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МАРКЕРИ НА ПЕРЕСТРОЕЧНИЯ НОВОГОВОР ИЛИ ЗА 
НОВИТЕ И СТАРИ  КОРЕНИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ НА „ПРЕХОДА” 

Донка Александрова 

PERESTROIKA NEW SPEECH AND ITS MARKERS OR MODERN AND OLD 

ROOTS OF THE POLITICAL LANGUAGES OF „TRANSITION” PERIOD 

Donka Aleksandrova 

Abstract: The present study focuses on the analysis of the main markers of the „perestroika 
newspeach”. The relarionship amongst the power, politics, ideology and the new political 
language are investigated on the background of Bulgarian transition. The qualitative and 
quantitative indices of so called „wooden language” from the period of „Building of So-
cialism” and of  „Perestroika political language”. 
 
Keywords: perestroika, transition, perestroika newspeach, power, politics, political correct-
ness, political vocabulary 

 
Целта на моето изказване е да маркирам същностните аспекти на поли-

тическия език след социализма. Наричам го „перестроечен”, а не „преходен” по 

две причини: първо т.н. феномен „Преход” фактичеи беше реставрация на ка-

питализма (по български) и период на търсене на нов икономически и идеоло-

гически модел, и второ – ехо от Горбачовата контрареволюция, заляла целия 

бивш соц-лагер. 

Днес е време на политическите хамелеони и междупартийното номадст-

во; време на срутените кумири и убитите надежди; време на нагли лъжи и под-

мяна на ценности; на грабеж и корупция; на братоубийствено партийно строи-

телство; на идеологическа деструкция и издигане на Лъжата върху Олтара на 

Истината; на Интернет и масовата манипулативна агресия... Къде беше начало-

то на всичко това? 

Точно преди 33 години (на 15-17 май 1986 г.) „бащата” на Прехода - М. 

Горбачов произнася за първи път термина „перестройка” за настъпващия нов 

политически процес, включващ глобални реформи в сферата на икономиката, 

селското стопанство, индустрията – реформиране  на цялото съветско общест-

во: „Видимо, товарищи всем нам перестраиватся. Всем.”  Преди една го-

дина – на 20 април 1985 г. на Априлския пленум на ЦК на КПСС М. Горбачов из-

дига лозунга за „ускорение на развитието”, за реформиране на партията и дър-

жавата, което беше косвено признание за изоставането на съветската икономи-

ка, промишленост и селско стопанство. Западът отново трябваше да бъде „до-
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гонван и изпреварван”... За съжаление авторът на Перестройката не остана на 

висотата на Промяната, (а не Смяната), която беше необходима на общество-

то. Най-точно формулира ролята 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 – Николай Рижков: 

«Горбачева не страна интересовала, а то, как он выглядит на ее фо-

не».1 В действителност последният генерален секретар на КПСС и нейн уни-

щожител не показа нито идеен и теоретически капацитет за такава грандиозна 

обществена промяна, нито моралната устойчивост за отстояване на обществе-

ното благо, поддаващ се на лъстивата оценка и подкрепа от страна на Западна 

Европа и Америка (личните му контакти с М. Тачър и Р. Рейгън). М. Горбачов 

прие ролята на предателя и убиеца на надеждите на милионите обикновени хо-

ра по света. Магическата дума „перестройка” без превод навлезе в ежедневие-

то на народите от бившия соц-лагер със силата на съкровена надежда за ре-

конструкция (а не де-конструкция) на социализма и впоследствие се превърна в 

отровата на разрушението и разочарованието, без ясни перспективи за същно-

стта и измеренията на Новото. 

 Ние, българите, възприехме друга дума – «Преход» и този път без да 

повтаряме папагалски съветската практика мечтаехме за реформи и подобре-

ния, които ще видоизменят социализма и ще донесат повече свобода на лично-

стта и комуникациите. В действителност „преходът” се оказа „реставрация” на 

капитализъм, забравен от едни и мечтан от други, за които той има само лъска-

вата страна на богатството и псевдо-свободата. Мечтата обаче се оказа илю-

зорна и непознатият „Преход” се превърна в разочарование, отчайваща бед-

ност и безизходица за милиони, покрай мръсната вода изхвърлихме и отроче-

то... Желанието за промяна беше продиктувано обективно от застоя и дефор-

мациите в управленската и социалната политика в промишлеността и селското 

стопанство през 70-те и 80-те години на ХХ век. Поетите, писателите и артисти-

те като най-чувствителната струна на обществото публикуваха произведения, 

критикуващи обществените недъзи (Пиесата „Прокурорът” на Г. Джагаров, по-

езията на Р.Ралин, К.Павлов, М. Ганчев, Ст. Цанев и др.) Но най-чувствително 

                                                 
1 https://iz.ru/news/575877 Горбачева не страна интересовала, а то, как он выглядит на ее фоне»  
Николай Рыжков — об «отцах перестройки», золоте партии и предательстве, Интервью, Давтян Паруйр, 
26сентьбря 2014, 01:01,4441 26 сентября, 2014. 01.01. 
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въздействие върху обществото оказаха смяната на идеологемите, радикални-

те 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 характеристика: от една страна, настъпи демократизация на 

обществото (макар и едностранчива и хаотична), а от друга – обществените отно-

шения се де-идеологизираха или ре-идеологизираха с установяването на псевдо-

идеен плурализъм (леви, десни, либерали, консерватори, патриоти, земеделци и 

пр.)  

Власт, политика и дискурс: Мнозина изследователи на политическата 

комуникация твърдят, че историята на политическата 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 зафиксираното 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 не-

щата” той стига до извода, че „във всяка дадена култура, във всяко дадено 

време, винаги съществува само една епистема, която дефинира условията за 

възможностите на цялото познание”.3 А властта според него не са институциите 

и органите за управление (държава, църква, семейство и пр.), а „отношенията 

между силите” - властта е „сноп от отношения”, докато познанието за епохата 

(епистемата) се въплъщава изцяло в многообразието от дискурсивни общест-

вени практики в определено време4. 

За да отговори на въпросите: „Как се упражнява властта?” и „С какви ме-

ханизми?” руският философ А.Г.Дугин разглежда «стихията на властта и сти-

                                                 
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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хията на езика» като  „явления от еднакъв функционален ред». «Социалната и 

политическата революция, пише той, започва с изменениено на езика, а ако е 

успешна, тя задължително реформира окончателно езика”5. Терминът „поли-

тически 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 първоначално са имали предвид само политическите речи (устни и 

писмени), насочени към унищожаване на привилегиите. Впоследствие стигат до 

извода,че всяка революция внася своя принос към изковаването на нов поли-

тически език. Участниците и изследователите на Френската революция освен 

термина „политически език” променят и термините, означаващи науката за по-

литиката – политологията: до тогава традиционно тя се свързва с морала (sci-

ences morales et politiques) – „науки за морала и политиката”, а след революци-

ята смисловият акцент се премества върху социума 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 сино-

ним на ограничено, опростено мислене, не търпящо инакомислието, главният 

инструмент на тоталитарната държава и Партия. Карикатурният образ на дег-

радиращото влияние на опростения 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 раз-

лика: докато при първия нещата тотално се опростяват, за да достигнат до не-

образованите примитивни псевдо-граждани, при втория наблюдаваме обратна-

та тендеция – усложняване на комуникативната ситуация: диалогизъм, демок-

ратизация, многопартийна система, медийна манипулация и пр., които  се пре-

плитат с тоталното профанизиране на социалния живот – деидеологизацията, 

чалга културата, печалбарството, култа към потреблението, замяната на мо-

ралните принципи на социализма с либералните норми на пазарната икономика 

и личното облагодетелстване.  

                                                 
5 Дугин, А.Г. Философия политики, М., с.388-389 
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 „Перестроечният” или „новговорът на прехода”се побългари в две посоки: 

от една страна – за левите сили – той беше продукт на „мирната” (нежна) рево-

люция и беше близък до „преустройство”; от друга страна – десните партии го-

вореха за „смяна на системата” и се противопоставяха категорично на съветс-

ката „перестройка”. И за едните, и за другите оратори беше характерно крайно-

то екзалтирано отрицание. Елемент на обективно балансиране на позициите 

внесоха две събития, придобили историческо значение за Прехода – „Кръглата 

маса” от  3.01 до 14.05. 1990 г. за политически консултации, вследствие на кои-

то се решават ключови проблеми от държавното управление   и „Боянските ли-

вади”, пресконференцията на президента Ж.Желев, станала популярна под то-

ва название и довела до оставката на правителството на Филип Димитров 

(СДС). Като продукт и средство на властта перестроечният политически език 

закономерно следва етажите от пирамидата на Властта: държавните чиновници 

– Премиер и министри, председател на Народното събрание и депутати, Пре-

зидент (за първи път в българската история, за съжаление с твърде редуцира-

ни правомощия поради статута на държавата като парламентарна, а не прези-

дентска република), Средствата за масова информация, олигарсите... В тази 

пирамида ярко се откроява публичната диглосия, демагогски прикривана под 

демократичните форми за управление: авторитарен стил на управление като 

маска на олигархичните зависимости от едри собственици, забогатели вследст-

вие на незаконна приватизация, раздържавяване, подмолно раздаване на дър-

жавни 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 но-

менклатурен елит и на неговите родови продължения. Десни и леви анализато-

ри обясняват как са завладени пазарните територии. Д-р Н. Михайлов посочва 

ролята на десните като политически гарант на левите за тяхното пазарно осъ-

ществяване. „Те опаковаха процеса в клишета на либералната проповед, тра-

фарети за свободния пазар и скандиране на анти-комунистически лозунги. Де-

мократичната видимост е тяхна заслуга”6.  

  „Нелегитимният контрол върху публичната власт” намира най-ефективно  

приложение в Средствата за масова информация – печатни и електронни. 

                                                 
6 Д-р Н. Михайлов, цит. Интервю 
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Зад видимата свобода на словото се крие политически и главно икономически 

надзор. Не случайно днес България е на 111-то място по Свобода на словото. 

Илюзията, че разкрепостяването на журналистическия език ще доведе до ис-

тинското демократизиране на медиите, рухва още през първите години на т.н. 

Преход. Публична тайна е наличието на медийни империи, които издър-жат 

финансово и управляват идеологическите и културни програми на телевизии, 

радия, вестници, списания, електронни сайтове. Тази политическа и икономи-

ческа зависимост възпрепятства формирането  на обективно обществено мне-

ние, а демокрацията се превръ-ща във фикция. На фона на финансовите и по-

литическите  зависимости благоприятен факт е наличието на множество разно-

образни по програми и целеви таргет групи от зрителска/слушателска/читател-

ска аудитория. В конкуренция с останалите СМИ телевизията успя да се нало-

жи като самостоятелен субект на властта. Дългочаканата свобода на медийно-

то отразяване на обществените проблеми доведе до превес на масовата (чал-

га) културата, посредством която медийните творци се съпротивляваха на иде-

ологическата безпътица, политическата нестабилност и липсата на консенсус 

по отношение на обществения идеал. Интернет епохата до такава степен е об-

себила обществото, че е невъзможно 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 щироко да се изявяват предимно млади свободомислещи хора се 

зароди „полицейското следене в Интернет”. Независимо от това политическите 

блогове и социалните мрежи успяха да изместят от вниманието на масовия 

потребител традиционните медии, да се превърнат в „съвременна Агора”, пос-

тавяща на разискване най-горещите теми на деня и организираща масови  дис-

кусии и протести. Естествено, радостта от достъпността и масовостта на соци-

алното въздейстие посредством Мрежата се помрачават именно от невъзмож-

ността да се контролира информацията. В същото време свободата на общува-

нето чрез Мрежата в определени случай се превръща в неуправляема възмож-

ност за сексуално насилие и брутално издевателтво над детските или неукреп-

нали морално личности.  

  Идеология,  власт и  политика са трите „стълба” на политическия език. 

