
мето на тяхното приемане. Веднага правят впечатление два мо-
мента: 

(1) през 2005 г. отпада понятието „инвалид“ и на негово 
място се появява понятието „хора с увреждания“; 

(2) защитата, рехабилитацията и социалната интеграция 
също отпадат от заглавията на законите, а тези процеси, както и 
правата на хората с инвалидност в тези области, са редуцирани в 
новите закони. 

Таблица 1. 
Наименования на законите, пряко свързани с инвалидността 
Година на  
приемане Наименование на закона 

1995 г. Закон за защита, рехабилитация и социална 
интеграция на инвалидите 

2005 г.  Закон за интеграция на хората с увреждания 
2019 г. Закон за хората с увреждания 

Прегледът на процесите, които се развиваха през периода 
1995-2019 година по отношение на правата на хората с инва-
лидност доказват, че тук не става дума само и единствено за 
„литературни упражнения“ на властовите елити, а за целенасо-
чена политика към редуциране и отнемане на права на хората с 
инвалидност, свързани с тяхната комплексна рехабилитация, 
социално включване и отстраняване на социалните бариери. 
Освен това, измененията са ярка демонстрация за провеждане 
на „реформи“, основани на незнание (непознаване на сложния 
социален феномен „инвалидност“), което повишава рисковата 
среда, неопределеността и несигурността в живота на хората от 
тази социална категория. 

Проследяването и анализа на дефинициите на основните 
понятия в споменатите закони разкриват още интересни тен-
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денции и затвърждават казаното.  
В закона от 1995 г. са дефинирани две понятия: „инвалид-

ност“ и „инвалиди с ограничена трудоспособност“ (Таблица 2). 
Първата дефиниция разкрива факта, че авторите на закона не 
правят разлика между дейност и действие, от една страна, и 
способност и възможност, от друга страна. Въвеждането на по-
нятието „нормално“ е твърде „хлъзгав терен“, защото нормата е 
многоизмерна по своята същност и бързопроменлива, а грани-
ците ѝ твърде размити. Дефиницията само на понятието „инва-
лиди с ограничена трудоспособност“, независимо, че тя е по-
адекватна от дефиницията на понятието „инвалидност“, означа-
ва, че се слага знак на равенство между инвалидност и нетру-
доспособност, т.е. непродуктивност. А това вече не е вярно, за-
щото работоспособността или трудоспособността на един човек 
се определя не само от анатомо-физиологичните дефицити, но и 
от множество други, социални фактори, особено в контекста на 
обвързване на нови технологии и възможностите за труд, рабо-
та. 

Таблица 2. 
Закони за хората с инвалидност и дефиниции 

на основните понятия 
Закон Наименование и дефиниране на понятията 

Закон за за-
щита, реха-
билитация и 
социална ин-
теграция на 
инвалидите 

(ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.) 
„Инвалидност“ е всяко трайно ограничаване 
или липса на способността да се извършва 
дейност по начин, или до степен, приета за 
нормално за всяко човешко същество. 
„Инвалиди с ограничена трудоспособност“ 
са лица, чийто възможности да намерят или 
да запазят подходяща работа, както и да се 
развиват в професионално отношение са 
временно, или трайно ограничени вследствие 
на инвалидността. 
*** 
(ДВ, бр. 31 от 30.03.2001 г.) 
„Инвалид“ е всяко лице независимо от въз-
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Закон Наименование и дефиниране на понятията 
растта му с физическо, сетивно или умствено 
увреждане, което затруднява социалното му 
интегриране и участие в обществения живот, 
възможностите му за общуване и обучение, 
или трудовата му реализация; 
„Инвалид с трайно увреждане“ е лице с ус-
тановена степен на намалена работоспособ-
ност 50 и над 50 на сто. 

Закон за ин-
теграция на 
хората с ув-
реждания 

(ДВ, бр.81 от 17.09.2004 г. / в сила от 
1.01.2005 г.) 
„Увреждане“ е всяка загуба или нарушаване 
в анатомичната структура, във физиологията 
или в психиката на даден индивид. 
„Човек с трайно увреждане“ е лице, което в 
резултат на анатомично, физиологично или 
психическо увреждане е с трайно намалени 
възможности да изпълнява дейности по на-
чин и в степен, възможни за здравия човек, и 
за което органите на медицинската експерти-
за са установили степен на намалена рабо-
тоспособност, или намалена способност за 
социална адаптация 50 и над 50 на сто 
*** 
(ДВ, бр. 41 от 2.06. 2009 г., в сила от 
01.07.2009 г.) 
„Увреждане“ е всяка загуба или нарушаване 
в анатомичната структура, във физиологията, 
или в психиката на даден индивид. 
„Човек с трайно увреждане“ е лице, което в 
резултат на анатомично, физиологично или 
психическо увреждане е с трайно намалени 
възможности да изпълнява дейности по на-
чин и в степен, възможни за здравия човек, и 
за което органите на медицинската експерти-
за са установили степен на намалена рабо-
тоспособност, или са определили вид и сте-
пен на увреждане 50 и над 50 на сто. 
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Закон Наименование и дефиниране на понятията 
Закон за хо-
рата с увреж-
дания 

(ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 
1.01.2019 г.) 
„Хора с увреждания“ са лица с физическа, 
психическа, интелектуална и сетивна 
недостатъчност, която при взаимодействие с 
обкръжаващата ги среда би могла да 
възпрепятства тяхното пълноценно и 
ефективно участие в обществения живот. 
„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна 
физическа, психическа, интелектуална и 
сетивна недостатъчност, която при 
взаимодействие с обкръжаващата ги среда 
би могла да възпрепятства тяхното 
пълноценно и ефективно участие в 
обществения живот, и на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на 
увреждане 50 и над 50 на сто. 

От таблицата се вижда, че дефинициите в закона от 1995 г. 
претърпяват сериозна преработка в приетите през 2001 година 
промени. Отпада понятието „инвалидност“ и на негово място се 
появява понятието „инвалид“, а понятието „инвалиди с ограни-
чена трудоспособност“ е заменено с „инвалид с трайно увреж-
дане“. Тук отново се проявява склонността да се слага знак на 
равенство между инвалидност и работоспособност, макар и в 
определението на „инвалид“ вече да присъстват и други, също 
така важни, страни от живота на човека с инвалидност. Основ-
ният недъг на споменатите дефиниции е свързан с факта, че ло-
кализират проблема инвалидност в конкретния човек, а влияни-
ето и ролята на физическата и социалната среда са изцяло пре-
небрегнати. Подход, който е изцяло характерен за т.нар. меди-
цински модел. 

Дефинициите на закона от 2005 година са далеч по-
адекватни сами по себе си. Понятието „увреждане“ е дефини-
рано почти идентично с определението на СЗО на това понятие. 
Разликата в дефинициите на понятието „човек с трайно увреж-
дане“ се вижда на таблица 3:  
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Таблица 3. 
Разлики в дефинициите на понятието 

„човек с трайно увреждане“ в рамките 
на Закона за интеграция на хората с увреждания (2005 г.) 

Закон за интеграция на хо-
рата с увреждания (в сила 

от 1.01.2005 г.) 

Закон за интеграция на хората 
с увреждания (в сила от 

01.07.2009 г.) 
“…органите на медицинска-
та експертиза са установили 
степен на намалена рабо-
тоспособност или намалена 
способност за социална 
адаптация 50 и над 50 на 
сто“. 

“…органите на медицинската 
експертиза са установили сте-
пен на намалена работоспо-
собност или са определили 
вид и степен на увреждане 
50 и над 50 на сто“. 

Във втората дефиниция отпадат децата с трайни уврежда-
ния и се въвежда терминологията „вид и степен на уврежда-
не“, като статут на човек с трайно увреждане получават лицата с 
50% и над 50%. Тук много ясно се вижда локализацията на проб-
лема в конкретния човек (медикалистки подход) и отново няма 
нито дума за ролята и влиянието на физическата и социалната 
среда върху инвалидността.  

В закона за хората с увреждания са въведени две относи-
телно нови понятия: „хора с увреждания“ и „хора с трайни ув-
реждания“, разликата в определенията на които е само в тер-
мина „трайни“ (виж табл. 2), т.е. добре или зле са дефинирани 
само субектите на инвалидността/уврежданията – хората с ув-
реждания, а самия обект – инвалидността, увреждането, остава 
извън полезрението на законодателя. Така инвалидността или 
увреждането като социален феномен са изключени и са оставе-
ни като предмет на закона само субектите, без да е ясно всъщ-
ност за какво става дума.  

В посочения случай не е ясно дори каква е ролята на поня-
тието „трайни“, защото то не е дефинирано – например, както 
това се прави в медицината, когато се определя кога едно забо-
ляване е хронично. Въвеждането на времеви компонент в една 
дефиниция трябва да има ясно очертани граници, за да е ясен 
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смисъла от поставянето на определени времеви граници. Остава 
да се предполага, че под „трайни“ се разбира непрекъснати от 
един времеви момент нататък. Това, обаче, съвсем не означава 
наличието на такава степен на увреждания, че да може да се го-
вори за инвалидност. 

Наблюдават се поне още няколко проблема в тези дефини-
ции.  

(1) Въвеждането на термина „недостатъчност“ без никакви 
уточнения, привнася повече неяснота, отколкото да допринася 
за изясняване на феномени и проблеми. Недостатъчността вина-
ги е твърде субективна категория, трудно поддаваща се на конк-
ретизация. 

(2) В дефиницията се твърди, че тази недостатъчност взаи-
модейства с обкръжаващата среда – „недостатъчност, която 
при взаимодействие с обкръжаващата ги среда“. Това е 
смислов, съдържателен и, в крайна сметка, правен абсурд. Със 
средата взаимодейства човекът, а дали той има някакви загуби 
или „анормалност на психичната, физиологичната и ана-
томичната структура или функция“ и как това наличие се 
отразява на неговите взаимодействия със социалната и физи-
ческата среда, е друг въпрос. Освен това начинът на изброяване 
на видовете недостатъчност – „лица с физическа, психическа, 
интелектуална и сетивна недостатъчност“ – показва по-
редната доза езикови, когнитивни и свързани със знанието в 
сферата на инвалидността дефицити. Защото съюзът „и“ обозна-
чава наличието на всички видове недостатъчност. А това в дейс-
твителност не е вярно. Проблемът се решава „елементарно“, 
ако, разбира се, човекът или хората, които са писали това опре-
деление, са били наясно с проблематиката – достатъчно е да се 
изпише „и/или“, което вече предполага наличието на един вид 
недостатъчност, или на някаква комбинация от тези видове. 

(3) Ако при дефиницията „хора с увреждания“ въвеждането 
на условно наклонение – „би могла да възпрепятства“ е оправ-
дано, то прилагането му във втората дефиниция почти изцяло 
обезсмисля въвеждането на тези две определения, защото се 
предполага или би могло да се предполага, че трайността почти 
задължително (но не винаги) означава определена степен на 
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възпрепятстване за и в нещо. Освен това точно условното нак-
лонение заличава границата между двете понятия. 

(4) Липсата на яснота, какво е „инвалидност“/увреждане, 
води до известни противоречия: например между овластена 
дефиниция на понятието „хора с трайни увреждания“ и нормите 
и практиката на ТЕЛК, регламентирани в поднормативен доку-
мент. Става дума за това, че ТЕЛК определя процент трайно на-
малена работоспособност на лицата в трудоспособна възраст и 
вид и степен на увреждане на децата и лицата в надтрудоспо-
собна възраст. В случая, според дефиницията в Закона изобщо 
не става дума за трайно намалена работоспособност, а само за 
вид и степен на увреждане. Ако второто е възможно и законно 
обосновано, то следователно дефиницията е погрешна или в 
най-добрия случай непълна.  

Твърде сложно е да бъде проведен сравнителен контент 
анализ на самото съдържание на трите закона поради многоб-
ройните изменения и допълнения – общо над 40 за трите зако-
на. Независимо от това общото впечатление, а и практиката го 
доказва, е, че тече процес на постепенно редуциране на права и 
облекчения за хората с инвалидност. 

Като цяло, законите за хората с инвалидност създават впе-
чатление за хаос, незнание и незаинтересованост от и неглижи-
ране на проблемите в сферата на инвалидността от страна на по-
литическите елити. Работи се на парче без да се знае по същество, 
какво точно представлява сложния социален феномен, наречен 
„инвалидност“, без да се познават проблемите, които поражда и 
без никаква яснота и социален консенсус за същността на соци-
алната политика, която трябва да бъде провеждана в тази сфера. 

Ако трябва да обобщя, от 1995 година насам политическият 
дискурс в сферата на инвалидността се характеризира преди 
всичко с клиширано и пропагандно говорене, с копипейст про-
изводство на държавни документи и всичко това основано на 
незнание, което за външен наблюдател може и да изглежда 
сравнително подредено, но по същество представлява трудно 
контролируем хаос. 
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… и Наредбата 
След Закона, един от най-важните нормативни документи в 

сферата на инвалидността, който допълва и в не малка степен 
осмисля и разкрива същността на политическия дискурс в сфе-
рата на инвалидността, е Наредбата за медицинската експерти-
за. Тя също има своето развитие във времето и, чрез наимено-
ванието и предназначението си, е не по-малко важно отраже-
ние на смисъла и съдържанието на сменящите се през съответ-
ния период политически дискурси. 

Таблица 4. 
Наименование и година 

на приемане на наредбата за медицинска експертиза 
Година 
на прие-
мане 

Наименование на Наредбата 

1975 
Наредба № 36 за експертиза на трайната нетру-
доспособност. 
В сила е от 1.07.1975 г. Обн. ДВ. бр.69 от 1975. 
(действа до 27.07.2000 г.) 

2000 
Наредба за експертиза на работоспособността. 
Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., отм. ДВ. бр.47 от 
7 Юни 2005г. 

2005 
Наредба за медицинската експертиза на рабо-
тоспособността. 
Обн. ДВ, бр. 47 от 7 юни 2005 г. 

2010 Наредба за медицинската експертиза. 
Обн. ДВ. бр.36 от 14 май 2010г. 

2017 

Наредба за медицинската експертиза. 
В сила от 27.06.2017 г. Обн. -ДВ, бр. 51 от 
27.06.2017 г., изм., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 
27.07.2018 г., бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 
3.08.2018 г. 

Наименованията на последните две наредби са подвеж-
дащи, защото всъщност Наредбата за медицинска експертиза 
регламентира експертизата само на: (1) временната и (2) 
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трайната неработоспособност, и (3) вида и степента на ув-
реждане. Заглавието обаче предполага Наредба за всички 
видове експертиза, в т.ч. например и съдебно-медицинската 
експертиза, както и всяка друга медицинска дейност, която би 
могла да попадне под „юрисдикцията“ на родовото понятие 
„медицинска експертиза“. 