Те са неразривно свързани, независимо от това дали участниците в политичес-
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ката комуникация при-знават или не идеологическата си принадлежност. По 

време на „реалния социализъм” се отделя специало внимание на идеологиче-

кото възпитание и политическата просвета. Стига се дотам, че поради заобика-

лянето на реалните конфликти в социалистическото общество сред население-

то и преди всичко – младите хора – настъпва апатия  и отвращение от идеоло-

гическата пропаганда. По време на „Прехода” настъпва „идеен плурализъм”, 

който най-често прелива в своебразен „либерален конформизъм”. Все повече 

млади хора изповядват максимата, че: „Всеки човек трябва да има личностна 

идеология”. А това се деши-фрира от други, че тази „идеология включва: нор-

мален живот: свой, на децата, на техните деца”7.  

  Според известния съветник на Вл. Путин А. Г. Дугин пряката връзка меж-

ду властта и езика се осъществява посредством „изкуствен, отчасти „техни-

чески език, създаван за определени конкретни цели и призван да внедри в об-

ществото някои най-важни принципи, смислови ценности и етически нагласи”8. 

За разлика от юридическия и епидейктическия реторически жанр, политически-

ят (делиберативният) език (респективно – дискурс) притежава подчертано оце-

нъчен, дори агресивен характер. Фундаментално условие за „реторическото” 

е неговата телеологичност (целенасоченост). В това отношение публичният 

дискурс се родее с драматургичния текст. В него главното и второстепенното 

притежават функционално равнопоставени стойности (например основната 

идея и жеста на лъжата, когато са неправилно съчетани, могат да се изключат 

взаимно!)  Успешният политически лидер е длъжен максимално да владее и из-

ползва както техниките на сугестивното (преобладаващо дружеско и толерант-

но) 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. войнс-

твен,  военен). Затова „полемиката” (словесната война) се прилага много по-

често и по-ефективно в различните политически ситуации: предизборно гово-

рене, парламентарните дебати между управляващи и опозиция, телевизионни-

те и радио-диспутите и пр. Тя се различава категорично от приятелската или 

научната дискусия по теоретичен или злободневен проблем, където цел на 

спора е откриването на истината, а не победата (често на всяка цена). Войнст-

                                                 
7 Митев, П.-Е.Българите, Социологически погледи, С., Изд. „Изток-запад”, С.,2016 г., с.177. 
8 Дугин, А.Г. Философия политики, с.392 
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вено-спортната терминология трайно навлезе в ежедневна употреба: „Ще 

ги бия! Ще ги победя! Ще ги размажа! Три пъти паднаха...”  Естествено, военно-

спортната агресия в условията на мирновременно развитие на общество, пре-

тендиращо за демократичност, притежава във висока степен театрализиран 

характер, а самият текст на дискурса следва основните изисквания на драма-

тургичната структура и технология. В този подход решаваща роля изпълнява 

осъразмереното редуване на текст и паузи (емоционални и логически), продик-

тувано от непрекъсната грижа за вниманието на реципиентите. Основната гри-

жа на политическия оратор е доверието на аудиторията, за което Шекспир 

казва, че е като душата, напусне ли веднъж тялото, връщане назад няма!  

Изследователите на политическите езици подчертават реторичното въздей-

ствие на властовия дискурс посредством афектацията, защото „само силата 

на афектацията” – способността да „подбуждаш,, подтикваш и произвеждаш” е 

в състояние да предизвика „ре-активни афекти или нормално участие на афек-

тираната сила в процеса на властовото взаимодействие” (М. Фуко). Естествено, 

„новите леви” не са „откриватели” на реторическите функции на политическия 

език. Преди тях още Аристотел, Цицерон и Квинтилиан обобщавайти теорети-

ческите основи на древната реторика, съветват ораторите да учат, вдъхновяват 

и да увличат слушатерите си (docere, delectare, movere – М.Т.Цицерон), а съз-

дателят на френската социална психология Густав Льобон („Психология на 

тълпите” и „Политическа психология”) още в края на 19-ти и началото на ХХ век 

препоръчва на политическите оратори да „нагнетяват страстите” чрез „твърде-

ние, повторение, обаяние и изразителност”, защото „психическата зараза” се 

постига най-адекватно посредством агресивни, максимално опростени, кратки и 

образни послания.  

Властово-моралното предназначение на политическия език е да вли-

яе върху хората и изгражда у тях определена ценностна система: да внедрява 

моралните норми и ценностните им нагласи за участие в социалната реалност, 

да формира общественото мнение. Да си спомним известния на всички „Мо-

рален кодекс на строителя на комунизма”. В него всичко беше красиво и пра-

ведно и... скучно до втръсване... Спомнете си как започваха всички наши авто-

биографии: „Произхождам от бедно селско/работническо семейство...” Сякаш 

беше престъпление ако родителите ти са интелигенти... И днес в ушите ми зву-

чат стихове от поемата на Стефан Цанев „Аз питам” :  
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„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! 

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 разстреляна, 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 непоследо-

вателен в идеологическата си принадлежност и след промените със задна дата 

се обяви за твърд дисидент... Впрочем периодът на Прехода изобилства от 

пребоядисани „ фалшиви герои”, за които гениално пееше Тодор Колев... 

Фалшът и клишираността на преобладаващата политическа комуника-

ция през 70-те и особено през 80- години на ХХ век отблъскваха мислещите и 

искрени граждани и обратно – привличаха с елементарната си показност под-

мазвачи и подлеци, с които се напълни Партията и се окупираха много от най-

важните властови позиции в икономиката и държавата. Комсомолът, както и 

членството в партията се бяха превърнали в развъдници за кариеристи. Съби-

тията след 10 ноември 1989 г. красноречиво потвърдиха грешките в политичес-

кия диалог през годините на Застоя. Поведението и убийството на Андрей Лу-

канов, емигрирането на Огнян Дойнов в Австрия, легендата (или истината?) за 
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червените куфарчета, новородените „червени милионери”, мутрите и пълната 

разруха на икономиката, промишлеността, селското стопанство... Разбира се, 

заслугата не принадлежи единствено на бившата „номенклатура”, но и на но-

вопоявилите се на обществената сцена без-скрупулни и жадни  за власт и бо-

гатство т.н. „десни сили”.  

Може би най-образно и точно предава картината на българския преход 

психиатърът д-р Н. Михайлов: „Българската политическа система функционира 

като карикатура на демокрацията, като гротеска на народовластието... . Разо-

магьосването на тоталитарния свят не освободи култура, а нагон, похот. Движе-

ща сила на прехода не е волята за свобода и достойнство, а похотта за соб-

ственост и поглъщане. Libido possidendi”...  „Лидерите на прехода презряха 

„моралните въпроси” на прехода – искрено, дълбоко и „концептуал-но”. Изпад-

наха в огромно самодоволство от „прозрението”, че морален преход не съще-

ствува.... Отдадоха се на безумна приватизационна похот и вербално антикому-

нистическо буйство. Ето ни, накрая, в локвата на резултата: изтерзан балкански 

хедонизъм, кротка влюбена омраза и политически буфон начело.”9 

Определението на „Прехода” като отказване от „строителството на со-

циализма” и „преминаване към демокрация” не е пълно или поне не е точно. 

Политическият дискурс, представящ и в не малка степен сътворяващ „Промяна-

та”, може да се разглежда от гледна точка на няколко научни дисциплини: фи-

лософия, социо-психо-лингвистика, херменевтика и преди всичко реторика и 

политология. Утвърдилата се през последните няколко десетилетия дисципли-

на – политологическа филология изследва съотношението между „вла-

стта”, „въздействието” и „авторитета”, проявяващи се в типични поли-

тически ситуации. Те се различават драстично през двата времеви отрязъка: 

„до” и „след” падането на Берлинската стена (1989 г.). Специалистите в транзи-

тологията обикновено характеризират политическия дискурс на социалис-

тическия период като „тоталитарен”, „дървен език” , съчетаващ следните ха-

рактеристики: 

- Преобладаваща партийност, за сметка на обективното представяне на 

фактите; 

                                                 
9 Д-р Н.Михайлов, Интервю, „Наблюдения в огледалото на отчаяните” В. Култура - Брой 1 (2573), 14 
януари 2010  
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- Идеологизация на всеки разискван проблем и разширяване на съдържа-

нието 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; 

- Творчеството е сведено до минимум – догматичност на мисленето, пре-

обладаващи цитати от партийни документи или речи и изказвания на 

партийните лидери; 

Макар и непълна, картината на „тоталитарния политически език” съдържа 

структуроопределящите компоненти на политическия дискурс и през периода 

на „Промяната”, т.е. т.н. „Перестроечен политически език”, едновременно 

причина и продукт на обществения Преход. Кои са тези маркери? 

Формата на управление (държавно, организационно, селищно, финан-

сово, иконо-мическо и пр.) се проявява между другото и в опозицията моно-

лог-диалог. Пробладаването на единия или другия стилистичен маркер нед-

вумислено подсказва характера на управлението: дали той е тоталитарен, дес-

потичен, тираничен и пр.или решенията се вземат по демократичен начин чрез 

диалог, дискусия, дебати. Почвата на новородения плурализъм стана реалната 

и твърде хлъзгава основа за радикалната смяна на монологизма с диалогиз-

ма – основополагащият маркер на перестроечния новоговор. Член №1 

от Конституцията, който гарантираше срастването на Партията и държавата, 

беше отменен. Появи се многопартийна система, която достигна до 359 партии 

в страна с население от 6-7 милиона! Роди се лидерският синдром – по зако-

номерна ирония на съдбата почти всички нови политически лидери бяха и са 

възпитаници на бившата БКП и Димитровския комсомол!! На мястото на Колек-

тивизма властно се настани Егоизмът!!! Дори и списание с неговото име се ро-

ди с редактор Мартин Карбовски, който сега прави най-левичарските ТВ преда-

вания за низшите социални слоеве на съвременното българско общество! 

Една трета (30%) от лексикалния  състав на българския политически 

език беше сменен. Успоредно с новородените и новопокръстени термини като: 
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Перестройка/Преход, демокрация, демократизация, гласност, плурали-

зъм, свобода на словото, номенклатура, пазарна икономика, пазарни от-

ношения, регулиран пазар, предприемачество, самофинансиране и др., се 

учести употребата на  думи, свързани с повишената роля на политическата ко-

муникация: кръгла маса, дебати, дискусия, полемика. Новата социална дей-

ствителност роди и масовата употреба на думи от уличния сленг като: далаве-

ра, мутра, мафия, рекет, ограбване и др.  Езикът на парламенарните орато-

ри по своята емоционална екзотика заприлича на дебатите около приемането 

на Търновската конституция през 1879 г. Самата държава беше наречена „Мут-

ристан” – държавата на мутрите...  

За разлика от Румъния и други бивши соц-страни преходът у нас беше 
„мирен” и белязан с „национално съгласие”. Анализаторите обясняват тези ха-

рактеристики с факта, че главните действащи лица бяха представители на уп-

равляващата Българска комунистичеа партия, т.е. осъществи се преврат, а не 

революция. В политическия живот тактическата дистанция преминава в стра-

тегическа и се стига до раздвояване на езика: отляво казват „социална поли-

тика”, отдясно – „рекомунизация”, за левите десните опоненти не са „демок-

рати”, а „синя номенклатура”. Българският политически речник се пресити с 

по-нятия за „подобие”: „псевдореалност”, „имитация”, „хамелеон”, „мимик-

рия”. Погледнато от дистанцията на времето, безкрайно продължилият „Пре-

ход” сякаш не е реално осъществяван обществено-политически преврат, а ко-

медиен спектакъл от театъра на  абсурда. Доминанта в социално-психологичес-

ката атмосфера стана т.нар. „синя идея”, дефинирана като „демокрация на 

антикомунистическа основа”. Независимо от преименуването на БКП в БСП 

– нейните членове и ръководители бяха наричани „червени боклуци”, говоре-

ше се за „комунистическа брадва”, „комунистическа напаст”, „комунис-

ти-ческо безумие”. Цветната идентификация не закъсня и за техните опонен-

ти – „синя метла”, „синя номенклатура”, „ синя чистка”. 

Идеологизира се всичко, за което се говори, като се разширява употре-

бата на термините за сметка на логиката. Понятията от властващата преди 

Прехода комунистическа идеология сякаш са анатемосани за сметка на неоли-

берализма, популизма, национализма, консерватизма... Особено показателни 

са програмните политичеки документи, които са твърде общи, без ясна 

визия и перспектива. Българите смятат, че политическите платформи са твърде 
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скучни и поради това не се интересуват от тях. Затова масовата аудитория 

очаква партийните програми да са кратки, ясни и недвусмислени.  

Лепят се етикети, говори се повече с епитети и нарицателни за сметка на 

задълбочения анализ на обективните тенденции в обществото, без задълбоче-

на и непротиворечива аргументация на явленията и политическите интереси. 

Пренебрегват се фактите за сметка на партийната и котерийна перспектива. 

Наблюдаваме метаморфозите на политически актьори от крайни критици 

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 дъното. В ре-

кламата на издателството е написано: „Говореха за морал, 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 тай-

ни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо”. Само 

няколко години по-късно същият „честен” критик на водачите на ГЕРБ вече е 

народен представител от квотата на същата партия, а малко по-късно анализа-

тор и водещ на публицистично предаване „ Документите с Антон Тодоров” в 

Телевизия „Европа”, в което с неотразима страст вече громи не участниците 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 мо-

рална деградация, при което честният и непредубеден  читател и зрител не 

може да не си зададе въпроса: Кога си искрен? Къде е истината?  

Още по-фрапантна е промяната на един безспорно талантлив млад ана-

лизатор – То-ма Биков, но за съжаление също с продадена съвест. Ето само 

два пасажа от негови „професионални”оценки: На 28 септември 2012 г., в ка-

чеството си на член на Националния съ-вет на „Движение България на гражда-

ните”, Биков изстреля тези думи: „Борисов няма из-ход – или още един мандат 

премиер, или да бъде силно разследван. Има шанс той да бъде първият пре-

миер, който ще лежи в затвора. По честен път няма как ГЕРБ да спечелят втори 

мандат. Ако това се получи, то изборът ще бъде с фалшификация, а това ще 

доведе до една същинска революция ”... „Борисов не е диктатор. Той е ка-

рикатура на диктатор. Второто не е по-малко вредно от първото. Този човек 
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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 какво-

то 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 дитирамби за ГЕРБ 

и Б.Борисов във в. „Галерия” в тандем с опонента си - Александър Симов, който 

от своя страна анализира актуалните 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, фрагмен-

тира... и обедня. Уличният език настъпва в Парламента и медиите. Появата 

на новите термини в областта на електрониката не е в състояние да покрие 

твърде постния фрагментиран изказ, в който непрекъснато се говори за „про-

екти” във всички области на живота, всичко се „случва” вместо „става”, по-

ложителната 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 Евро-

пейския съюз и САЩ ) навлязоха множество нови думи. Появи се български 

вариант на „брюкселския новоговор” (термин, въведен от проф. Андреана 

Ефтимова, за да представи българското адаптиране към бюрократичния език 

на европейката администрация). Независимо от неговия казионен канцеларски 

характер, този социолект не може да бъда пренебрегван поради необходимост-

та да се води равностоен диалог с европейските ни партньори. Преобладава-

щите заемки обаче са от американски произход. Причината, естествено, не се 

крие единствено във влиянието на антлийския език (до Перестройката повечето 

българи бяха „франкофони”), а преди всичко в зависимостта от „Големия брат” 

– САЩ. Бяха изместени дори обичайните български възклицания: Днес вместо 

междуметията: Ай!, Ей! Охо! Аха! ще чуете само американското: Уауу! Появи-

ха се еднообразни и неудачни заменки при което се наблюдава тенденция на 

предпочитание към чуждите форми, вместо към българските: Вм. общувам – 

                                                 
10 Велизар Енчев за изказването на Тома Биков по Нова ТВ ( 28.06.2018г.) с цел да обори думите на Еле-
на Йончева, че ГЕРБ е действително организирана престъпна група (Шайка).(Фейсбук, 28.06.2018 г.) 
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комуникирам, вм. взаимодействие – интеракция, вм. програма – плат-

форма; вм. виждане, представа – визия ; вм. управление – мениджмънт, 

вм. личен състав – човешки ресурси; вм. работник – оператор; вм. въз-

можност – опция; вм. юноша – тинейджър; вм.добродетели – ценности; 

вм.биография – сиви; вм.девиз – слоган; вм. пазач – охранител; вм. за-

щитник – бодигард; вм. спор – дебат; вм. подобрение – саниране; вм. 

овчар – оператор на биологични единици.... вм. изказване – изявление, 

вм. лъжа – фалшива новина...  

Идеологичеките, политическите и социалните  промени доведоха до ма-

сова употреба на думи като: протест, стачка, митинг, гражданско непод-

чинение, реплика, дуплика, пиар, пиар агенция и др. Изчезнаха други много-

употребявани думи като: мероприятие, манифестация, оперативка и др. 

Усвои се умението да се говори псевдо-научно, без да се казва нещо конкрет-

но. Появиха се майстори на „нищо-говоренето”... Оратори като Александър 

Йорданов бивш председател на Народното събрание), д-р Лъчезар Иванов (по-

литикът с най-многото прякори : Лъчо Гафа, Лъчо Мозъка и пр., който желаейки 

да блесне с широка обща култура говореше за „Дамоклев възел” обединявайки 

двата израза: „Дамоклев меч” и „Гордиев възел”... Цвета Караянчева, настоя-

щият председател на Парламента, посочи Пекин за столица на Виетнам, Лиля-

на Павлова говореше, че жилища и квартали на Перник са се „компрометирали” 

след голямото земетресение, а за министър-председателя депутатите в На-

родното събрание са „безделници”...  

Езикът на преобладаващата част от съвременните политици е беля-

зан с всички възможни недостатъци поради факта, че навлязоха във властта 

без необходимата професионална подготовка, достатъчна обща култура и иск-

рена идеологическа обвързаност. Политиката е висока материя и предназначе-

на за интелигентни хора, познаващи народо-психологията на своята аудитория, 

посветени на общото благо и владеещи сложните механизми на политическата 

комуникация. Политическият език от крайно полиран и верноподанически към 

управляващата партийна върхушка (т.н. „дървен език”) преди 1989 г. по време 

на Прехода се превърна в арогантен, нецензурен, цветист, циничен, вул-

гарен. Изчезна Езоповият език. Днес сякаш ни липсва ироничното намигване 

на „Златната решетка”, сборниците със злободневни политически вицове, изда-

вани от проф. Иван Славов и разпространявани с неприкрита страст от голяма 
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част от интелигенцията. Пряко свързан с иносказателността на анекдотите, ви-

цовете и скечовете лежи проблемът за политическата коректност – търсе-

нето на приемлива уважителна форма на имена, явления и събития, която ня-

ма да нарани нечие честолюбие или да причини негативна реакция от страна 

на социална, или професионална общност. В същото време политически корек-

тният език почти винаги се разминава с цялата истина. „Да станем полити-

чески НЕ-коректни. Това означава да говорим истината” – призовава чи-

тателите си още в самото начало на наскоро публикуваната му книга Петър 

Волгин11, Политическата коректност се свързва с необходимостта да не се каз-

ва истината, цялата истина. В един свят, където модернисти и постмодернисти 

проповядват, че вече е заличена разликата между лявото и дясното, между ис-

тината и симулакрумите, авторът формулира „основната цел на истинската ле-

вица” да заяви своята радикална различност спрямо останалите идеи и идей-

чици”. „Да си върнем 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 „фалшиви новини”, „безсмислено претенциозно 

дърдорене” на „постмодернистите, били те „леви” или десни13. От това дали ще 

наречем 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 управлението. По-

литическата коректност идва като субпродукт на „не-истината. Post-truth е дума-

та на 2016 г. – това съобщиха учените, рабо-тещи върху Оксфордския речник 

(Oxford Dictionaries).  

Не е оправдано иденфицирането на „не-истината” с метафоричната 

природа на ораторската реч. Още в края на миналия век Дж. Лeйкоф и М. 

Джонсън доказват, че „Метафорите, с  които  живеем”  не се отнасят единстве-

но до поетическата или реторическата стилистика, а принадлежат на нашата 

                                                 
11 Волгин, П Политически не-коректно. С.,  Изд. „Слънце”, 2018 г.,  с. 7. 
12 Пак там, с. 107-108.  
13 Пак там, с. 108. 
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всекидневна реч.14 Авторите твърдят, че метафорич-ността принадлежи към 

някои фундаментални елементи на националната култура, към стратегиите за 

убеждаване и нашата идентификация с другите. Естествен приоритет сред пер-

суасивните метафори придобиват когнитивните метафори (наричани още 

познавателни или концептулни), при които комуникаторът свързва по аналогия 

в съзнанието си два предмета или две понятия, чието конкретно съдържание е 

твърде различно: Напр. синя  метла  (вм.  СДС)  вилнее  в политическото про-

странство;  сив бизнес,   сенчеста (сива) икономика  (вм.  нелегален бизнес  

и  скрита икономика), тромави  закони  (вм.  закони със  забавена  процеду-

ра). 

Сред най-ефективните реторически средства е унищожаването на про-

тивника с инструментите на смеха (иронията, хумора, сатирата, сарказма). 

Още М.Т.Цицерон теоретизира изворите и инструментите на смешното, което 

ранява, а понякога и убива опонента в очите на публиката. Целта на оратора, 

използвайки смеха, е да унизи, да осмее и злепостави политическия противник 

като същеременно сякаш се съюзява със слушателите в обша негативна оцен-

ка за противника.  

Една пъстра палитра от технологични маркери на убеждаващия полити-

чески език са скандалите, прякорите, жаргоните, реторическите аргу-

менти (ad hominem, ad populum, ad baculum, ad misericordium, ad urgentum, ex 

silencio и много други). През последните месеци животът в страната се тресе от 

политическите скандали „апартаментгейт” и „къщи за тъщи”. И в два-

та случая се визира корупцията по високите, а и по ниските етажи на властта. 

Предизборната ситуация в навечерието на изборите за нов Европейски парла-

мент беше нажежена и можеше да бъде спасена само със смели решения (на-

казание за виновниците) и позитивно-агресивна пропаганда на бъдещи придо-

бивки от страна на населението. Такава и беше политическата реторика на 

ГЕРБ. Разбира се, като се вземат предвид националите особености на бълга-

рите и конкретната ситуация, в която се намират. В друга европейска държава 

вероятно сценарият на скандала щеше да се развие по друг начин...  

Размислите около маркерите на перестроечния политически език в Бъл-

гария могат да се разпрострат и върху икономическите промени, социалното 

                                                 
14 Лейкоф, Дж., М.Джонсън, Метафорите, с които живеем, С., 1980.  
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положение на преобладаващата част от населението, идеологическата пъстро-

та и процеса на де-идеологизация на някои от партиите. Изводът, който се на-

лага: необходим е сериозен, задълбочен научно-практически анализ на цялата 

палитра от предпоставки за функционерането на съвременните политически 

езици, за да се осъществи главната идея на Прехода – създаване на справед-

ливо гражданско демократично общество. 
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               РЕТОРИКА НА ПРЕХОДА И ПОЛИТИЧЕСКИ „БОНИЗЪМ” 
                   Нели Стефанова  

RHETORIC OF THE POLITICAL TRANSITION AND „BONISM” 
 

                                                         Nely Stefanova 
 
Abstract: The article focuses on the linguistic trends and the visible syncretism of the politi-
cal speech in the context of the Bulgarian transition. The rhetorical processes are analyzed in 
the context of the current "Euro-rhetoric" and the “new Brussels speech". The most essential 
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 Интересът към политическото слово и реториката на прехода е съвсем 

закономерен и разбираем. От най-дълбока древност политическото красноре-

чие е считано за авангард на ораторското изкуство, най-висок плац за изява на 

ораторското майсторство е предоставяла политическата трибуна.  