По своето същество, тези нормативни документи са много 
подобни, дори в голяма част от нормите са идентични. Пробле-
мите, които се кодират целенасочено, се съдържат в приложе-
нията и методиката за извършване на експертната оценка. От 
2005 г. всяко изменение и допълнение в тази Наредба е насоче-
но към редуциране на броя на хората с увреждания (хора с ин-
валидност) по административен път, независимо от тяхното ак-
туално здравословно състояние и научно-обоснованите очаква-
ния за развитие на здравето, респективно болестите и уврежда-
нията на всеки конкретен индивид. 

На практика се оказа, че Наредбата е: (1) административна 
технология за редуциране на броя на хората с инвалидност и (2) 
икономическа технология за редуциране на социалните разходи 
на държавата в сферата на инвалидността. Промените и в наи-
менованията на Наредбата, и в съдържанието и духа на този 
нормативен акт разкриват един съвсем нелицеприятен полити-
чески дискурс, който по своята същност е дискриминационен, 
основан само и единствено на пазарни принципи и насочен към 
икономическа ефективност, без каквото и да е съобразяване с 
потребностите на хората с инвалидност и без какъвто да е реа-
лен стремеж за идентифициране и адекватно решаване на въз-
никващите и съществуващите проблеми в сферата на инвалид-
ността. Най-ярък пример и доказателство в тази посока са пос-
ледните изменения в Наредбата, които доведоха до масово на-
маляване (по административен път) на тежестта/степента на ув-
режданията и/или загуба на статута „лице с увреждане“ и загуба 
на всички облекчения за хора със сериозни здравни проблеми и 
ограничения във възможностите да извършват ежедневни дей-
ности и действия и да изпълняват социални роли, присъщи на 
всеки здрав човек на съответната възраст, пол, образование и 
професионална квалификация. 
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Илюстративен пример в тази посока могат да бъдат резулта-
тите от отговорите на зададен от мен въпрос в различни пациент-
ски и на хора с инвалидност фейсбук групи. Тук привеждам един 
по-обширен цитат от мой материал, публикуван в блога ми: 

„На 26.12.2018 г. около 13:30 часа зададох следния въп-
рос: „Променен ли беше процентът трайно намалена рабо-
тоспособност (тр.н.р.) след последното Ви явяване на ТЕЛК 
(има се предвид след 3 август 2018 г.)?  

(а) да, беше намален от... на...  
(б) да, беше увеличен от... на...  
(в) не, остана непроменен  
(г) загубих статута „лице с увреждане“ (ТЕЛК ми определи 

под 50% тр.н.р.)“.  
… Общият брой на отговорилите – всеки по свой начин, до 

13:30 на 27.12.2018 г., е 49 човека. Данните и разпределенията 
на отговорите са представени в таблица 5. по-долу“1. 

Таблица 5. 
Резултати от явяване на ТЕЛК след 3 август 2018 г. 

Показатели Брой 
случаи 

Относителен 
дял 

Повишени % тр.н.р. 
повишени % тр.н.р. и преминаване 
в по-висока категория 

3 42,9 

повишени % тр.н.р. в рамките на 
същата категория 

4 57,1 

Общо 7 14,3 
   

Намалени % тр.н.р. 
намалени % тр.н.р. и преминаване 
в по-ниска категория 

14 58,0 

                                           
1 Ивков, Б. Какво се случва след измененията от 3 август 2018 г. в Наредбата за медицинска експертиза. 

2018. https://bojidarivkov.wordpress.com//?s=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0 
 %B5+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%B8%

D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%94%
D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9. 
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Показатели Брой 
случаи 

Относителен 
дял 

намалени % тр.н.р., но в рамките 
на същата категория 

10 42,0 

Общо 24 47,0 
   

Загубен или не получен статут „лице с увреждане“ 
загубен статут „лице с увреждане“ 6 66,7 
не получен статут „лице с увреж-
дане“ 

3 33,3 

Общо 9 18,4 
   

Без промяна 
без промяна в % тр.н.р. 6 12,2 
Друго 
отнето право на чужда помощ 2 4,1 
промяна, без да е посочена, каква 
точно 

1 2,0 

   
Всичко 49 100,0 

И по-нататък: „Поради незначителния брой отговори, дан-
ните не дават нито възможност, нито основание за каквито и да 
било генерализирани изводи и заключения. Съмнително е дори 
това, дали могат да се използват като основа за изграждане на 
някакви хипотези. Възможно е да се използват само и единстве-
но за изказване на доста предпазливи предположения, които 
подлежат на обоснована проверка и верификация. Едно от най-
важните… достойнства на получената информация е факта, че 
това е първата публична, обобщена информация за влиянието 
на измененията в Наредбата за медицинската експертиза, в 
сила от 3 август 2018 г. върху статута „лице с увреждане“ при хо-
рата с инвалидност“2. С други думи, властовите елити наложиха 
информационно затъмнение върху процесите, които протичат в 

                                           
2 Пак там. 
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сферата на медицинската експертиза и пагубните резултати от 
тях. Това, а и други подобни факти, дава основание да се смята, 
че лишаването от информация и заместването ѝ с откровени 
лъжи в публичното пространство, е също част от инструментари-
ума на политическия дискурс в сферата на инвалидността, а ве-
роятно не само в тази област.  

Илюстрация на горното твърдение са следните данни от от-
говорите на споменатия въпрос: „Половината (50%) респонденти 
декларират, че след явяването им на ТЕЛК процента трайно на-
малена работоспособност е бил намален, като при 58,3% това е 
довело до изпадане в по-ниска категория. При 41,7% въпреки 
намаления процент, хората с инвалидност са запазили досегаш-
ния си статут. Почти всеки пети човек (18,4%), явил се на ТЕЛК 
след 1 август 2018 г., или не е получил статут на „лице с трайно 
увреждане“ (33,3%) при освидетелстване, или е загубил този си 
статут (66,7%) при преосвидетелстване на инвалидността“. Тези 
резултати по никакъв начин не съответстват с лансираната в 
публичното пространство теза, че засегнатите от промените в 
медицинската експертиза са едва 8%. Доказателството за лъжи-
те на МЗ дойде с наскоро публикувания информационен бюле-
тин на НОИ за пенсиите към 31.12.2018 г. При сравнителен ана-
лиз на данните на НОИ се оказва, че за последните 4 месеца на 
2018 г. броят на лицата с новоотпуснати пенсии за инвалидност 
е по-нисък от този брой през 2017 г. за същия период почти с 
36%3.  

Заслужава да се отбележат няколко екстремни намаления 
в процентите тр.н.р., които компроментират и най-добрите на-
мерения за позитивна промяна в Наредбата за медицинска екс-
пертиза: 

− - от 91% тр.н.р. на 30% тр.н.р. – намаление от 61%, 
− - от 98% тр.н.р. на 50% тр.н.р. – намаление от 48%, 
− - от 97% тр.н.р. на 50% тр.н.р. – намаление от 47%, 
− - от 88% тр.н.р. на 44% тр.н.р. – намаление от 44%, 
− - от 100% тр.н.р. на 70% тр.н.р. – намаление от 30%. 

                                           
3 Виж информационните бюлетини на НОИ. 
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Заключение 
Основните характеристики на политическия дискурс в сфе-

рата на инвалидността, социалната политика към и модела на 
инвалидността могат да бъдат формулирани по следния начин: 
незнание, безразличие, манкиране, отнемане или затруднява-
не на достъпа до права и облекчения за хора с инвалидност. 
Срещу красивите и изпразнени от съдържане, продукт на копи-
пейст политики, рекламно-пропагандни клишета на управлява-
щите елити за загриженост за хората с инвалидност, се изправя 
една съвсем нерадостна и доста труда за преживяване реалност 
на световете на хората с инвалидност. Между фразеологията от 
делюзивно-логореен тип в държавните документи и публичната 
реторика на политиците, от една страна, и реалната действител-
ност, в която живеят хората с инвалидност, от друга страна, фак-
тически съществува трудно преодолима пропаст, която се под-
държа и задълбочава именно и основно от политическия дис-
курс в сферата на инвалидността. 

За последните 30 години политическият дискурс се прев-
ръща все повече в делюзия, изразявана с клиширана реторика, а 
реалността всъщност е свързана преди всичко с редуциране на 
права и облекчения, подчинено на икономически критерии и 
социално изключване, както и със задълбочаване на социалните 
междукатегориални неравенства.  
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ЖЕНСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИЦИ НА ПРЕХОДА 

Татяна Батулева 

Когато става дума за женски политически езици, не може 
да не тръгнем от една – колкото специфична, толкова и универ-
сална – ситуация, свързана с феминизацията на езика, която 
стои в основата на „езика на включването“. Особено актуален в 
световен контекст, т.нар. „език на включването“ се разглежда 
като алтернатива на сексисткия всекидневен език. Неговата цел 
е да създаде запазено място за жените в езика, да им придаде 
видимост в качеството си на опозиция на маскулинизирания 
език, който формално е неутрален, а всъщност се превръща в 
средство за изтласкване на жените и участва в конструирането и 
увековечаването на половите стереотипи. 

Поддръжниците на езика на включването изхождат от 
предпоставката, че, освен инструмент за въздействие, изказът е 
и място, в което това въздействие се осъществява, а и място, 
разкриващо опосредстваната зависимост между граматическия 
род и скритото неравенство. Неслучайно на тези въпроси беше 
посветена и дискусията „Полът в езика“, в която университетски 
преподавателки правят сравнение между конкретната ситуация 
в България, френски и немски говорещите страни. Те изтъкват 
присъщите на българския език характеристики: напр. Предимст-
вото, че в него, за разлика от други езици, има специална дума 
за универсално човешко същество, различна от думата за мъж. В 
същото време обаче обосновават извода, че в съвременния бъл-
гарски език се наблюдава движение, противоположно на 
„включващия“ проект: Миглена Николчина посочва, че, за раз-
лика от тенденцията към феминизация на езиците, „в българс-
кия език може да проследим маскулинизация дори и там, къде-
то някога женският род се е употребявал съвсем свободно“, без 
това да се счита за белег за подценяване или принизяване.1 Тя 
търси хипотези за подобно обратно движение в няколко насоки: 
едната от тях е влиянието на чужд език – английския, втората – 

                                           
1 Срав.: kultura/bg/web/полът-в-езика. 
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„деградацията на идеите за женственост след промените, които 
се свързват с извеждането на преден план на образа на мане-
кенки и проститутки“. Нашата теза е в синхрон с третата хипотеза 
на изследователката, а именно, че за това допринасят действия-
та на някои женски организации, които, насаждайки виктимарна 
идеология, априори превръщат жената в жертва, а мъжа – в на-
силник, позиция, с която българката отказва да се отъждестви. 
Впрочем, подобна теза развива Иванка Райнова още в статията 
си „Феминистка философия? Генеалогия на едно оспорвано 
бракосъчетание“2. В нея тя обръща внимание на необходимост-
та от диалог, който да осигурява реципрочен идеен обмен меж-
ду западния и източния феминистки дискурси. 

Трябва да отбележим, че женските политически езици се 
развиват в тясна връзка с еволюиралите през последните 20 го-
дини в България теоретични дискурси върху женското. Тук 
непременно следва да споменем усилията на историчките-
феминистки за инкорпориране на жените във функционалните 
места на паметта; на литераторките за разклащане на „литера-
турния канон“ и разобличаване на неговия конюнктурен, под-
молно властови характер; на социолозите за разкриване на ус-
тойчивостта на джендърните стереотипи и стратификации, както 
и теоретичните опити за изясняване на генеалогията на понятие-
то „феминистка философия“. 

Но да се върнем към специфичните особености на женски-
те политически езици.  

Един от тях е езикът, лансиран от „женските“ неправителст-
вени организации. Като цяло, той носи белезите на една, тясно 
свързана с неолибералния модел, реторика. Този „женски“ по-
литически език процъфтява именно в годините на прехода. Не-
съмнено той допринася за осмисляне на процесите на виктими-
зация, осигурява видимост на маргинализирането – реално и 
символично – на жените, информираност за възможните изходи 
и алтернативи, способства за фокусиране на обществото върху 
превенцията на насилието, както и за усъвършенстване на зако-
нодателните практики. Наред с това, обаче, той преекспонира и 
                                           
2 Виж подр.: Феминистката философия: перспективи и дебати, С., „Наука и изкуство“, 2000. 
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дори абсолютизира позицията на жената като жертва. Често 
посредством този език, под формата на загриженост за конкрет-
ната българска ситуация, се привнасят чужди, несвойствени за 
нашата действителност проблеми, а се изтласкват други, особе-
но типични за нея; правят се опити да се внуши, че борбата за 
женски права започва именно със създаването на тези органи-
зации, като се пренебрегват възникналите още през българското 
Възраждане традиции. Тази, тясно свързана с неолибералния 
модел, реторика отрича придобивките, постигнати в годините 
на социалистическата еманципация, която прекалено едност-
ранно се разглежда като отживелица и фалшиво равенство: т. 
напр. се лансира идеята, че социалистическата държава играела 
ролята на „Бащата“, а това на практика възпроизвеждало една 
латентна патриархалност. Чрез този език се прави опит за нала-
гане на един западен феминистки модел, който Гаятри Спивак 
успешно квалифицира като своеобразен нов колониализъм, чи-
ято същност е, че „бели мъже защитават цветнокожи жени от 
цветнокожи мъже“3. Но, ако хвърлим поглед извън границите на 
България, ще видим, че този модел енергично се оспорва от 
т.нар. „черен феминизъм“, според когото извоюването на ра-
венство с мъжете не бива да бъде придружавано от нов тип не-
равенство, почиващо върху презумпцията за знаещия и може-
щия Запад и изостаналия, догонващ и готов да прилага чужди 
модели останал свят.  

Впрочем, теоретична реакция срещу вписаната в този жен-
ски език стратегия откриваме и у феминистка авторка като Ели-
забет Бадантер, която вижда опасността от задълбочаване про-
пастта между двата пола и представянето им като врагове, а от-
ношенията между тях – като война. Прекаленото виктимизиране 
на жените всъщност води до неусетното заличаване на женско-
то чрез отъждествяването му с различни малцинствени групи 
(негласно и непрестанно жените, които са половината от чове-
чеството, са изтласквани в категорията „малцинства“ и превръ-
щани в един, по думите на Максим Мизов, „стигматизиран, не-

                                           
3 Spivak, G., Can the Subaltern Speak, Basigstoke: Macmillan. 
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равноправен и незащитен обект“ спрямо мъжете)4. Възникват 
ситуации, в които справедливи женски искания се обезличават, 
превръщайки се в параван за атаки към политическия против-
ник. И още нещо: тихомълком под формата на защита на права, 
всъщност се отнемат права (напр.опитите за подмолно прокар-
ване на формулировката „първи и втори родител“, вместо „баща 
и майка“, които под маската на толерантност към различните по 
същество представляват директно посегателство върху човеш-
костта и на които българското общество засега съумява да се 
противопостави). 

Вторият тип женски политически език представлява свое-
образно продължение и развитие на създадената още през со-
циализма „лява“ реторика. В него акцентите са поставени върху 
социалните искания – гаранции на женския труд като платен от-
пуск по майчинство, запазване на работното място, платен от-
пуск в случай на боледуване на децата. В този политически език 
равенството се тълкува като съчетание на формално равенство и 
диференциран подход към специфичните различия на половете, 
т.е. като нещо, което наричаме „позитивна дискриминация“. 

Прави впечатление, че свързаните с политическия паритет 
проблематика и терминология у нас присъстват значително по-
слабо в сравнение с други държави. В рамките на неолиберал-
ния политически език те като че ли са подменени от директно 
заимствания от английски термин „овластяване“, който очевид-
но е опит за покриване както на паритетния принцип (когато 
става дума за равно представителство на двата пола), така и на 
квотния принцип (когато въпросът е за представителство на оп-
ределени малцинствени групи). Не бива обаче да забравяме, че 
понякога смесването на два дискурса, на два типа аргументации 
и цели води до взаимното им обезсилване, лишава ги от острота 
и специфика, тласка ги към приемане на нерелевантни за съот-
ветния дискурс съдържания и решения. 

Неолибералният език търси причините за женското изтлас-
кване предимно във вековното господство на патриархалния 

                                           
4 Мизов, М. Българката, преходът към демокрация и властта – В: Съвременната жена – роли и образи. 

Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2010. 
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модел и насочва усилията към въвеждането на специални, зася-
гащи жените мерки. Това е особено видно в ситуацията с наси-
лието, обяснявано главно на основата на опозицията мъжко-
женско. В него обаче се размиват границите между маргинали-
зирането на жените и това на други социални групи, т.е. от една 
страна, извършеното спрямо жени насилие се откъсва от наси-
лието изобщо, а, от друга, се идентифицира с насилието към 
маргинализираните групи изобщо. А това маргинализиране е от 
различен тип. Жените се свеждат до дискриминирана социална 
група, подобна на етническите и сексуалните малцинства, на хо-
рата в неравностойно положение. Така, откъсвайки женското от 
политическа активност, насочена към преодоляване на социал-
ните неравенства, този език го обвързва със структурните нера-
венства. Последиците от това са двупосочни. От една страна, то-
зи подход допринася за идентифициране на пресечните точки 
на различните типове маргинализиращи ситуации, но, от друга, 
може да доведе и до заличаване на политическите борби за 
женски права.  

На този факт, който съвсем не е приоритет на българската 
политическа реалност, обръща внимание и американската фе-
министка Нанси Фрейзър, която обосновава „политическата за-
дача“ за скъсване на пагубния съюз между либерализъм и 
феминизъм. Според Фрейзър в съвременните общества винаги е 
налице определен конфликт между три постоянно действащи 
сили: първо, „неолибералната сила“; второ, силата, насочена 
към осигуряване на социална закрила; трето, борбата за 
еманципация, като две от тях винаги се обединяват срещу трета-
та.5  

Нанси Фрейзър подчертава, че в името на своята еманци-
пация, феминистките насочват критиката си срещу политиката 
на социална закрила, определяйки я като сексистка и патриар-
хална, защото въвежда йерархия между платения труд (който 
дава право на пенсия) и труда, свързан с домакинските задъл-
жения и възпитанието на децата (който не е заплатен и се извър-

                                           
5 Daumas, C. 11 avril 2013. „Féminisme et libéralisme ont entretenu des liaisons dangereuses“. Nancy Fraser 

Philosophe et professeure à la New School for Social Research à New York (Interview) 
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шва предимно от жени). Според нея не става въпрос да се сложи 
край на критиката срещу традиционната мъжка доминация, а да 
се попречи на „лесното приплъзване на тази критика към 
нейния неолиберален двойник и, на първо място, да се обвър-
жат борбите срещу неравностойната позиция на отделната жена 
с критиката срещу цялата капиталистическа сиситема, която, 
обещавайки освобождение, фактически подменя един модус на 
доминация с друг“6.  

Но женският политически език, който черпи вдъхновение от 
по-общия контекст на социалните неравенства, също не е заст-
рахован от опасности. Още в 1999 г. Джърмейн Гриър посочва, 
че идентифицирането на женските права с правата на човека 
изобщо лишава жените от мотивировка за политическо дейст-
вие на основата на пола. Логиката на идентифицирането води 
до това, че, „ако някой мъж реши да се самоопредели като же-
на, жените ще трябва да вложат цялата си енергия в негова, а не 
в своя защита“. Това би довело до елиминиране на жените, от-
каз от политическа активност, реално насочена към балансирана 
политика, или, с една дума до един „саморазрушаващ се феми-
низъм“7.  

Освен това Нанси Фрейзър отправя упреци и към диферен-
циалисткия феминизъм, който, с фокусирането си върху жен-
ската идентичност, е изоставил борбата за икономическа и со-
циална справедливост. Нашето виждане е, че проецираните от 
феминистките философии на различието езици на българска 
почва бързо бяха изместени от тези, имащи своя произход в 
джендър-терминологията. Това пролича съвсем ясно по повод 
дебатите около ратифицирането на Истанбулската конвен-
ция, които, вместо върху насилието и борбата с него, се концен-
трираха върху тълкуването на понятието „джендър“ и дебат, 
сведен до дилемата „що е джендър и има ли той почва у нас“. 
Ако обясненията на поддръжниците на конвенцията се движеха 
в диапазона между „неточен превод“, „необходимост да се из-

                                           
6 Fraser, N. „Féminisme, capitalisme et ruses de l'histoire“, Cahiers du Genre, 2011/1 (n° 50), p. 165-192. DOI : 

10.3917/cdge.050.0165. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-165.htm 
7 Цит. по Cecile Daumas. 
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кореняват предразсъдъците, обичаите и традициите, базирани 
на стереотипираните джендър роли“ и „породено от неве-
жество неразбиране на ролята на джендъра“, тези на против-
ниците включваха аргументи като „опити за обезсилване на 
националното законодателство, които рано или късно ще 
еволюират в конституционен проблем“, „постепенна радикална 
еманципация от биологичния пол“ и „тласкане на човечеството 
към нова идентификационна ниша“. Не стана ясно, обаче, че 
тези различни прочити на джендъра всъщност са поредното 
свидетелство за наличие на вътрешно напрежение, отразяващо 
теоретичните дебати вътре във феминистки теории.  

Мона Озуф очертава две големи насоки при дефинирането 
на джендъра – минималистично и максималистично. Първото е, 
че джендърът е културна конструкция, изградена над биологич-
ната детерминация, а второто, което го разглежда като резултат 
от властово отношение, премахва биологичната детерминация и 
очертава пълно разделяне на джендъра (рода) от пола.8  

Възниква обаче въпросът, щом е така, ако в рамките на 
една джендърна теория полът е биологична категория, а в друга 
– и той като джендъра е конструкт – върху коя от двете стъпват 
текстовете на Истанбулската конвенция? Защо тези, които 
настояват на толерантност към огромното многообразие от 
различия, отхвърлят придържането към различието мъж-жена 
като отживяло, хетеронормативно, тоталитарно? Как да търсим 
проекциите на възможното равенство в пространство, в което и 
опозициите, и включените в тях елементи са размити до 
безкрайност, където няма водещо изначално различие? Наред с 
юридическите, в дебатите за Конвенцията преобладаваха 
религиозни аргументи. Не се обърна внимание, например, на 
това, че част от самите феминистки не приемат тезата за 
безконтролната пролиферация на половете, че не може да 
утвърждаваш тотализиращата игра на различия, а да отричаш 
основното различие – това между мъжко и женско. Или, ако си 
послужим с думите на Силвиан Агасински, полът не е нещо като 
културни доспехи, които всеки може да грабне и да се накичи, 
                                           
8 Озуф, М. Френското своеобразие, С., „ЕОН 2000“, 2004. 
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когато си поиска, независимо от пола си. Агасински обръща спе-
циално внимание и на още един факт: размиването на катего-
рията „жена“ от присъщата на джендърните теории реторика 
може да бъде и подривен феминизъм, защото „каква борба за 
равенство има там, където категорията жена не съществува, а 
жените нямат нищо общо помежду си“?9 

Очевидно е, че не джендърът или полът, а интерпре-
тирането им като тотално откъснати от природните дадености 
води до тълкуване, обявяващо изначалната дистинкция мъж-
жена за нищожна в полза на многообразие от джендърни 
идентичности (не само джендърът, но и полът бил социален 
конструкт и следвало да се разглежда в перформативен план; 
джендърната идентичност била без отношение към първона-
чалните анатомични дадености, тезата за наличие на два пола 
всъщност налагала хетеронормативността). Наличието на два 
пола – мъжки и женски, е свързано с биологичната организация 
на човешкия род и начина, по който двата пола участват в про-
креацията. Пол и сексуална ориентация не са взаимно предо-
пределени, нито взаимно заменяеми. Те дефинират различни 
оптики, защото, по думите на Агасински, „полът не определя 
сексуалността, но сексуалността не премахва пола“. Тази пред-
намерено постулирана и тенденциозно преекспонирана мно-
жественост всъщност не е нищо друго, освен подмолно на-
лагане на един изкуствен свят, в който не само женското, но и 
човешкото ще бъде изтласкано, маргинализирано, заличено.10  

Характерно е, обаче, че и двата типа женски политически 
езици се фокусират върху думата „насилие“: факт, който за 
съжаление е продиктуван от самата действителност11. Тук 
понякога се пренебрегва и тъжното обстоятелство, че насилието 
присъства във всички сфери и на всички равнища на живота: то е 
срещу деца и възрастни хора; животни и бездомници. Защото в 
                                           
9 Agacinski, S. Femmes entre sexe et genre, Seuil, 2012. 
10 По този въпрос виж по-подр.: Батулева, Т. Жените и насилието: стереотипи и алтернативи. Български 

прочити – В: Преходът, жените и насилието (Съст. М. Мизов), „Авангард Прима“, 2018; Мизов. М. 
Перверзната политическа злоупотреба с темата за насилието над жените – В: Преходът, жените и 
насилието (Съст. М. Мизов), „Авангард Прима“, 2018.  

11 Виж: Маринова, Е. Обективното изследване на морала и съвременната етика. Велико Търново, „Фа-
бер“, 2019. 
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общество, контролирано от паралелни структури, отлично се 
борави с джендърна терминология, свързани с човешки и 
женски права казуси, но в същото време случаите на насилие 
стават все по-чести. Насилието, от една страна, дори не прави 
опит да се прикрие и нагло процъфтява във всички сфера на 
живота; от друга, налице е и скрито, завоалирано насилие, което 
подмолно тласка обществото към хаос, създавайки обща, 
високо криминогенна среда; от трета, негласно се стимулира 
неговото банализиране. Обществото става все по-нечувствител-
но и несъпричастно, а наказанията за упражнено насилие се 
свеждат до наказания за просто нарушаване на някакво пра-
вило. Превенцията на насилието, основано на пола, е част от 
усъвършенстването на законодателството и пълноценното му 
прилагане. Но тя може да има ефект само като част от борбата 
срещу насилието изобщо, срещу всичко онова, което унижава, 
потъпква и убива живота. Това всепроникващо и толерирано 
насилие изисква обединени усилия. То не може да бъде 
преодоляно с безотговорно внедряване на паралелни структури 
и политическа коректност. А често женският политически език 
напълно се слива с политически коректното говорене, това води 
до неговото изопачаване и практическо заличаване, защото не 
само ограничава езика, но започва да налага изкуствени 
правила в обществения живот. В своите крайни форми полити-
чески коректното говорене се превръща в нова цензура, а така 
женското в езика отново е застрашено, изтласкано, редуцирано. 

В заключение: единият от женските политически езици на 
прехода е центриран върху женските права като част от по-об-
щия контекст на човешките права, а другият демонстрира склон-
ност да ги съотнася с малцинствата и дискриминираните групи; 
тяхната специфична реторика определя и рисковете, които все-
ки от тях носи: за единия – опасност от отказ от мотивирани и 
адекватни политически действия, а за другия – риск да се 
превърне в параван за скритите, присъщи на неолибералния 
модел механизми на експлоатация.  

Положителен момент в стратегиите, насочени срещу из-
тласкването, принизяването и контролирането на женското е 
реакцията срещу използваните в рекламите образи и език, сти-
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мулиращи завръщането към унижаващи достойнството роли, 
образи и език, чрез които жената е представена като стока, раз-
менна монета в осъществявана от мъже сделка. Подобни мари-
онетни роли умело създават привидност за включване и пълно-
ценна реализация, когато на практика става дума за манипула-
ция и още по-голям контрол. Тази реакция на непримиримост е 
присъща и на двата типа реторика. Тя е място на един възможен 
конструктивен диалог, в който женските политически езици 
ще запазят своята специфика, но ще станат основа за нов, съв-
ременен тип солидарност, в която всеки от политическите субек-
ти съхранява идентичността си, но които могат да търсят обеди-
нение в името на някаква обща цел. Така, със своите дебати, 
вътрешна динамика и оптики, с вписването си в полето, дефи-
ниращо човешкото, тези езици биха запазили и собствената си 
автентичност, изключвайки същевременно възможностите за 
подмяна и манипулация от често напълно чужди на интересите 
и на жените, а и на обществото каузи. 
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Нина Чавдарова 

Понятието „джендър“ завладя територията на българската 
политическата реторика с дебата за Конвенцията на Съвета на 
Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно-
то насилие, по-известна като Истанбулската конвенция. За една 
година присъствие в реторическия дискурс то прие статут на 
термин бушон за мнозинството от българите. В резултат на по-
лемиката се стигна дотам, че Пловдивският съд със свое реше-
ние го категоризира като обида към личността, а в НС бе депо-
зиран Законопроект обявен като такъв за борба с джендър иде-
ологията (ЗИД на Закона за преучилищното и училищното обра-
зование). Всеки опит за комуникиране на понятието се разбива в 
мощната съпротива на масовата аудитория. Към настоящия мо-
мент тя изглежда имунизирана спрямо опитите за ораторско 
въздействие от поддръжниците на Истанбулската конвенция. 