Политическият език убедено можем да наречем „най-критичният” от всич-

ки елементи на политическата комуникация в условия на управленски кризи и 

преходи. Словесността разчита на невидимата, но мощна подкрепа на израбо-

тени стратегии и тактики, насочени към по-стигането на онова, което древните 

римляни определяли с израза „il fidem facere et animos impellere”, а днес казва-

ме: „да убедиш рационално и да склониш емоционално”.1  

Теоретиците на реториката и ораторското изкуство от най-дълбока древ-

ност изследват способностите на политическото красноречие да налага управ-

ленски решения, да утвърждава или отхвърля идеологии, да поражда интерп-

ретации, да формира заблуди, да създава субективни представи за реалността. 
Политическата психология поддържа схващането, че хората извършват дейст-

вията 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: „Мобилизацията за из-

вършване на даден политически акт се базира на представата за истина, която 

индивидът успява да изгради с помощта на реториката”2. Едно преднамерено и 

                                                 
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.    
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целесъобразно конструирано политическо послание би могло да създаде не-

вярна, изкривена, илюзорна представа за действителността, която да детерми-

нира желаното отношение и поведение на аудиторията. Такива казуси показват 

реторическото несъответствие между означаемо и означено, разкриват отсъст-

ващата абсолютна стойност на фактите и претенцията им да бъдат такива. Та-

кива претенции за факти често стоят в основата на политическите митове и из-

граждат гръбнака на политическите тези, вплетени в тъканта на аргументация-

та.  
Ако в миналото е имало по-отчетливо разделение на видовете полити-

ческо красноречие – парламентарно, военно и дипломатическо, 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 – управленско, 

програмно говорене, послания в мениджърски стил с характерните ПР елемен-

ти. Цялото съдържание е подчинено на медийната логика и различните форми 

на виртуалната политическа реторика – от поста в социалната мрежа до спон-

сорираната публикация и лайф стрийма. Днес не само политическото, но цяло-

то публично пространство е силно „замърсено” от изливането на „частно” съ-

държание. Политическото красноречие влиза в услуга на търговския и полити-

ческия маркетинг, виждаме стихията на логоса в неговата електронна форма. 

Съвременната политическа реторика регистрира някои негативни тен-

денции като: деидеологизиране на посланията и отсъствие на ясно експлици-

рани тези; много-значна употреба на думите с предпочитание на формулиров-

ки, позволяващи разностранни интерпретации; отсъствие на политическа аргу-

ментация по същество и неспособност за излизане от рамките на партийното 

говорене; забележимо опростяване, на моменти стигащо до „профанизиране” 

на политическата лексика; възход на езика на омразата на гребена на популис-

тката вълна; отсъствие на конструктивни управленски решения, умело прикрити 

в одеждите на „бонизма”.  

Струва си да се върнем към онзи, смел за времето си, позабравен днес, 

трактат, озаглавен „Символни употреби на политиката”3. С това съчинение през 

60-те години на ХХ век Мъри Еделман буквално скандализира научната общес-

                                                                                                                                                         
  София, „Семарш”, 2009, с. 9. 
3 Edelman, M. Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1964.  
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твеност, като разбулва мистериите на политиката и срива до основи привидна-

та неутралност на политическия език. Трактатът предлага и първата типология 

на стиловете политически език – убеждаващ, юридически, административен и 

език на договарянето. Още тогава Еделман утвърждава, че „силата на полити-

ческият език не произтича от описанието на реалния свят”, че „политиче-ските 

събития добиват значение вследствие на езика, който ги описва”, че именно 

заради тази способност да „конструира” факти „употребата на езика в политика-

та е стратегически факт”.4 Събитията от последните десетилетия по неоспорим 

начин потвърждават неговите концепции. Политическото говорене днес на пър-

во място е символна практика и след това всичко останало. Все по-често гово-

рим за „трансформиране на социалните ситуации в политически значения”. 

Свидетели сме на това, как всяко събитие от публичния живот, което акумулира 

обществена реакция и медиен отзвук, бива натоварвано с политическо значе-

ние, подчинено на конкретния контекст. Това положение препраща към идеите 

на Кенет Бърк, за когото стратегическата употреба на езика е квинтесенцията 

на човешкото съществуване в личностен и социален план, а ключовият еле-

мент, който е решаващ за ефективната оценка на политическата дейност, е 

„производството на значения”.  

Днешният форум се провежда в навечерието на 30-годишнината от нача-

лото на Прехода в България. С ясното съзнание, че няма официално съгласие 

за това дали процесът е завършил и какви са неговите етапи, си заслужава да 

разслоим някои от тезите на преходната реторика, провокирани от увлекател-

ното и тревожно намерение да погледнем напред, да отговорим на въпросите: 

какво донесоха политическият плурализъм и пазарната икономика; защо Евро-

пейският съюз съществува от криза в криза; какви са причините за тази мощна, 

на моменти конвулсивна реакция на крайностите в Евросъюза; каква ще бъде 

картата на Европа след 2019 година и какво ще бъде мястото на България в 

нея.    

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 различни идентичности. Първи бе отказът от ва-

лутната идентичност. Последва постепенен отказ от национална идентичност, 

                                                 
4 Edelman, M. Costruire lo spettacolo politico. Torino: Nuova Eri, 1992, р. 100.  
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който се материализира в безотговорния призив „Всички сте добре дошли!”. С 

подобни апели европейските структури поддържат претенцията да бъдат „над-

национални” 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 интереси. Европейският съюз 

има смисъл само като мощна структура за защита на обединени национални 

интереси. На следващо място дойде отказът от сексуална идентичност, който 

окончателно наложи тенденцията на брюкселско „обезродяване” на Съюза – 

признаването на трети пол и превръщането на човека в безполово същество с 

универсални права. Разбира се, хуманните права трябва да бъдат отстоявани, 

но не с отказ от идентичност! Полът не определя сексуалността, а сексуалност-

та не премахва пола. Очевидно тенденцията на политическото деидеологизи-

ране е следвана от тенденцията на брюкселското „обезродяване” и „безродово-

то” говорене.     

Какви са последствията от тази еврореторика? Процеси, които 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 Европей-

ски парламент 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 ко-мисия, която да загърби 

демагогията на наднационалното и безродово говорене в стилистиката на „бо-

низма” и да покаже съвсем нов тип рационална лексика. Както забелязва М. 

Еделман, не количеството упражнена сила, а речта и провокираните от нея от-

говори са инструменти за измерване на реалната политическа власт и съответ-

но на нейната легитимност.  

  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 сфера, в която да бъдат отчетени адек-

ватни управленски мерки, приложени на практика? За съжаление, отговорите 

на тези въпроси ни изправят пред обезпокоителни констатации: 
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– Близо 30 % от българските граждани в условията на прехода са потърсили 

условия за живот в чужбина, защото собствената ни страна не е в състояние да 

предложи на младите бъдеще на надеждата; 

– Образователната система е компрометирана и не произвежда конкурентнос-

пособни кадри за родната икономика. България самата не присъства в българс-

ките учебници по история. Сякаш учебникарската индустрия цели да отгледа 

покорен и мизерстващ в липсата на самоопределеност народ.       

– Съсипана е значителна част от природата на страната;  

– Основната българска гордост – магистралите, са построени по „нашен-

ски”, а отделни участъци са примери за пълен строителен провал; 

– Плуралистичната организация създава свръхраздута администрация с 

безконтролни и нискоефективни колективни органи, раждащи ежедневна безот-

говорност и безнаказаност, от общинските съвети до Народното събрание. Ре-

зултатът е отказ от демократична ценност. Няма друга държава в Европа, в ко-

ято пряко избран парламент да има толкова нисък рейтинг. Причината е усе-

щането за всепозволеност, което правителството и Асамблеята създават, не-

зависимо от техните цветове.         

Какво може да се каже за духовната сфера? Потопена е в духа на мате-

риалната култура и вторачена в материалното страдание – вили за гости, евти-

ни апартаменти, корупционни схеми. Малко се обръща внимание на моралното 

страдание на българина. Празниците са превърнати от събития на духа в при-

митивни практики на кулинарното християнство. Най-негативните отражения на 

прехода се проектират върху човешката природа. Основният проблем е в дра-

матичното усещане за безнаказаност, наложено в нашето общество, в пълната 

загуба на критерия за нормалност, за мяра. У нас всеки смята, че може да по-

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 красноречиво говори фактът, че по време на най-високия 

дипломатически акт – посещението на главата на Римокатолическата църква у 

нас, с впечатляваща прецизност са дефинирани двата основни фокуса на бъл-

гарската политика. Папа Франциск отбелязва, че във вътрешната си политика 

България е изправена пред последствията на т.нар. „нова зима” – обезлюдява-

нето, демографския проблем и емиграцията, свързани с липсата на вяра в бъ-

дещето. Логичен е апелът за инвестиция в най-ценното – човешкия капитал, за 
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да могат българските граждани да намерят условия за достоен живот в собст-

вената си страна. Във външнополитически аспект посланието също е недвус-

мислено: „България – мост между Изтока и Запада”, с твърд акцент върху на-

шата посредническа роля в диалога с Русия, с която ни свързват здрави исто-

рически, културни и духовни връзки. 

Разбира се, преходът има и своите позитивни страни. Основната е пози-

цията на България на Балканите. В балканския пейзаж страната ни успява да 

постигне определени баланси и по отношение на Русия, и по отношение на Тур-

ция, несъмнено по отношение на различни балкански държави. Нашата страна 

води добър диалог с всички тях. Това, разбира се, е позитивно, но крайно не-

достатъчно.  

Налага се изводът, че по трасето на прехода България се движи по инер-

ция. Забелязва се известно разминаване между глобалните геополитически 

процеси и потребностите на нашата национална съдба. Струва си да припом-

ним, че в края на XIX век министър-председателят Константин Стоилов поставя 

голямата цел – можем да бъдем велика нация, когато сме морално възвисени 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 съхраниш, да запазиш националната си идентичност. В съ-

щия смисъл Кенет Бърк разглежда употребата на езика като съвкупност от сим-

волни средства за подбуждащо взаимодействие между хората.5 „Ключовото 

понятие за старата реторика беше убеждението и то се концентрираше главно 

върху делиберативния род. Ключовото понятие на новата реторика е иденти-

фикацията, която може да включи частично несъзнателния фактор в послани-

ето”6. Бърк отстоява, че идентификацията между оратора и слушателите се ре-

ализира въз основа на убеждаването. Успешната идентификация разкрива из-

точниците, от които зависи убеждаването, и показва сътрудничеството, което 

направлява словото.      

Политическият език от преходната фаза не визира само бъдещи събития, 

той е способен да придаде и специфично значение на миналото по начин, съ-

ответстващ на идеологиите на аудиторията. Когато поглежда към историята, 
                                                 
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 Охрид-
ски”, 2013, с. 312.    
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езикът се превръща в политически ресурс, който директно интерпретира съби-

тията, представяйки ги като наративен сюжет. Многобройни са примерите от ис-

торията, в които езикът безмилостно изобличава коварството на определена 

политическа или етническа група, а години след това историческата равносмет-

ка показва, че същата група е била изкупителна жертва на определена полити-

ка. В такава позиция са еретиците от епохата на Светата инквизиция, в такава 

позиция са евреите от времето на Третия райх и пр. Тези жертви на идеологи-

ческа дискриминация свидетелстват за огромната власт на политическия език и 

потвърждават схващанията на Харолд Ласуел, който вижда политиката като 

„процес, който извежда наяве ирационалните основи на обществото”.7 Средст-

вата и целите на този процес са така тясно преплетени, че на практика е невъз-

можно да бъдат разграничени, а политическите термини се превръщат в поли-

тически оръжия. 

Историята недвусмислено показва, че в подкрепа на всяка една полити-

ческа инициатива, била тя и най-абсурдна, са намирани и пред-ставяни пред 

публиката достатъчно „добри основания”. По такъв начин са прокламирани 

идеите на хитлеризма, на сталинизма, на тоталитарните режими, на някои 

арабски диктатури от края на ХХ и на-чалото 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 бъ-

дат стратегически ефективни.  