Политическа комуникация, политическа реторика 
и политически език 
Въпреки че практически се използват като синоними, поня-

тията имат своите същностни и функционални специфики, които 
ще маркираме за целите на доклада. Политическата комуника-
ция, според Донка Александрова, изследва политическия дис-
курс, политическия език, политическия мениджмънт, полити-
ческата реклама, общественото мнение, пропагандата, полити-
ческия фолклор, връзките между медиите и държавната адми-
нистрация, политическия символизъм и митология.1 Политичес-
ката реторика е клон на реторическата наука, който изучава тео-
рията и практиката на политическото красноречие. Изследва 
идеите, реторическите средства и моделите на аргументация, 
които обслужват политическата комуникация и нейния анализ. 
Това е традиционното схващане, но предметното поле на съв-
ременната политическа реторика е богато на съдържание и фор-
                                           
1 Александрова, Д. Тенденции в политическата реторика на българския преход. „Реторика и комуника-

ции“, 2017, бр. 37 
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ми. Нели Стефанова отбелязва, че днес комуникацията генерира 
нови реторически форми, продиктувани от технологичното раз-
витие и хегемонията на социалните медии. Виртуалните инте-
рактивни форми на общуване диктуват още по-осезаемото прак-
тическо примесване на класическите реторически родове, както 
и раждането на своеобразни хибриди между политическото 
(парламентарно, дипломатическо и военно), съдебно, тържест-
вено и медийно красноречие. Практиките и процедурите на но-
вите европейски институции произвеждат една самобитна ев-
рореторика, в която твърде често се преплитат елементите от 
различните родове красноречие2. Политическата дейност е про-
изводство на значения – обективни, нереални, алтернативни и 
др., които се реализират чрез езика. Употребата на езика в поли-
тиката е стратегически факт, а тактиката е свързана с интерпре-
тациите на политическите действия и послания. Сред най-
успешните интерпретации Нели Стефанова отчита онези, които 
внушават конкретни заплахи за публиката. Със силен убеждаващ 
ефект са и езиковите модели от типа „политически обещания“3. 
Политическият език се налага като най-критичния и фундамен-
тален елемент на политическото говорене. По дефиниция поли-
тическото говорене се разбира като комуникация с определена 
цел, идея, посока и процес на търсене на алтернатива, предста-
вяне и обясняване на идеология. Политическото говорене е част 
от обществения договор, защото информира, прокламира идеи, 
партии, политика.  

Политическо говорене – актуални проявления 
Тук ще отбележим някои от съвременните проявления на 

политическата реторика за нуждите на доклада, за да потърсим 
отговор на въпроса как джендъра придоби негативна конотация 
в обществената съзнание.  

Медиезирането на политиката има своите добри страни, 
като възможността на аудиторията да участва в политическия 
дискурс, но се констатират и редица отрицателни. Днес полити-
                                           
2 Стефанова, Нели. Политическа реторика. Съвременни тенденции. София, 2017,: УИ „Свети Климент 

Охрдиски“. с. 94-96. 
3 Пак там с.331. 
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ката прилича повече на шоу, в което компетентността отстъпва 
място пред изпълнението, формата замества съдържанието, ат-
рактивните послания компенсират дефицита на задълбочен 
анализ. Политическият език става по семпъл в структурно и лек-
сикално отношение, поради възприемането на рекламно-
медийните принципи в обществено-политическата комуника-
ция. Според някои изследователи обаче упадъкът и опростява-
нето на политическото говорене не са езиков, а поведенчески 
проблем. Регистрира се засилена употреба на клишета, вулга-
ризми, виктимизми, дисфемизми. Процъфтява езикът на омра-
зата и на популизма. Наблюдава се ескалиращо отмиране на 
политически идеологии, припокриване на идеологически с пер-
сонални мотиви, отсъствие на ясно експлицирани политически 
тези, ирелевантност на политическите изказвания.4 В резултат 
на дигиталната революция в медийното пространство се гене-
рира гигантски поток от информация. С копи-пейст журналисти-
ката т.нар. фалшиви новини се мултиплицират с няколко клика. 
В резултат представата за истина и лъжа, почтено и неморално, 
етично и безнравствено се размива. Публиката е на прага на 
риска да изгуби критичното си разбиране, възприемане и реаги-
ране на информацията, т.е. налице е рискът от манипулиране на 
мнението. Това става още по-лесно в условията на разкъсани 
социални връзки. Индивидът живее в собствен свят и чува само 
онова, което му е изгодно, отказва да води дискусия и още по-
малко да постига социален консенсус.  

В така очертания реторически контекст не е изненадваща 
комуникативната бариера, която възпрепятства ратификацията 
на Истанбулската конвенция. Дебатът започна със заседанието 
на МС на 3 януари 2017 година и раздели членовете на кабинета 
на поддръжници и защитници. Точно тогава тезисът за борба с 
насилието срещу жените и домашното насилие беше подменен 
с тезиса за въвеждането на трети пол, разрешаване на гей бра-
кове и осиновяване на деца от хомосексуални двойки. Конкрет-
ната реторическа ситуация предопредели хода на последвалата 

                                           
4 Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика. София, 

2015, УИ „Свети Климент Охридски“,. с. 215. 
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полемика. В нея се включиха премиер, министри, народни 
представители, политически лидери, президентската институ-
ция, учени, интелектуалци, юристи, граждански организации. В 
политическото говорене се намеси официално и Българската 
православна църква, която заедно с останалите вероизповеда-
ния се обяви против Конвенцията. Допълнителното разяснение 
на терминологичния апарат на документа в горещата фаза на 
спора, изпратено от Съвета на Европа, не успокои общественото 
мнение. В доклад, представен на Национална научна конферен-
ция „Обща и сравнителна реторика“, София, 27-28 септември 
2018, бяха очертани тематичните ядра и анализирани ретори-
ческите похвати и аргументи на политическото красноречие в 
разразилата се вербална битка, която нарекохме „политическо 
насилие върху езика“. В спора „за“ и „против“ Истанбулската 
конвенция никой не можа да разбере за какво става дума, кога-
то равнопоставеността между мъжете и жените се окачествява с 
понятието „джендър“, анализира Геновева Михова.5 Именно с 
това значение се транспонира в българския публичен дискурс. С 
присъединяването на България към Европейския съюз терминът 
влиза в речниковия оборот чрез административния, юридичес-
кия, публицистичния език. „Джендър бюджетиране“, „Джендър 
алтернативи“, „Джендър политики и решения“ са теми на мно-
жество дискусии, кръгли маси и семинари. Джендър изследва-
нията са хит сред неправителствените организации в последно-
то десетилетие. Десетки фондации, центрове, асоциации проуч-
ват „несъответствието между конституционните права на жени-
те и тяхното реално социално положение, безработицата, по-
ниските възнаграждения, семейните задължения, закрилата на 
майчинството и децата, насилието в семейството и на работното 
място, трафика на жени и пр“.6 Всъщност, терминът джендър 
отдавна е придобил гражданственост у нас с определението за 
социалните, психологичните и културните характеристики на 
двата пола, които предпоставят мисленето и поведението на 
                                           
5 Михова, Г. (2018). Преходът и общественото насилие. Преходът, жените и насилието. Авангард Прима. 

Център за исторически и политологически изследвания, Фондация „Солидарно общество“. с. 38 
6 Александрова, Д. Метаморфози на реториката през ХХ век. София, 2013, УИ „Свети Климент Охридс-

ки“. с. 355. 
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жените и мъжете, обусловени от биологическите им различия. 
Социалната роля на пола дори фигурира в българското законо-
дателство в заключителните разпоредби на Закона за равнопос-
тавеност на половете.7 Какво предизвика тази „морална пани-
ка“, както казва Максим Мизов, в обществото, което изобрети 
вербалните етикети джендър, джендъризация и джендърство? 
Краткият отговор е политическото говорене по темата. Ключови-
те думи във вербалния сблъсък, част от които в терминологич-
ния юридически речник на ИК, са пол, социален пол, джендър, 
равнопоставеност на половете, насилие над жени, семейни 
ценности, стереотипни роли, традиции, идентичност, основана 
на пола, трети пол, еднополови бракове. Разделителната гледна 
точка в състоялите се дискусии се изразява в това, че едните го-
ворители защитават традиционното разделение на човечеството 
на мъже и жени, а опонентите им изпадат в панически страх, че 
такава позиция би компрометирала европейската ни принад-
лежност и имиджа ни на хора с модерно мислене. И защитници-
те, и противниците на Истанбулската конвенция оперират на по-
лето на колективното съзнание, но първите имат предимство на 
територията на традиционните ценности. Сред стратегиите на 
политическа аргументация и в двата лагера преобладава езикът 
на омразата – емоционални призиви, обвинения, порицания, 
заплахи и „хлъзгави тактики“ на сугестивно убеждения – argu-
mentum ad hominem (аргумент към човека), argumentum ad 
populum (аргумент към народа), подвеждаща аналогия, замъл-
чаване и двусмислие.8 Видимо политическото говорене е доми-
нирано от враждебната реч, ксенофобски и остракистки вербал-
ни злоупотреби, цинични метафори и императивни закани от 
уличния език. Това са достатъчно на брой фактори, които възп-
репятстват каквото и да е сближаване на позиции, културен ди-
алог и цивилизационен дебат въпреки заявената обща ценност – 
борбата срещу насилието над жени и домашното насилие. Рето-
ричен дискурс, основан на некомпетентност, теоретично неве-

                                           
7 Lex.bg, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803101, Последно посещение на 13.05.2019. 
8 Александрова, Д. Тенденции в политическата реторика на българския преход. „Реторика и комуника-

ции“, 2017, бр. № 37. 
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жество и склонност към конфронтация, логично продуцира 
объркване в аудиторията: „Затова обществото изпадна в „мо-
рална паника“, политически инспирирана“, пише Максим Мизов 
в студията си в „Преходът, жените и насилието“.9 

Покарай дебата „за“ и „против“ Истанбулската конвенция 
джендър проблематиката стана изключително актуална. Рето-
рически понятието „джендър“ се отнася към феминизма като 
политическо и социално движение. Днес различните автори го-
ворят за повече от 20 феминистки теории, за реализиране на 
четвърта или пета вълна феминизъм главно в САЩ и богатите 
европейски държави. Концепциите им за джендър варират от 
социално конструирани роли до идентичности, откъснати от би-
ологичния пол. Българският контекст не може да остане непов-
лиян от тенденциите на постмодерната епоха и либералния ми-
роглед. В света борбата за разрушаване на всякакви ограниче-
ния роди нови ценности и нови социални отношения, които тър-
сят легитимно съществуване чрез правно основание в държавни 
законодателства и международноправни рамки. Претендират за 
юридически статут, като гаранция за права и произтичащи от тях 
задължения. Социален пол, идентичност, основана на социал-
ния пол, трети пол, еднополови бракове, Родител 1 и Родител 2 
към настоящия момент са част от нормативната уредба на реди-
ца европейски държави, на САЩ и Канада, дори на някои лати-
ноамерикански страни. В международните паспорти на бълга-
рите категорията за пол е означена с термина „gender“, а не 
„sex“. За противниците на Истанбулската конвенция е въпрос на 
време денотатите „male“ и „female“ да бъдат обогатени с трети 
„neutral“, както е в Германия. Счита се, че злополучната анкета 
на МОН в част от българските училища, съдържаща опцията за 
отбелязване на пол, различен от бинарната дистинкция, не е 
случайна, а тества бдителността на онези, които провидяха „вто-
ри план“ на Конвенцията и „скочиха“ срещу нейната ратифика-
ция. Ситуацията се трансформира в допълнителен политически 

                                           
9 Мизов, М. Перверзната политическа злоупотреба с темата за насилието над жените. – В: Преходът, 

жените и насилието.София, „Авангард Прима“. Център за исторически и политологически изследва-
ния, Фондация „Солидарно общество“, 2018,. с. 353. 
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аргумент, за да стигне дотам, че две политически сили да зало-
жат в политическите си програмите отхвърлянето на Истанбулс-
ката конвенция. Парадоксалността в българския политически 
контекст отдавна никого не изненадва, но анализаторите отбе-
лязаха ирелевантност на политическите тези, защитавани от 
двете най-големите партии. Десноцентристката ГЕРБ стана апо-
логет на идеологически ляв документ. Обратно, БСП, идентифи-
цираща се като лявата партия в България, член на Европейското 
социалистическо семейство, първоначално прокламираща и 
настояваща за ратификация, смени позиция се и зае консерва-
тивния подход. Тук ни се струва уместно да цитираме Герасим 
Петрински, който отбелязва, че „през цялата човешка история от 
обединяването на Горен и Долен Египет до днес политическата 
игра е игра на имидж. Всичко останало (логиката, та дори емо-
цията) е вторично“.10 В играта за прелъстяване на публиката по-
литиците измислят множеството комуникационни стратегии за 
разсейване на вниманието с измислени проблеми. На ретори-
чески език този тип логическа манипулация се нарича non causa 
pro causa (непричина вместо причина)11. Най-типичното ѝ про-
явление е т.нар. червена херинга – в елизабетинска Англия по 
време на лов аристократите са привличали лисицата с парче 
вкусна пушена херинга, за да я вкарат в засада. Стана ли Истан-
булската конвенция такава привидна причина, за да не се гово-
ри за грамадните социални неравенства, за огромната бедност и 
ниските доходи, за липсата на социална сигурност и защита? 
Както беше отбелязано по-горе залезът на традиционните идео-
логии е една от съвременните тенденции в политическата рето-
рика. Когато липсва идеологическо съдържание, формата става 
съдържание, а демагогията процъфтява, защото нашият полити-
чески елит се „залепя“ към дадена идеология, не изповядва съ-
ответния комплекс от ценности, а паразитира върху него за соб-
ствена изгода. Затова не е изненадващо, че толкова лесно сменя 

                                           
10 В. Земя, http://www.zemia-news.bg/index.php/mnenie-3/51662-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5.html, 
Последно посещение на 6.05.2019. 

11 Пак там.  
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идеологическата дреха, когато тя му стане тясна, и се идентифи-
цира с актуалната линия на мейнстрийма. 

Битката за идентификация е най-важната битка на днешния 
ден, казва Иво Христов.12 Той визира идентификацията като по-
литическо, историческо, цивилизационно и сексуално отъждест-
вяване. В контекста на настоящия доклад тази битка се води и от 
двете страни на идейно-ценностната барикада в обществото, 
която издигна несъстоялата се ратификация на Истанбулската 
конвенция. Мнозинството в гражданско-виртуалния модел на 
комуникация категорично се възпротиви и обвини малцинство-
то в опит за налагане на джендър теория, за чийто автор се сочи 
Джудит Бътлър.13 Тя отхвърля съществуването на каквито и да е 
било социално-антропологически константи – от религиозната 
вяра и морала до бинарната полова природа, защото мъжкото и 
женското начало не са нищо повече от социална фикция. Най-
яростните апологети на тази ненаучна теория, тъй като по нея 
няма консенсус, идват от средите на ЛГБТ – обществото. Пред-
ставителите му с войнстваща реторика успешно отстояват своите 
политически, социални, сексуални и всякакви други права в пос-
ловичната със своята толерантност към малцинствата Стара Ев-
ропа. Толерантността е differentia specifica на либералната де-
мокрация.  

В книгата си „Черният лебед“ Насим Никълъс Талеб е убе-
ден, че именно този светоглед подхранва т.нар. от него диктату-
ра на малцинството. Единствената смислена алтернатива според 
автора е либералната демокрация като овластена воля на мно-
зинството да проявява системна нетърпимост към „някои нето-
лерантни малцинства“. Тя повече не може да си позволи да то-
лерира враговете си, иначе те ще я унищожат.14 

В заключение, в дебата „за“ и „против“ ратификацията на 
Истанбулската конвенция мнозинството надделя, правно аргу-

                                           
12 Епицентър, http://epicenter.bg/article/Prof--Ivo-Hristov--Demagogiyata-e-v-sartsevinata-na-balgarskiya-

politicheski-zhivot-/177376/2/0, Последно видян на 12.05.2019. 
13 Стефанова, Н. Гражданско-виртуален модел политическа комуникация. Кратък терминологичен спра-

вочник по обща и политическа реторика. София, 2015, УИ „Свети Климент Охридски“. с. 76-77.  
14 Сп. Етически изследвания. https://jesbg.com/koleva-b-homo-gender-na-istanbulskata-konvenciya/, Пос-

ледно видяно на 20.09.2019. ISSN 2534-8434 
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ментирано и с решение №13 от 27.07.2017 на Конституционния 
съд, който постанови, че документът противоречи на върховния 
закон Конституцията на Р България. Визираното решение не 
сложи точка на полемиката. Както е казал Хайне „Свободата има 
своите йезуити“. В контекста на разглежданата проблематика 
свободата на категорично себеизразяване или флуидно себеза-
явяване във всички аспекти на човешката природа ще има рето-
рически gender йезуити в буквалния и преносен смисъл. 
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ЕЗИКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРИКАТУРА В САТИРИЧНИТЕ 
ВЕСТНИЦИ „СТЪРШЕЛ“ И „ПРАС-ПРЕС“... 

ОТ РАЯ НА XX ВЕК И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК 
Анализ на основните различия в реториката 

на двете издания 
Адриана Иванчева 

Изтощителна ежедневност на социалните, политическите и 
обществените проблеми през последните 25 години допринася 
за традиционното недоверие на българина към обществените 
институции и особено към онези, свързани с правораздаването. 
Нравственото отегчение и социалната умора от непрекъснато 
развиващите се, произтичащи един от друг корупционни сканда-
ли предизвикат недоверие към политическия елит и сфера, а това 
довежда до отказ от общностни дела, до следване на собствени 
или егоистично мотивирани стратегии за оцеляване. За нещастие 
се случи най-страшното, което можеше да се случи в един преход 
от партократична диктатура към демокрация: гражданското съз-
нание остана недоразвито. Корупцията и злоупотребата с власт се 
оказаха основен проблем за страната ни, който се явява много по-
страшен от икономическите и социални проблеми. Те са сред ос-
новните причини за драматичния провал на българския преход 
към демократичен модел на управление, който за съжаление не 
завърши или поне не съществува в някаква, достатъчно ясна раз-
граничителна рамка. Неговият край може да бъде търсен не само 
в новата политическа реалност, в новото законодателство и нови-
те административни структури, а и в недостатъчно ангажираното 
съзнание на хората или в техния усет за свобода, в разбирането, 
че всеки може да бъде господар на съдбата си и да я гради собст-
веноръчно, без обаче тази воля да прекрачва нравствените прин-
ципи или да погазва добруването на общността. 

История на българската корупция по време на прехода към 
демокрация е важен приоритет, който реално би помогнал за 
формирането на гражданско общество и гражданско самосъз-
нание. Нещо повече: това е и единствения начин за информира-
но участие на българските граждани в изборния процес. Реди-
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ца явления от българския политически живот биха могли да бъ-
дат видени в доста по-различна или даже в автентична светлина, 
ако се анализират политическите езици и реториката от времето 
на прехода и след него. Доста интересен е визуалният език на 
карикатурния жанр и неговото развитие от този период.  

Носталгията по отминалото време 
За прехода в България може да се твърди с основание, че 

доминиращо е понятието „носталгия“. То е въведена през 18 век 
и става дума за прастарото тъгуване по отсъстващото – по дома, 
по родината, по младите години. Носталгията винаги има специ-
фичен фокус – насочва се към нещо конкретно, което обикновено 
силно липсва на тъгуващия човек. Но едновременно, зад фокусът, 
скрито сияе цял един носталгичен хоризонт – липсващото става 
събирателно за всички реални и въображаеми липси, за всичко 
онова, което прави човека краен и недостатъчен, самотен и несъ-
вършен, за всичко, което няма да се върне.1 Идеализацията на 
миналото непременно е свързано с демонизация на настоящето 
на прехода: то неизбежно е „трагедия“. Десетилетията на прехо-
да не са критикувани заради една или друга конкретна причина и 
аспект. За носталгиците те просто са цялостно нетърпимо и ужас-
но време на несигурност, хаос, грабеж, престъпност, тревога, бед-
ност, провалено образование, лошо здравеопазване, разпад на 
дружелюбността между хората, „овълчване“, изчезване на нация-
та, намаляване на българите и т.н.  

Социализмът не успя да реализира утопията си за Нов Чо-
век, а за жалост проектира в годините на прехода неговата про-
тивоположност – консуматорът и то невъзможен консуматор – 
мечтател и носталгик по евтини местни продукти, дъвки без ас-
партам и чисто мляко.2  

Социалистическо изкуство в карикатури е автентично сви-
детелство за годините на прехода. Карикатуристите, рисували по 
горещи, злободневни за времето теми, интуитивно са доловили 

                                           
1 Срав.: Колева, Д. Надежда за миналото. Соцносталгията 20 години по-късно. – В: Българският комунизъм. 

Дебати и интерпретации (Груев, М, Мишкова, Д. ред.), С.,: Център за академични изследвания, 2013 г. 
2 Кьосев, А. Как си спомняме социализма: носталгия и омраза. Фондация „Софийска платформа“, 2017, 

с. 122-128 
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процеси или тенденции, до чието осмисляне професионалните 
анализатори и коментатори стигат доста по-късно. Включени са 
творби на Георги Чаушов, Велин Андреев, Доньо Донев, Нико-
лай Пекарев, Ивайло Нинов, Ивайло Цветков, Веселин Зидаров, 
Иван Кутузов, Георги Ведроденски-Мортус, Рачо Рачев, Борис-
лав Георгиев, Чавдар Николов. Идеята на карикатурата е да 
представи по максимално забавен и преувеличен начин качест-
вата и недостатъците на човек или дадена ситуация, показване 
на най-характерните черти на личността или предмет.  

Портретът може да бъде талантливо натурно копие, кари-
катурата – само творчество, иначе би била бездарна. Култур-
ността създава съвършената карикатура. Тя е израз на светоглед, 
на вътрешна свобода, на една етика.  

Вестник „Стършел“  
„Стършел“ е български вестник за хумор и сатира. Излиза 

без прекъсване от основаването си през февруари 1946 г. и с то-
ва е най-старият вестник в България, без да е сменял името си и 
без да е прекъсвал. 

 
Фиг. 1. Иcтоpическа карикатура на Гeоpги Чаyшeв, 

наpиcyвана cкоpо cлед 10 нeĸмвpи 1989 г. 

На 15.02.1946 г. излиза първият брой на хумористичния сед-
мичник. На „главата“ на вестника, нарисувана от Борис Ангелу-
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шев, с пирон на табелка пише „Няма лабаво!“. След години Тодр 
Живков ще вземе тази закана, като ще я произнася на шопски ди-
алект: „Нема лабаво!“. Вестникът си поставя задачата „да жили 
управляващата клика“. Първосъздателите му вземат наготово 
графиката на „Щурец“ на Райко Алексиев, който той списва сам в 
продължение на години. През есента на 1944 г. Алексиев е арес-
туван като „враг на народа“ и пребит до смърт. Графиката на 
„Стършел“ е реверанс на признателност, почит и оценка към от-
дадеността, смелостта, работата и моралното дело на Алексиев.  

Първоначално вестникът не е свързан с комунистическата 
партия, но една от основните му задачи е да влезе в открито 
сражение със сатиричната и популярна рубрика на Трифон Ку-
нев „Ситни-дребни като камилчета“ във всеки брой на вестника 
на БЗНС (Никола Петков) „Народно земеделско дело“. Постоя-
нен герой за окарикатуряване от „Стършел“ и неговата сатирич-
на карикатура и наратив е Трифон Кунев, чийто образ е Трифон-
сон и котаракът му Дундаки.  

Големите имена, работили и основали „Стършел“, са Вале-
ри Петров, Павел Вежинов, Христо Ганев, Богомил Райнов, ху-
дожниците Никола Мирчев и Марко Бехар, както и великия Бо-
рис Ангелушев. След като напускат изданието, стават писатели и 
големи имена в българската литература. Нови сатирични сили 
внасят Радой Ралин, Пламен Цонев, Николай Цонев, Захари Пет-
ров, Емил Робов, Димитър Светлин, Николай Широв-Тарас, Пе-
тър Незнакомов, Васил Цонев. В началото на 50-те години Радой 
Ралин и приятели от вестника създават Стършелов сатиричен те-
атър, който е предходникът на Сатиричния театър. През 1951 г. 
„Стършел“ става издание на ЦК на БКП, като Вълко Червенков му 
поставя задачата да бъде „боздуган в ръцете на Партията“. През 
1956, след Априлския пленум, вестникът засилва критичните си 
публикации и публикува много фейлетони. Власниците вдигат 
мерника срещу „стършелите“. 

Борис Ангелушев 
Трудно е да си представим облика на българските перио-

дични издания от 50-те и 60-те години на ХХ в. без Ангелушевите 
рисунки и персонажи. Сред тях са списанията „Космос“, „Жената 
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днес“, „Наша родина“, вестниците „Литературен фронт“, „Пог-
лед“, „Народна младеж“, „Стършел“ и т. н. Незабравими остават 
създадените образи и импресии на Бай Ганьо, на героите на 
Елин Пелин, Иван Вазов и Христо Ботев, детските картинки към 
Андерсеновите приказки, рисунките към „Чичо Томовата коли-
ба“ и Марк Твен. Ангелушев е човекът на вестника, по силата на 
своя размах, чувствителност, сензитивност за артистична реак-
ция към света, по величието на своя талант се родее с голямата 
фигура на приложната графика– родоначалника на българската 
карикатура Александър Божинов. 

 
Фиг. 2. Карикатура от Борис Ангелушев 

След свалянето на Челкаш от поста на гл. редактор вследст-
вие на фейлетона му „Митко Калъпчиев в чужбина“, в който 
главният идеолог на партията Митко Григоров се разпознава, на 
поста застава детският поет Асен Босев. Уволнени са Радой Ра-
лин и Валери Петров и др. Равнището на вестника пада, слел ка-
то Босев го направлява все повече към култура и литература. До 
1988 г. на поста главен редактор застава Христо Пелитев, като 
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обръща „Стършел“ с главата надолу; той назначава много млади 
автори и художници, прави кореспондентски пунктове в страна-
та, пуска рубриката „Четиво за министри и генерални директо-
ри“. С рубриката „Що е „Стършел“ свършил?“, вестникът се отчи-
та редовно на своите читатели. През 80-те години на XX век из-
лиза разпореждане, че който иска да стане абонат на „Стършел“ 
трябва да се абонира за „Труд“. В навечерието на 1989 г. Пели-
тев намира в пощенската си кутия известие, че е освободен по-
ради пенсиониране. През октомври 1989 г. за главен редактор е 
сложен поетът Орлин Орлинов, който ще бъде запомнен със 
„сатиричните“ стихове, публикувани винаги на първа страница. 
На пленума на 10 ноември 1989 г. единствен Орлинов изказва 
възхвала за Тодор Живков, след което се връща в редакцията с 
деликатната задача да отрази пленума и свалянето на Живков. 
През 1990 г. след голяма читателска подписка, при която „стър-
шелите“ получават в своя подкрепа, успяват да се откъснат от 
БКП/БСП и започват свой самостоятелен живот. Пътят на вестни-
ка е труден и осеян с препятствия, но се раждат спектаклите 
„Смехотерапия“, „Шокова терапия“, „Магистралите също пла-
чат“ и „Виж ми окото“ в резултат на пребиваването на редакция-
та в Сатиричния театър. По времето на Жан Виденов инфлацията 
докарва населението до условия на оцеляване, което важи също 
така и за редакцията на „Стършел“. Последният главен редактор 
е Михаил Вешим, тъй като няма млади хора, които да искат да 
работят в хумористичен вестник. Телевизията и шоу програмите 
надделяват и са предпочитани от всички талантливи артисти.  

Някогашната редакция на „Стършел“ до 1991 година е била в 
Полиграфическия комбинат. „Стършел“ е имал зашеметяващ ав-
торитет и гигантски тираж, който е стигал до 500 хил. броя по вре-
мето на социализма. Вестникът, макар и издание на ЦК на БКП в 
онези години, има авторитета на опозиционен. Като сатиричен 
седмичник е пълен с карикатури и фейлетони, които критикуват 
всичко, каквото може. Силно развити са алегоричните форми, като 
не можеш да кажеш нещо в прав текст, пишеш енигматични фей-
летони, рисуваш иносказателни карикатури. След избухването на 
свободния печат през 1990 г. влиянието на „Стършел“ започва да 
се свива. Свива се и редакцията, сведена днес до 6-7 души. 
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Позицията, стилът, карикатурно сатиричния език на 
„Стършел“ 
След атентата в редакцията на „Шарли Ебдо“, „Стършел“ 

заявява своята позиция – няма да препечатва карикатури от 
„Шарли Ебдо“, тъй като те са далеч от стършеловото разбиране 
за сатира, заявява в статия Михаил Вешим. В „Стършел“ „има 
цензура“, казва Вешим и сам се посочва за цензор.  