През 2018 г. преподавателка от Харвард, Кристен Годсий, публикува на 

страницата на университета текст със заглавие „Призракът на зомби-социализ-

ма”. В него тя анализира някои от тезите на неолиберализма в пост-социалис-

тическата Централна и Източна Европа. Авторката показва как демокрацията 

поддържа своята виталност чрез метафорите на антисоциализма, чрез фигури-

те на неговото отрицание: „политиката е битка”, „война между доброто и злото”, 

„социализмът е болест, а капиталистическият пазар е лекарството срещу нея”. 

Оказва се, че аргументите на зомби-социализмът са удобно стратегическо и  

идеологическо средство за насърчаване на социалния дъмпинг и задълбочава-

не на неравенствата. Струва си подобни концепции да бъдат разслоени, тъй 

като, от една страна, именно речта и провокираните от нея отговори са инстру-

                                                 
7 Lasswell, H. Psychopathology and Politics. University of Chicago Press, 1930. 
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ментите 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 примам-

лива доза банален политически език и реторика на „бонизма”.     

Баналният език формира в аудиторията усещане, че тя се намира в цен-

търа 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 аудитория-

та и техният стилистичен избор, по-някога твърде клиширан, се приема за креа-

тивен и завладяващ. Най-популярните фрази на известни политически оратори 

като Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил, Джон Кенеди, Роналд Рейгън и списъ-

кът 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 на тези персо-

нажи в действителност звучат доста банално: „Няма 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 Рей-

гън); „Просперитетът чака точно зад ъгъла” Хърбърт Хувър; „Най-доброто пред-

стои” (Барак Обама). Баналните понятия на политиката – 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 оповестяване на властови дейст-

вия и решения, които трябва да бъдат оправдани пред широката общественост. 

Както казва Джордж Оруел, в тези ситуации баналният език е „съпровод”, който 

упражнява върху умовете на хората ефекта на приспивната песен, подобно на 

евангелските четения в църквата.8 Еделман допълва: „Колкото до социума… 

всичко, което можем да постигнем, са множествени реалности и относителни 

стан-дарти”.9 Какъв изящен реверанс към древните постулати на софизма! 

Друга типична трансформация на брюкселския „новоговор” е „бонизмът” 
(от лат. bonum – добър, добро) – сравнително нова стилова категория в поли-

                                                 
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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тическата комуникация, която има повече спорадичен, отколкото системен ха-

рактер на проявление, но със специфичния си реторически профил днес може 

да бъде забелязана в политическите практики на много европейски страни, как-

то и у нас. Бонизмът се отличава с демонстрация на добронамерено и толеран-

тно отношение към политическите опоненти, с галантност и осъдително отно-

шение към острите политически тонове и грубите маниери, с показване на доб-

рожелателност и разбиране към всички позиции. Бонистката реторика утвърж-

дава високия морал и универсалните ценности, които никой не оспорва, и точно 

в това е аргументативна слабост на феномена. Ключови думи са етични катего-

рии като: свобода, толерантност, солидарност, уважение, любов, обич, бла-

годенствие и пр. Въвеждайки в политическата реч такива понятия, ораторът 

бонист формира в аудиторията вътрешно противоречие и отваря шлюзовете на 

НЕдоверието, защото политиката никога не е била обвързана с каквато и да е 

форма на толерантност, обич и морал. В нейната същина винаги са стояли про-

тивопоставянето, съревнованието, интересите.  

С други думи, бонизмът е словотворчество, което внася нравоучителни 

проповеди в политическото красноречие. Използва политическо лицемерие, 

представено като политическа „етика”, за да прикрие нежеланието за извърш-

ване на промяна и желанието за запазване на статуквото. Ораторът бонист це-

ли да убеди публиката в своята искреност и добронамереност, а и да конструи-

ра идеалния образ на самия себе си.  

Изкушавам се да приведа кратък пример от родната политическа реал-

ност, който показва какви бонистки отражения е оставил брюкселският „нового-

вор” в речта на главния преговарящ по присъединяването на България към ЕС, 

министър по европейските въпроси и първи български еврокомисар.            

„Добро утро! Смятам, че изглеждаме чудесно, че вие изглеждате 

чудесно. Много ви се радвам. Намирам ви за много умни, много убе-

дени, 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 обръщах поглед към лицата ви… 

Затова ви казах в началото, че ви намирам за страхотни и се на-

дявам, че това наше семейство ще се увеличава.  
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Първата ми дума ще бъде дума на благодарност към всички, 

които ме подкрепиха в кандидат-президентската кам-пания. 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 то-

ва, много държа на традицията с малки елементи на консервати-

зъм, много държа на дадената дума, много държа на свободата, ко-

гато 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, което 

са вашите очаквания, вашите мисли и не на последна мя-сто ва-

шите чувства. Защото политика се прави с разум и чувства и ако 

продължа аналогията, без гордост и предразсъдъци”.10  

Бонисткото говорене се появява в периоди на политически преходи, като 

бързо, но за кратко спечелва популярност и симпатии за използващите го пер-

сонажи. Неговата съдържателна празнота твърде бързо го разобличава и пре-

връща в понятие с негативни и дори иронични конотации. Установено е, че 

страните с християнски традиции създават благоприятна почва за прояви на 

бонизма, заради очевидната идейна аналогия с християнската проповед и оми-

летиката. Като стилова категория на политическата реторика, това явление 

предстои да бъде изследвано и анализирано.  

Какво показва теоретичната дисекция на описаните реторични явления?  

Човешкият разсъдък инстинктивно рационализира всяка политическа те-

за по начин, убедителен и ефективен за публиката, която трябва да бъде убе-

дена. Идеологията и ирационалността в тези случаи са покрити с маската на 

„добрите политически основания”. Психодинамичният модел на Зигмунд Фройд 

обяснява определен тип мисловни схеми като „рационализация”, в смисъла на 

лъжлива аргументация, чрез която ирационалното поведение се представя за 

рационално. По думите на М. Еделман „доброто основание” невинаги е свърза-

                                                 
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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но с възможността на аргумента да доведе до надеждни изводи, по-често е 

свързано с внимателната преценка на проблемите, стремежите и социалната 

ситуация. „Езикът на политиката – казва Еделман – често служи за рационали-

зиране на действия, които нарушават моралните кодекси на общността и на 

актьорите”11.  

Юрген Хабермас предлага своеобразна вариация на модела на „добрите 

основания”.12 В концепцията си за идеалния дискурс немският философ вече не 

говори за различия и условности в йерархиите на статуса и авторитета, а прие-

ма, че публиката би могла да предвиди ситуацията на идеалния дискурс, тъй 

като самата езикова употреба я предполага. Хабермас лансира оптимистичната 

визия за нов демократичен дискурс, който се реализира в модерно и баланси-

рано общество, а не в общество, основано на капитализма и управленската йе-

рархия. Загатва за това, че в модерното консуматорско общество, подчинено на 

икономически принципи и обосновки, политическият език на практика представ-

лява 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 значения и символи. В прагматичното си измере-

ние политическият език е повлиян от по-рано съществуващите политически и 

социокултурни фактори и традиции. Експертната му употреба е средство за пос-

тигане на успех в различните форми на политически взаимодействия в публич-

но-медийната среда. Политическото говорене може да се разглежда като про-

цес на надпревара в налагането и разясняването на идеологии. Доколкото чрез 

него се извършва информиране, прокламиране и рекламиране на партии, поли-

тики и хора, то процесът на говоренето се явява имплицитна част от обществе-

ния договор.  
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THE OTHER IN THE LANGUAGE SITUATION OF TRANSITION 
 

Tanya Nedelcheva 
 
Abstract: In the dynamics of the Bulgarian transition there are two images of the Other, 
which concentrate the negative emotions and  stimulate hate speech accordingly. These are 
the Roma and the immigrants. Prejudice feeds hate speech and this is why Bulgarian society, 
i.e. the state institutions and civil society are facing the key task to minimize these negative 
attitudes towards difference and to transform  tolerance from formal requirement into real 
everyday practice.  
 
Key words: the language of hatred, roma, refugees, migrants, the other, tolerance 

 

В динамиката на българския преход се очерват два образа на Другия, ко-

ито концентрират негативните емоции и съответно стимулират езика на омра-

зата. Това са ромите и имигрантите (чужденците). Езикът на омразата си про-

правя път в българската публична сфера още от ранните години на прехода. 

Идеологическата конфронтация не се ограничава до критика, а стига до ди-

ректно 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 изпита-

ние самият обществен договор, защото отношението към Другия стига до край-

ностите на омразата, враждата и отхвърлянето. Политическото говорене се 

разпространява в медиите и навлиза във всекидневна употреба. Езикът на ом-

разата обаче остава несанкциониран, защото е третиран като част от свобода-

та на изразяване.  

Ромите са най-отхвърлената общност в българското общество. Като че 

ли в нашето междуетническо пространство е нужна изкупителна жертва за 

всичко лошо. Негативните предразсъдъци към тях са най-силни и най-устой-

чиви. Предразсъдъчните оценки за тях са най-чести. Това показва категорично-

то непознаване на тази общност, признаването на голямата й различност, а и 

на нежеланието да се направи каквото и да е  усилие за доближаване до нея по 

пътя на опознаване на нейните особености. 

                                                 
1 В статията са използвани резултати от емпиричното социологическо изследване по проект „Бежанците 
в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност”, финансиран от Фонд „Научни из-
следвания” към МОН, договор № ДН 15/3 от 17 декември 2017." 
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Много сложни са процесите, свързани с идентичността в ромската общ-

ност. 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 изследване и дефи-

ниране на ромската идентичност произтича най-вече от факта, че на ромската 

етническа общност липсват онези атрибути, спрямо които по принцип се градят 

идентичностите. Почти всички те са външно приписвани, „вменявани” от други-

те, различните, от неромите, а това допълнително увеличава значението на 

аморфността, дисперсността, множествеността, ризомността на етническата 

идентичност. Тя заема особено място в българското общество, доколкото съз-

дава най-честите „микро” напрежения. В годините на прехода ромската общ-

ност премина през различни състояния. В началото на 90-те години на ХХ в. 

сред ромското население се засилва тенденцията към турцизиране и формира-

не на антибългарски настроения, което означава не просто криза на етническа-

та идентичност и предефинирането й, а в много отношения граденето на нова. 

Това е период, в който върху ромската общност се стоварват най-много негати-

ви, най-големи тежести от преструктуриране на обществото. Причините са мно-

го, но основните са ниското образование и квалификация на ромското населе-

ние. 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 „успокоява-

нето” на процесите на манифестирано етнодиференциране започва преекспо-

ниране на ромската равнопоставеност, поставя се и на-чалото на формиране 

на модерна позитивна ромска етническа идентичност. Най-силните индикатори 

са създаване на писмен ромски език, конструиране на ромска история със съ-

бития, участници, територии, градене на нов публичен ромски образ, възможен 

реален (макар и частичен) достъп до властови ресурси.  

Това е времето, в което ромската общност формулира очакванията си за 

участие в управлението на различни нива, за решаване на проблемите, свър-

зани с безработицата, здравеопазването, жилищната политика и пр. Разбира 

се, вътре в общността продължават противопоставянията между политически 

партии, неправителствени организации, елити и противоречивите процеси на 

консолидация и разделяне. Това означава, че общността все още търси своето 
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място в социалното пространство, конструира миналото и бъдещия си образ, а 

и формулира общи цели.  

Началото на ХХІ в. е период на по-систематично и промислено градене 

на ромска етническа идентичност: те различават и акцентират собствената уни-

калност, а политическият, интелектуалният, икономическият елит припознава 

ромската общност като „своя”; различните подгрупи постигат в някаква степен 

еднакъв 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 съществува-

нето на консистентна и адекватна идентичност.  

Връзката между ромската идентичност и социалните предразсъдъци е 

комплек-сна. Това означава, че тя е динамична, ситуативна, конкретна. Пред-

разсъдъците в значителна степен стабилизират, а и по своему капсулират ром-

ската идентичност. В общества в аномия отрицателните предразсъдъци се уве-

личават, тъй като човек (като вид или индивид) се затваря в себе си, в своя не-

посредствен битов и семеен кръг, а общностите формират херметични кръгове 

на основата на специфичен общностен етницизъм.  