„Връщам карикатури, от които лъха на славитрифо-
новщина, връщам и текстове, написани на лош български 
език“, пише Вешим.  

Във вестника няма уличен език, няма груби подигравки с 
личности от обществения живот, заглавията са в литературен 
стил, най-често само от една или две думи. Опитът на няколко 
сатирични издания с грубиянски хумор показва, че имат кратък 
живот, а „Стършел“ продължава да се издава. Разбирането на 
вестника за хумор и сатира отново е критично спрямо пошлия 
хумор в телевизионните предавания и скандалните карикатури 
на „Шарли Ебдо“. Всяка седмица в изданието се подбират епиг-
рами, хумористични стихчета и страница с вицове. В „Стършел“ 
има и страница с кръстословици. 

В социалистическото минало „Стършел“ е нямал финансови 
проблеми. В средата на 1990 г. обаче приходите от продажби за-
почват да падат, защото в избухването на свободния печат вестни-
кът се загубва. От средата на 60-те години вестникът постепенно се 
е превръщал в отдушник на натрупаното недоволство и станал 
любимо четиво на народа. По онова време в него пишат Радой 
Ралин, Петър Незнакомов, излизат карикатурите на Борис Димов-
ски, по-късно редовен сътрудник става и Станислав Стратиев. 

За целия период на социализма във вестника излиза една 
единствена карикатура на Тодор Живков, изработена от леген-
дарния карикатурист Теню Пиндарев. Тя, разбира се, е съгласу-
вана с ЦК на БКП, а и одобрена лично Т. Живков. Един от най-
великите карикатуристи в историята на „Стършел“ е Георги Чау-
шов, днес над 80-годишен и не рисува повече карикатури. По 
времето на социализма иносказателните му карикатури с харак-
терни черни графични форми и неподражаем стил, предизвик-
ват възхищение. 
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Фиг. 3: Карикатура от Георги Чаушов преди 1989 г. 

От 1991 г. вестникът е самостоятелен и независим – зад не-
го не стоят политически партии, икономически групировки, съм-
нителни бизнесмени или пари с неясен произход, както при по-
вечето български медии. Независимостта на „стършелите“ им 
дава свобода да пишат и да рисуват, каквото съвестта им пове-
лява, а това е най-важното нещо за сатирика. Вестникът е станал 
малък формат от повече от 20 години – таблоид с 8 страници, на 
които са подредени 20-ина карикатури, няколко от чужди сати-
рични издания, няколко от постоянните карикатуристи на вест-
ника Ивайло Нинов и Маргарита Янчева и останалите от някол-
кото карикатуристи-сътрудници. И ако тиражът на френския 
„Шарли“ скача на 7 милиона в първия си брой след атентата, то 
българският му аналог няма опасност да предизвика такъв скан-
дал и съответно да постигне такива тиражи. Той е консервати-
вен, а в България никой вече като че ли не се скандализира осо-
бено от карикатури. Има само един политик, който показа, че се 
гневи на карикатурите – Бойко Борисов. Той неведнъж се е 
ядосвал как го рисува Христо Комарницки във в.“Сега“. Времето 
на сатиричните вестници отминава постепенно, но сигурно. Ин-
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тернет е пълен с фотоколажи, осмиващи популярни и полити-
чески личности. Навсякъде из мрежата валят вицове, смешни 
случки, афоризми, цитати, изображения, клипчета. Пълно е с 
шоупрограми с всякакви хумористични и сатирични форми – 
сценки с актьори, пародии, имитации, скечове, фарсове, вицове 
и т. н. На този фон традиционният хумористичен вестник „Стър-
шел“ все по-трудно оцелява. 

Вестник „Прас-прес“ 
В бързо променящата се политическа и социална обстановка 

и във френетичните обществени цикли след 1990 г. до ден дне-
шен, превръщайки обективната реалност в един постоянен пре-
ход, се появява и отличава едно хумористично и сатирично изда-
ние „Прас-прес“. Такова е името на новото сатирично издание на 
българския вестникарски пазар, зад което стоят неколцина кари-
катуристи. То е събирателно название на медиите от империята 
на Делян Пеевски. Изданието излиза с подзаглавие „Орган на не-
възпитаните карикатуристи“. Акцентът в него пада върху 
изображенията – карикатури, комикси, фотографии, колажи, 
всичко онова, което за младите е просто мем. Героите на вестни-
ка са всички персонажи от политическия, културния, спортния, 
медийния и изобщо обществения свят (не само българския). Из-
данието иска да промени осезаемо прогресиращото мнение, кое-
то се шири в обществото, че българинът се „опростачва“, поради 
което помества теми от областта на културата – критика за книги, 
музика, филми, театър и прочие, поднесена на езика на хумора, 
но при все това достатъчно сериозна и авторитетна.  

Между „Стършел“ и „Прас–прес“ има съществена разлика, 
състояща се в автоцензурата на авторите и карикатуристите. При 
„Стършел“ се наблюдава умереност и пълно разграничаване от 
скандалните карикатурите, докато при „Прас–прес“ определено 
се забелязва влиянието и стила на френските карикатуристи от 
20 век и по-специално на скандалния визуален, политически, 
социален и изобразителен език на „Шарли Ебдо“. Визуалната 
реторика на френското издание е явно подигравателна, неприз-
наваща определени норми, табута, чувствителни теми и морал-
ни ограничения. Тяхната реторика е скандална, често пъти раз-
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търсваща, като вероятната концепция е увеличаване на интере-
са и тиражите на изданието. Наративът и визуалният език са 
груби, осквернителни, арогантени, надменни, несензитивни. Ре-
ториката и аргументацията на „Шарли Ебдо“ не е трансформи-
раща обществото, не е превъзпитателна или лекуваща пороците 
и недъзите на социума, което е една от основните функции на 
карикатурния жанр. Някои от карикатурите му са очевидно 
обидни и злобни, като за жалост не предизвикват лекия и осво-
бождаващ смях на добрия хумор, а по-скоро жлъчно заяждане 
на подрастващ тинейджър с хормонален дисбаланс.  

    
Фиг. 4. Карикатури и заглавна страница 

на сатиричен вестник „Прас-прес“ 

Хумористичният език и общуване 
Терминът „хумор“ според древните гърци е съчетание на теч-

ности, известни като хумори (на гр.- χυμός, chymos, букв. – сок, ме-
тафор. – вкус), контролиращи човешкото здраве и емоции. Разбира 
се, че съществува и т.нар. черен хумор, който се подиграва на сери-
озни теми като смъртта, здравето, болестта, войната, насилието, лу-
достта, което попада в полето на сарказма, а също и на сатирата. От 
особено значение за черния хумор е да се определи мярата, балан-
сът и начинът на поднасяне на широката общественост.  
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Хипократ считал, че считал, че в телата ни има четири основ-
ни вида хумори: кръв, храчки (наричали ги „pituita“), черна жлъч-
ка и жълта жлъчка. Когато те са в относително равновесие, добро-
то здраве на човек било гарантирано, докато хормоналният дис-
баланс води до заболяване според древните гърци. Ако се прие-
ме, че хуморът е лекарство, каквато е и храната, може да се зак-
лючи, че както дразнещите и люти храни произвеждат жълтата 
жлъчка. Така горчивите храни – черната жлъчка, а тогава непод-
ходящият хумор може да стимулира произвеждането на горчи-
вина, токсичност и киселинност в нашето тяло и съзнание, което 
впоследствие не води до изцеляване, а разболява или запушва. 
На физическо ниво лошата сатира, зле поднесеният хумор, не-
подходящият сарказъм могат да влошат общото физическо състо-
яния, като в никакъв случай не постигат целите нито на хумора, 
нито на сатиричния жанр карикатура. Неприемането на този спе-
цифичен вид хумор не означава, че сме безхуморни, или че стра-
даме от липси. Не всичко, което предизвиква плач, е трагично, 
както и не всичко, което предизвиква смях, е хумористично.  

Повечето хумористични творби у нас са случайни, делнични, 
тривиални, не са плод на систематично развитие на таланта и 
творческия Аз. Изразяването на хумора, в което и да е изкуство, 
особено в художествена форма, не е просто ефект от шегата, а е 
резултат от размисъл и разсъждение, на притежаване на вътреш-
на интелигентност и мъдрост. Древните гърци, както и Молиер са 
вярвали, че е по-лесно да се направи трагедия, отколкото коме-
дия. Неслучайно великият Шекспир казва за образа на своя шут, 
че „за да изпълнява тази служба, му трябва много ум.“3 За да 
бъде авторът духовит, остроумен, хумористичен, необходими са 
му качествата, които правят един човек мъдър. 

Разликите между реториката на карикатуристите 
от „Стършел“ и тези от „Прас-прес“ 
Разликите между двата сатирични вестника са доста същес-

твени. Карикатуристите от „Стършел“ са карикатуристи от едно 
старо време, затова са съхранили ценностите и моралните зад-

                                           
3 Каменова, А. “Хуморът на безхуморните». LiterNet, 28.06.2002 (ориг. в сп. „Златорог», 1929, кн. № 6) 
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ръжки от това време. Те не търсят скандала (не че не го умеят, 
както многократно заявяват сътрудниците на вестника), не гонят 
високи тиражи, държат на грамотността и добрия стил на писа-
не. Карикатуристите и редакторите на вестника не искат да са 
последователи на агресивния сарказъм и злобното заяждане. 
Стилът на карикатурните изображения е мек и балансиран, из-
държан в рисунъка на опростената репрезентация на образ, 
концепция и идея. Не са претрупани със символи и съдържание. 
Избягват сексуалните контексти и композиции, както и модер-
ните въпроси за сексуалното определяне и третия пол или т.нар. 
джендър вълна. Опитват се да запазят традицията на стария ху-
мористично-сатиричен вестник без да ругаят и оскверняват ока-
рикатурения субект, смятайки че трябва да го бичуват и критику-
ват интелигентно. За да онагледим казаното, ще приложим ня-
колко карикатури от вестник „Стършел“  

 
Фиг. 5. Карикатура „Май-май си консерва“ 

на М. Янчева във в. „Стършел“ 
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Фиг. 6. Карикатура „Кватрирането продължава“ 

на Ивайло Нинов във в. „Стършел“ 

От което следват съществените разлики с карикатуристите 
на вестник „Прас-прес“. Тези „невъзпитани карикатуристи“ са 
Чавдар Николов, Чавдар Георгиев, Христо Комарницки и журна-
листа Иван Бакалов, които безспорно са актуални на своето 
време и за съвремената аудитория и манталитет. Те са злобод-
невни и дръзки, понякога вулгарни и неприлични. Обичат да 
прекрачват бариери и норми. Сатирици и карикатуристи има, 
откакто има и политици и власт, като целта и на тези „невъзпи-
тани карикатуристи“ е да вкара властта „в правия път“ чрез 
средствата на хумора и иронията. Сайтът периодично весели на-
селението, но и дразни политиците с материали, подредени в 
рубрики „Шарж на деня“, „Статус на деня“, „Карикатура на деня“ 
и „Текст на деня“.  

За разлика от „стършелите“, издателите на „Прас-прес“ 
смятат, че „Шарли Ебдо“ е жив паметник на свободата на слово-
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то с безпощадния си словесен и картинен език.4 Според тях е 
предизвикателство да минават границите на приличие, за да 
разтърсват манталитета и остарялата ценностна система. Свобо-
дата на печата, според И. Бакалов, е че могат да успяват тези, 
които минават границите, като остават най-отгоре на извоюва-
ното. Карикатуристите смятат да привличат и млади хора за сът-
рудници, съмишленици и „(по)читатели“. По-възрастните хора 
четат вестници, а младите нямат интерес към печатните медии. 
От „Прас-прес“ имат обаче идея как променят това – чрез меме-
та, комикси, т.е. чрез форми, които са достъпни, атрактивни и 
интересни за младите. Издатели и сътрудници във вестника са-
ми споделят, че „всички прилики с френския „Charlie Hebdo“ са 
неслучайни“5. 

Темите и езикът на карикатурните изображения на „Прас-
прес“, поставя окарикатурените обекти в полето на сексуалния 
контекст, порно-индустрията и специфичните сексуални анома-
лии и патологии. Често присъстват символите и контекстът на 
хомосексуалността, транссексуалността, трансджендърството, 
наред с определено много забавните и комични шаржове и си-
туации, в които се поставят преекспонираните образи. Наистина 
си личи таланта на карикатуриста, неговата концепция и остроу-
мие, замисълът, техниката и подборът на композиция и съчета-
нието на цветовете. Но се поражда въпросът: „Все пак не идва 
ли всичко малко в повече? Дали не пресоляват манджата?“, ка-
зано на народен език. 

Вероятно, всичко е просто въпрос на вкус. За едни ще е 
твърде много, за други ще е точно на място, но основното в една 
карикатура е винаги да надделява идеята за превъзпитание, 
критика на обществото и неговите порочни порядки, демонст-
рацията на гражданската позиция и самосъзнание. Сатиричната 
карикатура трябва да е моралната оценка, скрита или явна иро-
ния, да излъчва жизнерадостен хумор, добра аргументираност и 

                                           
4 БНТ. Новини. Общество. Интервю: Смях и политика-разговор с издателите на „Прас-прес“. 01.04.2017. 

Достъпно от: <http://news.bnt.bg/bg/a/smyakh-i-politika-razgovor-s-izdatelite-na-pras-pres>[09.05.2019] 
5 Newscafe. Общество. „Прас-прес“: Е, няма такъв вестник. Webcafe, 01.03.2017, 12:07. Достъпно от:  
 <https://webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_1581459801_Pras-pres:_E_nyama_takav_vestnik> 

[08.05.2019] 
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най-вече мяра, чрез която се измерват резултатите, ефектите и 
въздействието на реториката на визуалната графика и изобра-
жението. 

       

 
Фиг. 7, 8 и 9. Карикатури на в. „Прас-прес“ 
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Фиг. 10. Карикатура на в. „Прас-прес“ 
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ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 
В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Делиян Маринов 

В древната китайска философска мисъл има една интерес-
на теория в сферата на синхроничността, която и до ден днешен 
може да се приложи ефективно при изследването на обвърза-
ността на събитията от миналото и настоящето. И докато евро-
пейският модел на разсъждения в тази насока работи на прин-
ципа „след събитие/фактор А, следва събитие/фактор Б“, антро-
полозите от изтока смятат, че всъщност има „събитие/фактор А, 
което генерира събитие/фактор Б, събитие/фактор В и т.н“. Този 
инструмент за проучване на политически тенденции във все по-
сложното ни съвремие е доста ефективен. Както е познато не-
веднъж от историята, всяка революция и промяна в политичес-
кият режим съпътства не какво да е, а определен тип техноло-
гична революция. А развитието на човечеството неминуемо во-
ди до нужда от промяна на моделите на управление, тъй като се 
усложняват общественото мислене и всекидневния бит на хора-
та. Още повече, когато в днешно време (съвсем целенасочено) 
доминира културата на капитализма, а и технологиите са насо-
чени най-вече към облагородяване на икономическата среда в 
съответна държава и общество. 