Същевременно, ромската общност е най-отворена към останалите етно-

си. Поради спецификата на нейната мозаична идентичност тя проявява най-го-

ляма гъвкавост и желание за адаптивност към другите. За разлика от нея, бъл-

гарската етническа общност е най-затворената и това е естествено като се има 

предвид, че тя е доминиращата. Турската общност заема междинни позиции. 

Най-ясно тези общи изводи могат да се тестират с отговори на въпроси, свър-

зани с различни форми на взаимодействие между етническите общности: а) 

българите са категорично несъгласни да сключват брак с роми, да имат прияте-

ли роми, да имат съседи роми; категоричното несъгласие намалява, 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, предразсъ-

дъците формират по-големи дистанции; б) турците са категорично несъгласни 

за сключване на брак с роми, но са напълно съгласни да се познават с ромите, 

да са колеги и съграждани.  

Макар българите да са значително по-дистанцирани от ромите в сравне-

ние с турците, ромите от своя страна са по-„отворени” към българите отколкото 

към турците. Това показва в каква насока е ориентиран „погледът” на ромите 
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при граденето на своята идентичност. Ромите са категорично несъгласни да 

сключват брак с българи. Така се получава малък парадокс – българите демон-

стрират по-силни отрицателни предразсъдъци към ромите в сравнение с турци-

те, а ромите имат структурно сходство по отноше-ние на националната иден-

тичност не с турците, а с българите. Ето защо дистанциите на ромите от турци-

те са по-големи в сравнение с тези, които демонстрират към българите. За тях 

като че ли отново е по-престижно да се идентифицираш като българин, откол-

кото като турчин. След големите имитации, валидни за ромската общност в на-

чалото на 90-те години на ХХ в. и опияняващото им идентифициране с турците, 

след процесите на конституиране на собствената им общност и идентичност, 

започва диференцирането на етническата и националната им идентичност и 

балансирането на двете в различните ситуации от публичния и частния им жи-

вот. И в такъв контекст те правят усилия да се отграничат от турците като етни-

ческа общност и да се приближат към българите като граждани на България. 

Образът на ромите в когнитивното пространство на българите е по-скоро 

негативен. Голяма част от българите смятат, че ромите са най-честите извър-

шители на криминални престъпления, че самите роми са виновни за положени-

ето, в което се намират. 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. насам имигранти 

от Близкия Изток и Северна Африка, търсещи убежище в нашата страна. Ези-

кът на омразата заглъхва по отношение на ромите, но в центъра са вече бе-

жанците. Общото е, че започва да доминира езикът на агресивността. Тези 

процеси от 90-те години на ХХ в. създават благоприятни условия за разгръща-

не на употребите на езика на омразата. Първоначално към 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 ползването на език на омразата има конкретно проследима исто-

рия. Според Румян Русинов, например, „началото на враждебното говорене е 

през 1991 г. Политиците и полицията трябваше да намерят изкупителна жертва 

за скока на престъпността по това време. Ромите станаха първата изкупителна 

жертва. Антициганското слово се оказа клапан на охлабване на напрежението и 
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насочването му в друга удобна посока”2. По това време полицията започва да 

огласява данни за етническите профили на престъпленията в България (първи-

те сведения са за 1990 г.) като „в същото време медиите подхранват обществе-

ното мнение с новини за престъпления, извършени от роми, което потвърждава 

образа им на криминално проявена общност”3. Ето защо след 1989 г. национа-

лизмът намира нова и широка възможност за изява. За разлика от умерения по-

пулярен вариант, на това ниво национализмът мутира в нови форми, които от-

крито се противопоставят на европейските ценности. Използването на езика на 

омразата е норма. Антисемитизмът, расовата омраза, фашизоидните дискурси 

се превръщат в нови феномени в хода на прехода в България и ролята им по-

степенно започва да нараства. През 2005 г. партия „Атака” влиза в българския 

парламент с антиромска 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 гла-

ви и в лицето на един от командирите им Абу Сакар са дори канибали. Абу Са-

кар 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 „главорезите от Ал Кайда”4.  

Езикът на омразата си проправя път в българската публична сфера по-

степенно и сякаш неусетно. Ранните години на прехода са бе-лязани от силно 

политическо противопоставяне. Сред причините за разгръщане на езика на ом-

раза, 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 институциите се опитваха да симу-

лират 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 експулсацията на циганите. През 2011 

                                                 
2 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- 
3 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/ 
4 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/ 
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г. това резултира у нас – случаят в с. Катуница. Така ситуацията на омраза и аг-

ресия, на нетолерантност се бетонира. И сега вече тя се пренася върху бежан-

ците – следващите „други”.5 

За повратен момент в публичната употреба на езика на омразата се смя-

та 2013 година. Георги Лозанов дори я определя като „година на враждебната 

реч” в медиите.6 

Използването на езика на омразата кулминира в отношението към бе-

жанците от Сирия, пристигащи в страната през последните месеци на 2013 г. 

Годината е наситена и с политически протести, те засилват противопоставяне-

то между партите, а и между гражданите. Медиите допринасят за поляризиране 

на общественото мнение и на политическия живот. Паралелно на срива в диа-

лога между политическите централи се разгръща и невиждана до момента вой-

на между медиите. Очернянето, публичният донос, враждебната реч, манипу-

лираният факт и дори откровената лъжа се превръщат в ежедневие. Самите 

политици, според Георги Лозанов, „далеч преди бежанската вълна, вкараха в 

публична употреба репертоара на враждебната реч, разбрана като конструира-

не на враг, освен от етнически или религиозни различния и от политическия 

опонент”7. Последвалите развития затвърждават тенденцията към засилване 

на публичната употреба на езика на омразата. Като цяло може да се каже, че 

„езикът на омразата е много разпространен в българското общество. Той е не 

просто разпространен, той е разпространен в най-тежката си форма – тази, коя-

то пряко насърчава насилие и създава усещане за заплаха у малцинствата”8. 

Близо половината от българските граждани са чували изказвания, които изра-

зяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинстве-

ни групи, а всеки четвърти е чувал изказвания, които според него могат да до-

ведат до използване на насилие срещу техни представители. През 2014 г. се 

отбелязва разширяване на обществените групи, които биват възприемани като 

обект на реч на омразата и за които има най-голяма вероятност 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, 
                                                 
5 Русинов, Р. Цит. съч. 
6 Лозанов, Г. 2014. Чия е враждебната реч? В: Годишен доклад 2013, фондация „Медийна демокрация” 
http://www.fmd.bg/?p=8641  
7 Пак там. 
8 Иванова, Ив. 2013. Речта на омразата поражда усещане за заплаха. В: Политики, брой 5.  
http://www.osf.bg/?cy=99  
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която бива възприемана като обект на речта на омразата, а като най-често за-

сягани се открояват вече пет ... малцинства – роми, турци, хомосексуални, чуж-

денци и мюсюлмани.9  

Наред с разширяването на групите, към които езикът на омразата е насо-

чен с особен интензитет, проучванията идентифицират и основните говорители 

на езика на омразата. Това са политиците. Езикът на омразата звучи най-често 

от телевизионния 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 предизборни митинги. Общо 

46% от всички анкетирани в двете изследвания заявяват, че през последните 

12 месеца са чували в общественото пространство изказвания, които разпозна-

ват като език на омразата. Въпреки това обаче доклади на Институт „Отворено 

общество” констатират, че „речта на омразата е явление, което не се разпозна-

ва като отделен проблем от гражданите. Те не различават враждебното гово-

рене от общия фон на агресивни и злонамерени политически изказвания”10. 

Тревожни тенденции отчита и докладът за България на Европейската комисия 

срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), публикуван през 2014 г. В него съз-

дадената от Съвета на Европа комисия представя многобройни случаи на дис-

криминация, свързани с употреба 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 ев-

ропейските журналисти – България11. Малкото на брой наложени наказания във 

връзка с престъпления 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 „нерегулираните територии”, но тя 

има и ико-номически израз: „когато регулираш една част от публичното прост-

ранство, а другата – не, нерегулираното е много продаваемо”. Аспектът на ко-

мерсиализация, свързан с използване на езика на омраза, е посочен и от други 

анализатори. Маргарита Илиева например отбелязва, че има немалко журна-

листи, „които си позволяват да правят пе-чалба от популистката неприязън към 
                                                 
9 Спасов, О. 2015. Езикът на омразата в България. Фондация Медийна демокрация.  
http://antihate.europe.bg/analizi/ezikut-na-omrazata-v-bulgariya 
10 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 
11 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. 
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ромите и другите нехаресвани малцинства, като предлагат на медийния пазар 

услугата „враждебна реч”. Твърде много медии продават скъп рекламен ефир 

или пространство, като привличат аудитория с расистко говорене”12.  

Независимо от многобройните проблеми, свързани с ескалацията на упо-

требите на език на омразата, с разширяване на обхвата на групите, към които е 

насочен и с неефективната съдебна практика в тази сфера, са налице и някои 

позитивни развития. Докладът на Институт „Отварено общество” от 2014 г. на-

пример констатира: В България […] има категорично мнозинство (85% от анке-

тираните), което не одобрява използването в публичното пространство на из-

казвания, които изразяват омраза, агресия или неодобрение спрямо малцинст-

ва – 54% изразяват категорично неодобрение, а 31% – по-скоро не одобряват. 

Неодобрението за използване на реч на омразата спрямо различните малцин-

ства варира, но при всички случаи над 64% от респондентите не одобряват из-

ползването на реч на омразата срещу което и да е от посочените малцинства. 

Значителен е делът на хората (58%), които смятат, че държавата трябва да 

защитава малцинствата срещу речта на омразата, а почти толкова смятат, че 

прокуратурата и полицията трябва да осъществяват наказателно преследване 

на речта на омразата.13  

Обобщен извод от конкретно изследване на Сова Харис е, че „откакто 

през септември 2013 г. темата „бежанци” започна да присъства почти ежеднев-

но в медийния дневен ред, медиите не съумяха трайно да изяснят пред обще-

ството действителните проблеми, пред които са изправени търсещите убежище 

хора, нито пък причините, поради които им се налага да напуснат своите страни 

на произход. За сметка на това, посланията на дезинформацията, всяващи 

страх и враждебност спрямо изпадналите в немилост хора, бяха по-забележи-

ми и по-лесно усвоими за медийната аудиторията, отколкото фактическата дей-

ствителност. ...В българските медии е налично тенденциозно и хронично диа-

болизиране и дехуманизиране на образа на търсещия убежище и на бежанеца. 

Системно на аудиторията се втълпява чувство на заплаха от чужденеца, от 

другия, от непознатия. Това се осъществява чрез използването на езика на ом-

                                                 
12  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_potulvat/?r
ef=interview. 
13 http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Hate_speech_BG_2014.pdf . 
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разата, а и чрез спекулации като за целта често се употребяват човешките 

предразсъдъци и стереотипи. Резултатът от това системно диаболизиране е, 

че в началото на 2016 г. 60% от българите считат бежанците за заплаха за на-

ционалната сигурност.14. Наблюдава се и тенденция образът на традиционния 

слаб враг в българското общество – ромът, който отнася гнева от всички несго-

ди в обществото, вместо реалните виновници в лицето на институции и корпо-

рации – да се допълва и от този на бежанеца. Предразсъдъците и стереотипите 

към представители на другата култура, както и ускореното асоцииране на рели-

гията ислям с тероризма, вероятно също имат своя принос към страховете у 

обществото. Тъкмо тези страхове са употребявани и за целите на кандидат-

президентските кампании на различни кандидати в седмиците непосредствено 

преди изборите в началото на ноември 2016 г.15 
През периода 2013-2017 г. се провежда специално изследване за отно-

шението на медиите към бежанците. Най-общо изводите са: често се наруша-

ват етичните медийни принципи, демонизира се и дехуманизира образът на 

търсещия убежище и бежанеца. Това се постига чрез различни форми на не-

вярна информация, неточна интерпретации на текстове от основни правни до-

кументи, цитиране на извадени от контекста мнения на експерти (лекари), пред-

ставяне на конспиративни теории, ислямът често се свързва с тероризма и ра-

дикализма и др. силни категорични изводи. Освен това медиите легитимират 

политически инициираните „граждански патрули” и т.нар. „ловци на бежанци”16 

И при последното Осмо международно изследване на ценностите се кон-

статират тревожни тенденции, свързани с нивото на възприемане на Другостта. 

Най-малко проблеми има спрямо различията по религия: 11,4% от отговорили-

те посочват за валидно твърдението „Не желаете да ви бъдат съседи христия-

ни” (съответно 88,6% не са го посочили). За евреите разпределението на отго-

ворите на аналогичен въпрос е 18,6% посочили и 81,4% непосочили, а за мю-

сюлманите съответно 20,7% посочили и 79,3% непосочили. Религиозните раз-

личия нямат съществено значение за респондентите. Също така „спокойно” е 
                                                 
14 Сова Харис 2016 
15 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 
16 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 темата 
за бежанците и търсещите убежище в българските медии. В: Сп. Медиалог, HTTPS://WWW.MEDIALOG-
BG.COM/?PAGE_ID=253 
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отношението към хората от друга раса. На въпроса „Не желаете да ви бъдат 

съседи хора от друга раса” – 37,3% посочили и 62,7% непосочили. Нещата се 

променят, когато въпросът е конкретно за имигрантите или ромите. Твърдение-

то „Не желаете да ви бъдат съседи имигранти/чуждестранни работници” е по-

сочено от 56,1% от отговорилите (съответно 43,9% не са го посочили). Ниската 

степен на търпимост към имигрантите и чуждестранните работници се потвърж-

дава от разпределението на отговорите и на друг въпрос, свързан не с место-

живеенето, а с трудовата заетост. Измервано по десетстепенна скала 58% от 

отговорилите са се съгласили изцяло с твърдението „Когато не достигат работ-

ни места, българите трябва да имат предимство пред имигрантите за получа-

ване на работа”, 26,6% са съгласни с него частично, а само 1% са напълно не-

съгласните. 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 имигрантите влошават проблема с 

престъпността, а на противоположния полюс на пълното отхвърляне са само 

2,8%. 46,5% от отговорилите са напълно съгласни с твърдението, че имигран-

тите са в тежест на системата за социални грижи, а на противоположния 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 твърдението „Не желая да ви бъдат 

съседи цигани” (33,4% не са го посочили), което е драстично покачване през 

последните десет години. Едно сравнение: през 2008 г. посочилите твърдение-

то „Не желая да ми бъдат съседи имигранти/чуждестранни работници” са били 

само 18,1% (непосочили – съответно 81,9%), а посочилите твърдението „Не 

желая да ми бъдат съседи цигани” са били 49,5% (не са го посочили 50,5%). 

Ясно се вижда смяната на съотношенията по посока на етническата нетоле-

рантност17. 

Предрасъдъците подхранват  езикът на омразата. Ето защо българското 

общество, т.е. държавните институции и гражданското общество са изправени 

                                                 
17 Тодоров, Хр. 2019. Изпитания за европейските ценности в днешната ситуация. В: Фотев, Г. (съст.) 
Европейските ценности. Новата Констелация. София: Нов български университет, с. 71-72.. 
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пред отговорната задача за минимизиране на отрицателните установки към 

Другия, към различието и превръщането на толерантността от формално изис-

кване в реална практика в ежедневието.  
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ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ЕКСПЕРТИЗАТА: 
ЕКСПЕРТНИЯТ ЕЗИК НА ПРЕХОДА 

Вяра Ганчева 

TRANSITION AND POLITICAL EXPERTISE: 

THE EXPERT LANGUAGE OF THE TRANSITION 

Vyara Gancheva 
 

Abstract: In the areas where communicative democracy interferes with scientific expertise on 
political issues, the interests of the various stakeholders are confronted. Here, the asymmetry 
of information between the public and the private sector must be balanced in order to produce 
science for the benefit of society and to make a policy based on scientific evidence. 
Balancing legal and ethical norms, strategic and short-term goals, involving "experts from 
experience ", using "design thinking" and balancing public spending and benefits can serve as 
a bypass against the politicization of expertise. 
Key words: politicization, expertise, stakeholders, public policy 

 

Какво е общото между Стратегията за детето, Референдума за АЕЦ Коз-

лодуй, гей парада и протестите на хората с увреждания?  

Кое е най малкото общо кратно между демографската криза, състоянието 

на пътищата, изтичането на мозъци и изборите? 

Тези два въпроса са значими за обществото, а и имат критично значение 

за социалния, културния и икономическия живот. Доказателството е, че в опре-

делени моменти от годините на Прехода те очевидно или скришом се полити-

зират в една или друга степен.  

С „политизация на експертизата” Дороти Нелкин обозначава степента на 

вероятност от поляризация на една експертиза: колкото по-значими са поли-
тическите последствия от една експертиза, толкова по-вероятно е тя да се 
поляризира, респ. политизира по протежение на преобладаващата поли-
тическа линия1. 

Ето няколко заглавия от медиите, които илюстрират добре такова поли-

тизиране на общественозначими проблеми у нас:  

- “Политизирани псевдоексперти замърсяват информационното 

пространство”2,  

                                                 
1 Nelkin, Dorothy, ed.. Controversy: Politics of Technical Decision. Beverly Hills: Sage, 1979. 
2https://pogled.info/avtorski/Simeon-Nikolov/politizirani-psevdoeksperti-zamarsyavat-informatsionnoto-
prostranstvo.101961 
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- „Йотова: Да не се политизира протестът на майките на деца с 

увреждания”3,  

- „Експертиза: Добивът на газ в Генерал Тошево ще доведе до ра-

диоактивно замърсяване”4,  

- „8 000 души ощетени от новата медицинска експертиза”5 

-  „Евроизборният вододел си има име: джендър”6. 

На политизацията на експертизата е посветена и докторската дисертация 

на Достена Лаверн – „Експертите на Прехода. Българските think-tanks на пре-

хода и глобалните мрежи за влияние”7, защитена в Академията по социални 

науки (EHSS) в Париж през 2008 г.  

Марк Абелес, директор на Международен институт по съвременна антро-

пология в Париж, й прави следната оценка:  

„Тази книга води до извода, че българските think-tanks не работят, 

както те твърдят, в полза на укрепването на демократичните институ-

ции... те по-скоро участват в присаждането на нови форми на управление 

извън рамките на демократичната представителност и избори, в прост-

ранството на една „сива зона”, която смесва частни и обществени, нацио-

нални и международни интереси.”8 

В критиката си към същия научен труд политологът Момчил Дойчев 

обобщава:  

„Основната й теза е достойна за книгата на Гинес: криминалният по-

сткомунистически преход се дължал не на криминалното наследство на ко-

мунизма, не на криминалните практики на властващата (пост)ко-мунисти-

ческата партия, не на превръщането на бившата господстваща и експлоа-

таторска класа на комунистическата номенклатура в олигархия и плуто-

крация, а на... рецептите, давани от социалдемократически, либералноде-

мократически и християндемократически икономисти, социолози и полито-

лози за излизане от блатото, в което комунизмът вкара българската ико-

                                                 
3https://www.bnr.bg/sofia/post/101037210/iotova-da-ne-se-politizira-protestat-na-maikite-na-deca-s-uvrejdania 
4https://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 
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 
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номика и криминализира целия социален живот в посткомунистическа Бъл-

гария.”9 

Горните два цитата – на Марк Абелес и Момчил Дойчев, отново илюст-

рират как една експертиза, дори когато тя засяга експертите на прехода, се по-

литизира. Нищо ново под слънцето – проявява се парадоксът на Ръсел, който 

се получава ако попитаме дали множеството на всички множества, които не си 

самопринадлежат, си самопринадлежи, или не. В случая – претендиращата за 

неполитизираност експертиза спрямо политизираните експертизи принадлежи 

или не на множеството от политизирани експертизи? 

Всъщност, горните въпроси, а и цитираните публикации още вед-нъж по-

казват, че българската социология (и транзитологията в частност), политоло-

гията и културологията имат неизпълнен дълг към критичното изследване на 

трансформационните процеси.  

В прехода към демократично общество и пазарна икономика про-текоха 

реформи на всички институции – държавата, частния сектор, неправителстве-

ния сектор, медиите, местните власти. Всички те се възродиха и получиха ново 

обществено значение.  

В хода на демократизацията стана очевидна необходимостта от удовле-

творяване на поне три основни потребности. Първо, от публичност, от пре-

структуриране на потоците на социална информация в интерес на общото бла-

го. Второ, от плурализъм – от многообразие на източниците на информация и 

на власт. И, трето – от въвеждане на нови или възродени обществени практики, 

като се започне от законодателството и се стигне до прилагането 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 потребности за консолидиране на 

демокрацията?  

Днес, от перспективата на тридесетгодишния преход, можем да обоб-

щим, че бяха създадени демократични институции, но те са все още твърде не-

стабилни. Това проличава най-вече в граничните зони между медии и граждан-

ско общество, между наука и политика, където се генерира публична власт. 

                                                 
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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В зоната на комуникативната демокрация се срещат социални и когнитивни 

промени, свобода и комуналност, тук е потенциалният източник на развитието, 

но и тук най-често има флуктуации, заради дейността както на развитийни, така 

и на анти-развитийни групи. 

В саморазгръщането на институционално-ценностните противоречия  

между медите и гражданските институции, или между науката и властта могат 

обаче да се търсят източниците на демократизация, европейска интеграция и 

модернизация на обществото, защото в зоната на комуникативната демокра-

ция се пресичат производството и потреблението на обществена информация, 

респ на публична власт. Тук се реализира „производително потребление” на 

информацията, респ на публичната власт.  

Гражданите като „експерти от опит”, както и учените от обществени-
те науки като експерти, са съавтори на трансформацията. А тя цели „кон-
солидация на демокрацията” - състояние, 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 гражда-

ните, и сред учените. Дефицитни са както индивидуалният граждански опит, 

така и институционалния опит, има „бели петна” в институционалната памет... 

Проблеми на консолидацията на демокрацията у нас са освен политиза-

цията на експертизата, ниското гражданско участие и недоверието в граждан-

ските институции. Същинската демокрация е демокрацията на участието.  

Ето защо експертността на политиците и на информираните граждани, а и по-

литизацията на експертите имат връзка с достъпа и участието във властта. От-

тук и проблемът с легитимността на експертизата по значими обществени въп-

роси, и с дисбаланса на интересите, свързани с държавата и пазара.  

На този фон не е учудващо, че експертизата се преконфигурира по на-

чин, който да установи идентичност между мненията на експертите и политиче-

ските цели. Властта за експертите е като огъня: ако са прекалено близко – из-

гарят, ако са далече – им е студено... 

Разбира се, динамиката на общественото мнение, гражданското съзна-

ние 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 ин-
ституции, между науката и политиката, науката и медиите.  
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В зоните, в които комуникативната демокрация се пресича с научна-
та експертиза по политически въпроси, се сблъскват интересите на раз-
личните заинтересовани страни. Тук трябва много внимателно и последова-

телно да се балансира асиметрията 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 отклонение в 

една или друга посока неизбежно означава нарушаване на баланса между пуб-

личните власти и упражняване на невидима, скрита власт чрез т. нар. квази-

публичност или манипулативна и демонстративна публичност. 

Изкривеното публичното пространство идва най-вече от липсата на об-

ществено ориентирани елити, за сметка на ориентирани към себе си ели-

ти. Неслучайно в книгата си „Защо нациите се провалят?” Аджемоглу и Робин-

сън говорят за „изсмукващ елит”10. 