Българският преход, настъпил след обръщане на полити-
ческите режими също е свързан и белязан, макар и ненадейно 
от вид технологичен прогрес, и то доста сериозен. 

Масовото навлизане на компютрите и устройствата, имащи 
пряк контакт с интернет, предразположи света към образуване 
на глобални мрежи, в част от които огромна част от населението 
в страната вече има и ескалиращо активно комуникативно 
съ/участие. 

Интересен феномен в това постпреходно време е, всъщ-
ност, навлизането и активното участие и на много политици в 
социалните платформи. В доста развити и демократични държа-
ви, facebook и twitter се превърнаха и в носители на политически 
изказвания, послания или диспути, които имаха своите ефекти в 
съответни публики, социуми. България също не отстъпва в този 
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план. Дистанцията между политиците и електората е скъсена. 
Лидери на парламентарно представени партии като Весе-

лин Марешки призовават през профилите си хората да се вклю-
чат в общинските им листи. Изглежда в интернет се е обособило 
пространство за водене на обществен диалог. Доколко е качест-
вен той е изключително комплексен въпрос, тъй като има и по-
ложителни и отрицателни страни, които предстои да бъдат разг-
ледани. със сигурност обаче частичната миграция на политиците 
в социалните мрежи има своят ефект върху развитието на поли-
тическият език у нас, тъй като то вече се обвързва с културата и 
рамките на социалните мрежи. Целта на настоящата разработка 
е, да покаже по какъв начин влияят социалните мрежи в разви-
тието на политическият език в условията на прехода. Едно от 
главните търсения на автора е да предостави достатъчно факто-
логично и аналитично обосновани хипотези за влиянието на со-
циалната мрежа върху политиците и езика им и обратно. 

За да бъде най-добре, което ще рече най-правдиво, разгле-
дан, феноменът „социални мрежи“ в условията на прехода, той 
трябва да бъде представен във основните си проекции. Социу-
мът, медиите и политиците са неразривно свързани компоненти 
в обществения диалог и като такива те участват в мрежата като 
скачени съдове. Интересно е обаче, какви коренни разлики има 
в структурата, формата и същността на използваният език. Ето 
защо е нужно тези съставки на информационната реторика да 
бъдат анализирани поотделно. Настоящата разработка ще пред-
стави три основни модула, в които ще бъдат разгледани – об-
ществото, медиите и политиците с техните езикови прояви, като 
главен инструмент на изследването ще е аналитичната психоло-
гия, чрез която най-ефективно може да се достигне до мислене-
то, лежащо зад пренесения в мрежата език. 

Обществото в мрежата 
От самото си начало Интернет ерата успя да наложи своето 

влияние по различни начини в социокултурната среда. Още пет-
надесетина години след началото на прехода новата политичес-
ка среда имаше уникалната възможност благодарение на тех-
нологията да получи повече публичност и да се свърже с въз-
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можно повече хора. Преди социалните мрежи, във виртуалното 
пространство най-посещавани бяха различните тематични фо-
руми и чат платформи, които не бяха толкова достъпни в самия 
си генезис. Днешните поколения вече не са запознати, а по-
старите може би са позабравили, което е естествено свойство на 
паметта в ХХІ век, но първоначално интернетът беше ограничен, 
а социалният дебат беше разпръснат на локално общностно ни-
во. Партийното дело беше пò теренно, а телевизионната медия 
отчасти имаше силата да води дискурса на обществен диспут. 

Не така стоят нещата обаче, в днешно време, само десет 
години по-късно. Виждаме едно бързо развитие на технология-
та, което детерминира реалността на сегашните поколения и 
привлича тези от предходните. 

Коя е ключовата дума? 
Достъпност. Дълбоката обвързаност на социалните мрежи с 

индивида може да бъде обяснена на биологично ниво. Нека 
разгледаме еволюцията на човешкият мозък в по-разгърнат 
времеви мащаб. Като естествено продължение на гръбначния 
стълб, в основите му лежат не кое да е, а най-първичните прин-
ципи на тепърва устройващият се поведенчески апарат на чо-
вешкият индивид. 

Впоследствие, с развитието на средата и заниманията на 
индивида се създават по-сложни връзки, свързани с разраства-
щите се дейности и мисловни процеси по тях. Ако човек се за-
мисля за всяка операция, която му предстои да извърши, ще на-
товари съзнанието си изключително много. Ето как възниква ав-
томатизацията за човешкото същество. Изключително важно е 
съчетаването на няколко дейности в едно. Докато човек просто 
върви или върши избраните за конкретния времеви материал 
дела, той има способността да оперира с информация. 

Юнгианската психология ни казва, че докато човек попива 
от външния свят, той преработва по-бавно информацията, която 
е налична. Ето защо битийната рутината донякъде е в помощ, 
защото тя поддържа някакви зона на свободен избор, в която 
човек да има възможността да реши дали да се обърне повече 
навън или повече навътре. 

Но, ако допреди сме автоматизирали част от дейностите 
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си, за да акумулираме и разгръщаме в себе си повече инфор-
мация, сега единствената оптимизация може да дойде от ав-
томатизирането на процеса по усвояването и обработването на 
информацията. Ето защо светът на интернет, достъпен чрез 
мобилните устройства, става естествен еволюционен избор. 
Цялата информация става „на една ръка разстояние“. Същото е 
и със социалния диалог. Вече няма нужда човек дори да при-
съства във физически общности, цялата виртуална среда е пъл-
на с такива, а самият отделен индивид има способността да 
създаде такава и около себе си. Напоследък различни, попу-
лярни в социалната мрежа, анализатори биват канени в листи 
за общински съветници. Ако допреди бяхме свидетели на нав-
лизането на телевизионния шоубизнес в политиката, сега но-
вите изгряващи звезди на политическата сцена са завършен 
продукт на фейсбук обществото, защото имат собствени ауди-
тории и достатъчно свързани платформи. Освен това, те и по-
вече владеят (изкусно) техниките за привличане на интерес, 
които имат своята специфика в мрежата. 

Тъй като глобалната мрежа е буквално на два клика разсто-
яние, за свикналото с оптимизацията съзнание, тя се явява ес-
тествен избор. Масовата информация и платформата, достъпна 
до множество потребители от целия свят на едно място, нався-
къде с теб. Какво по примамливо за съзнанието, особено в мо-
менти на скука! 

Освен всичко друго социалната мрежа е и проводник не 
само на информация, в която има определени послания, а и на 
социална енергия. Може да се каже, че огромна част от общест-
вото излива гнева си върху политиците в мрежата. Това е инте-
ресен казус, защото винаги съществува тънкият момент с въпро-
са дали зад групи с по над милион човека с името „Долу Бойко и 
ГЕРБ“ не стоят противникови политически сили. Възможно е и 
самите управляващи да са пуснали този слух за оскърбление на 
опозицията. Всичко е възможно като вероятна истина. И точно в 
това е проблемът на мрежата. Тя представя множество гледни 
точки, а съзнанията на обикновените хора ги приемат без да ги 
подложат на анализ, защото мозъкът буквално е затрупан от 
информационния поток, леещ се навсякъде във виртуалния и 
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реалния свят. Така никой със сигурност не би могъл да каже ни-
що. Във виртуалния свят, където присъства само информацията, 
а липсва светът на вербалния диалог, например, читателите не 
биха могли да знаят какви са намеренията зад даден пост. С по-
дълбоки анализи ще може да се види по-късно речта зад речта. 

Въпреки това въпросните групи набират популярност, орга-
низират протести, вдигат шум. И това, което е интересното, е, че 
очевидно фейсбук се явява инструмент, защото би могъл да се 
използва във вреда, за която и да е партия. И в същото време ре-
гулация на медията не отива, заради следването на европейски-
те и демократичните ценности, сред които и свободата. 

За първи път демократичното ни общество получава трибу-
на, в която доскоро почти не се прилагаше цензура върху потре-
бителите. Освен естествената западна политкоректност, която 
все повече залива медиите и изкуството, у нас имаме и един 
още по-интересен модел на фейсбук цензура. Напоследък, пок-
рай избухналите имотни афери на политиците, профилите на 
доста обществени анализатори Манол Глишев и медии Лентата 
на Карбовски бяха докладвани и свалени от социалната мрежа. 
Това ясно показва, че има намеса от чужда страна, тъй като ме-
ханизмът на фейсбук е да премахва или да заглушава профили и 
страници само при сигнал. Естествено това е роботизирана сис-
тема, която извършва действието автоматично. 

В същото време профилите на други хора, коментиращи 
властта, само че без конкретна информация и на по прост език, 
остават недокоснати. Което показва тенденция на властимащите 
към конструиране на една по-елементарна обществена среда, 
което по-скоро би отблъснала, отколкото привлякла реални 
симпатизанти на по-високо интелектуално ниво. Ето как властта 
си осигурява стабилност посредством инструментите на фейс-
бук. Въпреки това, фейсбук се превръща във все по-платена 
платформа, тъй като, за да достигат до повече хора, публикаций-
те трябва да бъдат подпомогнати от реклама. Ето как в тази 
платформа всъщност най-голямата аудитория принадлежи ос-
вен на вече популярните личности, така и на тези, които могат да 
си откупят рекламно позициониране. В момента може да се ка-
же, че няма ясно открояващи се обществени фигури, които ня-
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мат обвързаност с партия или движение. Прави впечатление все 
още що-годе стабилното задържане на фейсбук групите по пар-
тийни или идеологически интереси. 

Наблюдава се присъствието и на дискусионни форуми за 
консервативни и либертариански общества, които иначе нямат 
партийно представителство. Във фейсбук може да бъде намерен 
автономен работнически синдикат, религиозни средища и групи 
по музикални, кино и литературни интереси. Почти всеки тип 
социална прослойка има своя проекция в мрежата. Освен ве-
рижно – един с друг, потребителите са свързани и чрез своите 
интереси. Което, от една страна, е невероятно за всеки свободен 
човек, но, от друга – прави обществото по-достъпно за търговско 
или социоинженерно влияние. 

И двете са инструменти на властта и политическата система, 
затова ще разгледаме и техния език. Социалното разнообразие 
във фейсбук, породено от свободния характер на платформата, 
детерминира и пъстротата на използваният в мрежата език. То-
ва, което е фундаментално, обаче, е, че макар и явявайки се об-
щодостъпна платформа, в която не би следвало да има прегради 
между хората, социалната мрежа все пак се развива не като ал-
тернатива на досега познаваната реалност, а като нейна вирту-
ална реплика. Принципите на изграждането на комуникацията 
между отделните хора са подобни. В интернет реалността, точно 
на езикът се пада основна, свързваща роля. Както може да бъде 
забелязано в различните групи по интереси, които са с опреде-
лена политическа насоченост, най-общото между активните 
участници е нивото на владения от тях език, като тук визирам 
най-вече интелектуалното такова. То, естествено, далеч не опи-
ра толкова до знанията, които владеят говорещите, колкото до 
самата им култура на изказване/постване. 

В социалните мрежи, може да се каже, че използваният 
език има обединяващ фактор. Имаме критична маса, но и малки 
групи. На теория, хората, които имат различни степени на поз-
нание, разбирания и осъзнаване във фейсбук, имат шанс да се 
срещнат, да комуникират и да обменят идеи, така че взаимно да 
се допълват. Т.е мрежата е терен с определен потенциал, който 
може да бъде разгърнат в посока, която да е продуктивна и за 
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обществото, и за самото реторическо изкуство. 
В условията на прехода, обаче, може да се каже, че фейсбук 

е и ресурс, който не се оползотворява, а по-скоро се експлоати-
ра. Защото, както може да бъде отчетено, социалните модели и 
проблемите, обвързани с тях, само се преповтарят и задълбоча-
ват, а не търпят усъвършенстване и развитие. 

Един от тези проблеми е дистанцията. Общата платформа 
не е обединяващ фактор, а напротив място, където стратифика-
цията става още по-изострена. Костюмираният икономист със 
знания и интереси, например в маркетинга и пазарите, и обик-
новеният работник в някое производство са на клик разстояние 
един от друг, но въпреки това стават още по-разделени, защото 
техните взаимно видими различия са повод не за интерес и из-
следване, а за разкол. 

В групите, където се срещат постове, хулещи на уличен език 
премиера, рядко ще се включи някой член на либертарианската 
общност (дори да е със сходни виждания). Той винаги ще пред-
почете неговата собствена група, в която членуват хора, с които 
говори на един език (като форма на изказ и използвани езикови 
средства). 

Феноменалното за фейсбук е, че дава показност на различ-
ните социални и политически движения. Те са изключително 
полезни за политиците: 

Политиците в мрежата 
Като интернет-портал без конкретно зададено предназна-

чение, фейсбук може да бъде използван от всеки човек, според 
съответните цели и нужди. Хората имат възможността да участ-
ват в мрежата като възли, по които да си предават информация-
та. Но могат да бъдат и като мухи, които се пленяват. Регулации 
и правила за употреба има естествено, но те са също толкова 
добри и за преднамерена експлоатация. Добър пример за това е 
опцията за докладване на страници, профили и публикации, ко-
ято позволява да се заглушават медии и обществени личности. 
Напоследък ставаме свидетели на все по-често блокиране и заг-
лушаване на профили на обществени личности, които остро кри-
тикуват властта. Прави впечатление, че подобен сорт цензура се 



ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 310 

прилага и към граждани, чиито постове събират няколко хиляди 
харесвания. Като тези на протестъра Манол Глишев, чиито 4 
профила бяха напълно изтрити с всичкото си съдържание преди 
няколко месеца. Интересното, обаче, относно мрежата е, че тя 
представлява огромен ресурс, който може да облагодетелства 
по много различни начини.  

Платформата реално представлява огромно депо данни, ко-
ето е обстойно проучвано, анализирано и, най-вече, моделирано 
за определени цели и нужди. Естествено, общото чувство на сво-
бода на споделяне и комуникиране съществува, но отвъд него те-
кат процеси, които са несъзнавани от индивида и оказват опре-
делено въздействие върху мисленето, действията и речта му. В 
социалната мрежа присъстват хора от почти всички социални кас-
ти, така че тя представлява, както добро място за набиране на 
електорат и почитатели, така и за моделиране на изградените 
пристрастия на различните хора. Това се случва най-вече чрез ин-
формационния поток – не толкова чрез неговото конкретно съ-
държане, а по-скоро цялостно чрез начинът, по който въздейства 
на психиката. Изобилието от информация за мозъка е като изоби-
лие на храна за стомаха. Колкото е повече, а и колкото е по-
разнообразна – нейната обработка се забавя. Количеството данни 
и истории, които човек има потенциал да погълне за няколко се-
кунди докато плъзга надолу добре познатия „нюзфийд“, е пре-
дизвикателство за мозъка. Ако допреди години хората са обме-
няли далеч по-малко информация, днес, стига човек да поиска и 
да е достатъчно зарибен, граници и задръжки няма. Едва ли е 
възможно мозъкът да еволюира и да се развива толкова бързо, 
колкото и технологиите. Да, те се създават от гении, но повечето 
се използват широко от масите. Такъв шок за съзнанието, какъвто 
представлява сблъсъкът с една вътрешна мултисоциална вселена, 
може или да го изгради, или да го срине. 

Тоест, човек или ще свикне да борави с повече данни и ще 
усъвършенства когнитивните си функции и интелекта си, или ще 
се изгуби изцяло в целия инфармационен поток и в неговата ди-
намиката. А тук вече е напълно редно всеки да си зададе и въп-
роса – дали изкуственият интелект идва в помощ на естествения, 
или да го замести? 
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Когато информационният поток стане много динамичен и 
най-вече агресивен, мозъкът си изгражда защитна среда, чрез 
която прочита повърхностно или само първите думи от някоя 
статия, и преминава към друго. В рамките на няколко секунди 
историите се менят, но не биват асимилирани и обмисляни 
осъзнато, напротив – вграждат се пряко в информационното де-
по и индивидът ги възприема като свои. Естествено, това е за-
щитна функция на съзнанието, което отчаяно иска да се съхрани 
в цялото море от информация. Ние не осъзнаваме, но консуми-
раме толкова много познание, че нито едно отделно не може да 
бъде асимилирано и оценено. Ако лабораторията на възприяти-
ята не работи, ние ще използваме същите сурови продукти, кои-
то получаваме. Тоест нашият език, това, което говорим и изпол-
зваме, е което ни е набито, докато ние просто тренираме всеки 
ден един и същ ритуал – преяждане с информация, докато всич-
ко друго бива вършено автоматизирано. Именно това позволява 
на социалните инженери да настройват, по-точно казано, да ма-
нипулират определени мнения в обществото. Естествено, това е 
проблем, защото тук реториката бива експлоатирана от полити-
ческият език. РR-ите препоръчват определени техники от класи-
ческите и чуждестранните школи. Добре познато е, че в минало-
то е имало големи и способни лидери, които са впечатлявали 
мнозинствата не само с харизма. Те са използвали определени 
изразни средства и експресии. Във фейсбук обаче, всичко е въп-
рос просто на обикновените думи, но отвъд тях естествено вина-
ги има вградени послания. Затова е редно да разгледаме и дру-
ги примери за статуси на политици в мрежата. 

Един доста интересен, а и често активен политик във фейс-
бук е Томислав Дончев. Неговият имидж е доста солиден. Огром-
на част от снимките, които споделя, са от планини и от екстрем-
ни преживявания, като катерене, загубване в нощта, зимни 
спортове и т.н. Бившият кмет, министър, нар. Представител и 
член на ЕП, не се свени да публикува снимки от своите приклю-
чения, с които да набира популярност. Така печели истинска по-
пулярност, а публикациите му събират стотици и хиляди харес-
вания. Естествено, будният спортист е проекция на алфа доми-
нантната му същност, което е един особен тип харизма. Мъж-
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карството, при това тежкото, което е характерно за партията, е 
добре познат символ за масата, съчетано с вършенето на неща, 
които изглеждат недостижими за обикновения човек – това въз-
величава образа на политика неимоверно! Съвсем естествено е, 
че думите, идващи от този мъж, са слушани от определени хора 
едва ли не и със страхопочитание. 

На 25-ти април Томислав Дончев публикува няколко сним-
ки, в които се вижда как той, в идеална форма, покорява висока 
катераческа стена. В публикацията е написано:  

Всеки се стреми да се изкачи нагоре. Зависи къде. Един се 
катери на висок пост и трепери да не падне оттам. А друг се 
катери на стена.... И пак трепери да не падне. Разликата е 
нищожна. А от това хората са несравнимо различни. 

Един антрополог би казал, че вицепремиерът говори като 
древен египтянин, тъй като в езиковата култура на някога разви-
тия египетски народ винаги са били заложени двусмислиците и 
загадките. Те са много удобни за покоряване на повече почита-
тели сред масите, защото могат да бъдат тълкувани различно. 
При такъв тип комуникацията, когато обект субект А написва 
нещо, което всички останали субекти ще прочетат, без обаче 
шанс да развият повече конкретната тема, за да бъде пояснена, 
те остават в плен на собственото си възприятие за изказаното. 
Естествено, някои хора ще отговорят или ще устоят. Но повечето, 
повлияни от цялостната харизма, ще се опитат да си направят 
нещо като заключение и за себе си. Е, не всички. Подобен сорт 
изказвания има силата да спечеля повече харесвания по проста-
та причина, че, в крайна сметка, повечето индивиди няма дори 
да се замислят. Какво значи замисляне, всъщност? Заемам се с 
мисълта. За да се заеме човек, трябва да има време, а когато 
постът на вицепремиера просто е прелетял през прехвърлянето 
на новините от деня, мозъкът само ще улови думите, без да ги 
обработи. Така човекът ще ги преповтори обратно чрез речта, 
често дори мислейки си, че са негови собствени! 

Всъщност, макар и да има отново доста по-висока от средно 
обичайната сума харесвания, този пост бива по-скоро охулен в 
коментарите, което е нещо ново за вицепремиера, тъй като по 
принцип публикациите му досега винаги се радваха на внимание. 
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Ето и някой от реакциите под поста. 
Мира Атанасова: С какво ще запомним ГЕРБ. Фул джамии 

и порутени църкви, пребито до смърт здравеопазване, изна-
силена „Т€мида“, малко мутри по Европа, изсечени Балкани, 
бетонирано л@йноморие, милиционери, генерали, шамшали, 
конвенции, източени млрд. Евро фондове, убийства и на жур-
налисти....... И т. н. 

Григори Василев: Отдавна си се изгубил... 
Ето друг пост на Томислав Дончев, в който играе силно 

двусмислието, но освен него, виждаме и едно доста философско 
амплоа. 

Победата е почти всичко, но не е всичко. В стремежа към 
победата не трябва да губиш себе си. Това, в което вярваш, 
това, което си искал, това, което си обещал. Иначе, може да 
се окаже, че е победил някой друг, а не ти. 

Профилът на вицепремира репрезентира много добре един 
от основните типове потребители в мрежата. Активният. Томис-
лав Дончев публикува доста често снимки от лични изживява-
ния, което показва неговото желание за откритост и близост с 
хората. Постовете му са по-скоро опити за изтъкване на интелек-
туална и социална ерудиция, което до някаква степен издига не-
говия собствен статут. 

Друг профил, който характеризира определен тип на при-
съствие в социалната мрежа, е този на омбудсмана на Републи-
ка България – Мая Манолова. Макар че е следвана от 20 747 
души, тя не публикува често, а постовете ѝ, макар и отчасти от 
личен характер, отразяват най-вече нейния професионален жи-
вот. Което е доста стратегически подход, имайки се предвид и 
нейната роля в държавата. Почти всичките ѝ публикации са с ог-
ромен положителен заряд. Такъв позитивизъм играе ролята на 
естествен щит и за нейния имидж. Ето как сме свидетели на това 
как социалната мрежа може да бъде използвана като инстру-
мент за подсилване репутацията (или всъщност за проектиране-
то ѝ в общественото възприятие). Мая Манолова не пропуска да 
отправи поздравителни публикации за всеки празник, които се 
радват на широк интерес от хиляди харесвания. Обмудсманът 
не пропуска да изтъкне всички инициатива, на които е присъст-
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вала лично, в знак на солидарност и подкрепа. Естествено, от 
време на време една от популярните дами в политиката, не 
пропуска и да направи някой по-сериозен пост по обсъждана 
тема. Прави дълбоко впечатление големият отклик, който Мая 
Манолова получава за публикациите си, което е и доказателство 
за нейния, успешно създаден, профил. 

Всъщност позитивното поведение във фейсбук е един от 
добре изпитаните подходи за събиране на интелигентна ауди-
тория. Нещо, от което обудсманът със сигурност изпитва нужда. 

Интересна тенденция в социалните мрежи е, че политици-
те, имащи лични профили, биват приемани по-радушно от об-
ществото от онези, които присъстват в мрежата под формата на 
страница. Добър пример за това е фен-страницата на Валери 
Симеонов, чиито публикации, насочени най-вече към неговата 
политическа кариера и изказвания, биват посрещани с гневни 
или насмешливи реакции от потребителите. Естествено, страни-
ците във фейсбук по подразбиране се използват най-вече за 
реклама; нещо, което автоматично се превръща и в повод за 
дистанция. В най-последните си публикации Валери Симеонов 
бурно призовава хората за подкрепа на бъдещите евроизбори. 
Те, обаче, биват по-скоро охулени и коментирани негативно от 
потребителите. Ето някои, различни отговори на потребители 
към публикации на Валери Симеонов, репрезентиращи и раз-
лични типове гражданска потребителска езикова култура. 

Павел Юруков: Уважаеми г-н Симеонов, Вие бяхте в уп-
равлението и още сте, а нищо не направихте по въпроса за 
енергетиката,защото кокалът, който захапахте, беше дос-
та тлъст и сега се целите в по-голям кокъл, с повече месо на 
него и през цялото време бяхте патерицата на правителст-
вото и го подпирахте много яко... 

Маргарита Урумова: „Ние показахме, че........'' Показахте, 
че можете да съсипете действащата икономика на една 
страна, да прокудите и унижите един достоен народ и да съ-
сипете бъдещето на децата ни, и на поколенията след тях 
дори. За 30 г. демокрация не видях нищо стойностно, което да 
сте направили освен облагодетелстването на собствените 
си задници. 
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Янко Асенов: С какво се опитва този долен човек да ни 
примами. Говори така, защото е облечен със власт. Стига лъ-
гахте народа. Боклуци нещастни. За кокала сте готови да 
продадете и собствените си деца. Изроди долни. Правите 
всичко на гърба на народа. Но един ден ще си платите за то-
ва. Дерибеи за собствения си народ. 

Виждаме как фейсбук, бидейки свободна платформа, разг-
ръща широко поле за езикът на омразата, който е един от тумо-
рите на прехода. Естествено, такъв масов подиум за обществени 
дискусии не може да бъде управляван, защото всеки може да си 
прави профили и да влиза постоянно, без значение колко пъти 
ще бъдат изтривани или заглушавани предишните му акаунти. 
Интересното за избиването на негативна енергия в мрежата е, 
че всъщност нейният най-лош ефект върху обществото е това, че 
го изхабява. В социалната мрежа могат да бъдат намерени сто-
тици страници и групи с всякакви скандални имена като: „Не 
желая Бойко Борисов за премиер“; „Аз се срамувам от Росен 
Плевневлиев – президент на Република България“; „Искам Ос-
тавката На Цветан Цветанов“. Освен, че са изпълнени с хуморис-
тично и оскърбително съдържание, те се радват на активно пот-
ребителско участие. Някои са с опасен характер, като например 
„Вън мутрите от политиката“, защото концентрират изключител-
но много негативизъм, а и са добър „басейн“ за фалшиви нови-
ни. Само при написването на „ГЕРБ“ в търсачката и филтриране 
на групи, могат да бъдат намерени десетки такива „за“ или 
„против“, пълни с хиляди потребители. Има доста хипотези, че 
подобен сорт страници и групи разчитат на фалшиви и неактив-
ни профили, без значение колко точно са на брой, важното, е че 
покрай тях имат активност и много истински потребители, защо-
то точно това е целта на тези групи.  

Това, което социалните мрежи донесоха на обществото и 
политиците, е един огромен и свободен подиум. Всеки ден хи-
ляди родни потребители на фейсбук отделят жизнена енергия и 
време за коментиране на различни обществени казуси. Винаги е 
било въпрос на време за всяко изобретение, което трябва да за-
почне да се експлоатира от хората за всякакви цели, дори поня-
кога за съвсем различни от оригиналния замисъл. Този общочо-
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вешки цивилизационен принцип сполетя и фейсбук. И то не са-
мо на родна почва. Фашливите новини и агресивното поведение 
в мрежата станаха масов принцип и доведоха създателите на 
платформата до редица нови решения, засягащи бъдещето ѝ. 
Прекомерната свобода на словото се оказа автогол за прохож-
дащата демокрация, което е силно доказателство за това, как 
идеолозите ѝ са пропуснали най-важния, основен за всеки човек 
фактор – природата. Ето защо не е учудващо, че част от планове-
те за последващото развитие на платформата ще премахнат 
нюзфийда във формата, в която сегашните потребители го поз-
нават. Фейсбук ще става много по-личен, но за сметка на това 
ще се обърне още по-голям фокус върху групите. Интересно е 
как това ще повлияе на обществената и политическа реалност. 

Сбогуването с досегашния фейсбук затваря интересна глава 
от историята на прехода досега. Запленени от огромния поток от 
информация, хората не осъзнават как тя самата ги изменя. Съ-
щото важи и за политиците, които искат или не стават част от 
виртуалната обществена реалност, а това рефлектира и върху 
техните имиджи и карирери. Понякога положително, но често и 
катастрофално. Технологичните новости, чертаещи промени и в 
обществото, винаги са били сериозно предизвикателство за по-
литиците. Именно те са явленията, които детерминират нерядко 
и движенията на фигурите по игралния подиум. 

Тепърва, с настъпването на апогея на дигиталната ера, хо-
рата ще прекарват повече време дистанцирано. Общественият 
диалог и политическото присъствие също ще се засилят в пре-
делите на мрежата – без значение от конкретната форма, която 
ще приеме в определен бъдещ отрязък от време. Ето защо и 
езикът ще става още по-важен, а досегът му със законите на вир-
туалната среда ще доведе и до съществени трансформации, ко-
ито ще имат свой несъмнен, доста значим културен отпечатък и 
върху социума. А какво ще е нивото му? Това вече (ще) зависи 
само и единствено от развитието на самия преход!  
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