Според нас има достатъчно аргументи да се приеме идеята, развита от 

Духомир Минев, че основен актьор в българския преход са т. нар. „разпредели-

телни коалиции” (Олсън) – групи, стремящи се да осигурят по-голяма част от 

обществения продукт за своите членове, използвайки достъпа си до политиче-

ска власт. Минев посочва конфликта между „организационния модел” и „норма-

тивния модел” в процеса на преструктуриране на икономическата власт и на 

„скрита номенклатурна приватизация” като пример за „трансформация на 

транформацията”11  

„Разпределителните коалиции” обезсилват чрез аномия на нормативните 

промени, утвърждават ниска гражданственост и отслабена ефективност на де-

мократичните политически институции. Те деформират публичността на медии-

те и гражданския сектор, използвайки средствата на манипулативната квази-

публичност. Не само въвеждат частен, вместо публичен обществен ред, но сти-

мулират клиентелизъм и корупция, приватизират публичността в името на уп-

ражняването на скрита, невидима власт. Индикатори за приватизацията на пуб-

личността са например: ниското гражданско участие, преобладаването на по-

требителски модел на гражданско участие, асиметричното използване на ин-

формацията от елита, симулирането на публичност (генериране на квази-пуб-

                                                 
10 АджемоглуД., 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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личност), стимулирането на аномична криза, производството на фалшиви но-

вини.  

Асиметричното използване на информация, като част от арсенала на ин-

формационните войни, формира информационното пространство на всяка дър-

жава. Проблемът е, че доминиращият характер на националните медии у 
нас като частни и държавни, а не като обществени, служи за възпроизве-
ждане 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 информация – липсва независим орган, кой-

то да отговаря за прилагането на Закона за достъп до обществена информа-

ция, да координира процесите и да наблюдава политиките, да анализира ре-

зултатите и да дава насоки за по-добро изпълнение. Вече десета година бъл-

гарското правителство не предприема никакви стъпки и за присъединяване към 

Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS 

No.205)13. Народното събрание също все още не е осигурило реална прозрач-

ност в законодателния процес чрез промяна в правилника за организацията и 

дейността му. 

Обстоятелството, че държавните институции и политическите партии се 

ползват с приоритет при информационното отразяване, т. нар. „асиметрично 

осветяване”14, за сметка на гражданските институции, пък говори за използва-

нето на симулативната публичност като средство за прикриване на обществе-

нозначима информация. Така свръхпроизводството на институционална ин-

формация, идваща от държавата или от изземващи гражданската инициатива 

организации, известни като GoNGO – правителствени неправителствени орга-

низации и PoNGO – политически неправителствени организации, е признак за 

избирателна 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 заед-

                                                 
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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но налагат интересите 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 национал-

но богатство. Аномия е другото име на кризата в социалната интеграция, пре-

чупена 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 сфери. На равнище 

нагласи и оценки прояви на аномия са: морална дезориентация, правен нихи-

лизъм, светогледна обърканост. На ниво поведенчески образци аномията нами-

ра израз в затруднената адаптация към новите условия на живот. Резултатите 

от изследването показват, че специфичните форми на социална дезинтеграция 

са резултат на нестабилността на новата социална 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, но и в ин-

формационен  проблем. Една трета от населението живее с „катастрофически 

рефлекс”. Начинът на живот на тази част от населението се формира по кул-

турния модел на бедността. Характерни за него са чувството за безизходица, 

безпомощност, песимизъм, гражданска апатия. Последното има за индикатор 

висока степен на недоверие в гражданските институции и формиране на потре-

бителски модел на гражданско участие. При този модел най-уязвимите групи са 

изолирани от пряко разработване на политики и проекти, насочени към тях са-

мите. 

Потвърждение на връзката между икономическите реформи, свързани с 

прехода към пазарна икономика и консолидацията на демокрацията, открива и 

немският изследовател Клаус Офе. Той разграничава „институционния харду-

ер” от „менталния софтуер”,  като и двата са особено необходими за реформи-

те.  

Офе предлага и формула за консолидацията на демокрацията: „иконо-

мически успех + дълготрайност на реформите + хомогенност на обществото”. 

Според него хомогенността е най-проблематична в обществата от Източна Ев-

ропа, в които има дълбоки разломи, идеологически противоречия и конфликти, 

                                                 
15 Виж подр.: Владимиров, Ж. България в кръговете на аномията, С., 1998. 
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свързани с идентичността – най-вече с етническата и религиозната идентич-

ност. Институциите, според него, могат и да се внесат, но съзнанието, „ментал-

ният софтуер”, е нещо, което не може бързо и лесно да се присади16. 

От 1989 г. насам България  се намира в състояние на перманентен поли-

тически преход и циркулация на елитите, които използват престоя си във вла-

стта за превръщане на политическата 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 национално-

то 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 

средства... 

      Всички изброени обстоятелства показват, че въпреки установената отно-

сително 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. Наблюдават се: разе-

динен елит, силна зависимост на политиката от междуличностни отношения, 

корупция, свръх-очаквания от държавата по отношение на отговорността и  за 

безплатно образование, подпомагане социално слабите, културата. 

В голямата си част българският НПО-сектор е продължение на държавни и 

политически структури, превърната форма на интересите на елита, което по-

твърждава 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 коруп-

цията. „Институционалното производство на истина” показва, че държавните 

медии не функционират като обществени.  

Политизацията на регулаторните органи (напр. Комисията за финансов 

надзор „проспа” фалита на КТБ, незабелязани останаха 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 

противоречи на обществените интереси. 

                                                 
16 Offe, C. Modernity and the State. East and West. Cambridge, Mass.: 1996, MIT Press. 
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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 концентрация на инфор-

мационна власт в ръцете на държавата и близки до нея „разпределителни 

коалици” (Олсън). 

Специфичното съчетание на политически, икономически и социални фак-

тори засилва тенденциите, свързани с концентрация на информацията. Духо-

мир Минев обобщава феномена като: „ерозия на организационната, икономиче-

ската и социалната рационалност и ефективност на промените”. Той определя 

този процес като „трансформация на трансформацията”18. 

От друга страна, ако способността за боравене с информация е за-

тормозена поради икономически, политически или други причини, има опас-

ност цели социални групи да се маргинализират като се превър-нат в „ин-

формационни гета”. 

Тук визираме главно някои рискове, свързани с достъпа до информация 

(напр. декласацията по информационен статус) и ограниченията пред свобода-

та 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 медиатизиране на политиката, и отварянето й 

към гражданското общество и гражданите. Формирането на структури, кои-

то пораждат неравенство, несправедливост и нетолерантност, подтиква обаче 

към противоположния процес – политизиране на медиите, научните общности и 

гражданските организации. Налице са и признаци на интелектуална корупция 

както в науката, така и в медиите, а и в гражданското общество. Политизацията 

и поляризацията по протежение на преобладаващата политическа линия озна-

чава нагаждане към информационните навици на притежаващите икономическа 

                                                 
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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и политическа власт, а също и „институционално производство на неистина”. 

Пример за това са и фалшивите новини в медиите, в науката и в технологиите. 

Фалшиви новини се произвеждат лесно в новата комуникационна реал-

ност - сливане на наука, технологии и медии. Съобщението за знанието се сра-

ства със знанието и всеки може да произвежда новини. Появата на „комуника-

ционни медии” задълбочава неравенството между бедните и богатите на ин-

формация, между центровете и периферията на информацията, което е особе-

но очевидно в бедните страни и региони. Последиците застрашават устойчиво-

то развитие не по-малко, отколкото което и да било друго неравенство. 

В заключение, изходът от политизацията на експертизата, която прекон-

фигурира мненията на експертите в съответствие с политическите цели, е в 

стратегическо използване на експертното несъгласие. Критичното използване 

на знания в медиите, в науката и в граждан-ските движения означава деполити-

зация освен при потреблението, и при производството на ново знание.  

Балансирането на правни и етични норми, на стратегически и краткос-

рочни цели, включването на „експерти от опит”, използването на „дизайн мис-

лене” и уравновесяване на обществените  разходи и ползи могат да служат ка-

то „байпаси” срещу политизация на експертизата. Принос за устойчивото раз-

витие, а и за базирани на доказателства политики могат да имат както решава-

нето на конфликти чрез включването на всички заинтересовани страни, така и 

създаването на „живи лаборатории”. Те осигуряват добра основа както за депо-

литизация на експертизите, така и за експертност на публичните политики, осо-

бено необходими в епохата на политически и информационни войни. 
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КЛИПОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗКАЗВАНИЯ 

Анна Лозева 

CLIPPING POLITICIANS' SPEECH 

Anna Lozeva 

 
Abstract:. The report draws attention to the trends in people's thinking as a result of the transi-
tion to sustainable development. Thinking activity is expressed through spontaneous speech. 
The study analyzes political speeches to trace the extent to which clip thinking has entered 
parliament. 
Key words: clip thinking, politicians, speeches 

 

Съществуваме в информационно общество, в което всяко след-

ващо поколение все по-умело борави с технологичните нововъведения 

и живее чрез тях. Преходът към устойчиво развитие 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 за-

дължения – техниката ще свърши това вместо. Така човек успява да 

си поеме глътка въздух в напрегнатото и забързано всекидневие. От 

друга страна, хората стават изключително доверчиви към информации 

дори с чисто сравнителен характер в мрежата. Достъпът до необятен 

обем от сведения внушава усещането, че не е наложително да се пом-

ни цялата информация, а е важно да се научим единствено как да я 

намираме. Интернетът се превръща в заместител на паметта1. Очерта-

ва се стряскаща тенденция: днешните студенти нямат търпението да 

изслушват продължителни лекции, не разбират чуждите мисли, бързо 

губят интерес, когато четат обемни текстове, бързо забравят научено-

то, липса им умение да се концентрират, затрудняват се да осмислят 

произведения от класическата литература. Изказът на подрастващите 

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 дву-

странна. Бойко Ламбовски подчертава: „Всеки лингвист ще ви каже, 

                                                 
1 https://www.economic.bg/bg/news/11/internet-vliyae-na-pametta-i-misleneto.html 
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че когато обеднява езикът ти, обеднява и мисленето”2. Бих допълнила 

към казаното – не само обеднява, а се и променя типът мислене. Мис-

ленето 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 ярки кратки образи 

и послания от телевизионните медии. Днес хората с клипово мислене 

възприемат света не като цялост, а като последователни и почти нес-

вързани помежду си събития3.  

Но какви все пак са причините, довели до формирането на кли-

повото съзнание.  

Константин Фрумкин извежда следните предпоставки, които са 

довели до възникването на „клипово мислене”: 

• бързи темпове на живот, които допринасят за увеличаване 

на новата информация и от тук следва затруднението при 

отсяване на ненужна и усвояване на полезна информация ; 

• необходимост от актуална информация, която получаваме 

своевременно;  

• увеличаване разнообразието на постъпващата информа-

ция; 

• увеличаване на дейностите, които човек може да върши ед-

новременно; 

• нарастване на общуването на различни нива в социалните 

мрежи. 

 В предишна разработка бе проведено изследване как българс-

ките политици възприемат социалните мрежи4. До каква степен наши-

те политици са наясно с новите технологии и възползват ли се те от 

възможностите, които предоставя информационното пространство. 

                                                 
2 https://www.segabg.com/category-observer/bangirane-na-rodnata-rech 
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. С., „Авангард” При-
ма, 2018, с. 261-274. 
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Чрез настоящото изследване изказвам предположение, че клиповото 

мислене фигурира не само сред подрастващите, а елементи на 

този тип мислене присъстват сред представители на цялото об-

щество. Лицето на народа са неговите управляващи, затова ще прос-

ледим речта на политиците в България. Настоящото изложение ще 

проследи изказа (езика) на политиците, като в центъра на вниманието 

ми ще бъдат изкази, които носят черти на клиповото съзнание – 

несвързани, неясни изказвания, изказвания, в които липсват 

логически връзки. 

 Неоспорим факт е, че зачестяват случаите на младежи, които 

„не разбират значението на много български думи”, споделя Ламбов-

ски 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 учите-

ли). Младежите са свикнали с клиповото мислене, а учителите се 

опитват да ги научат на понятийно мислене. Неизбежно е внедряване-

то на информационно-комуникационни средства в сферата на образо-

ванието. Живеем в епохата на информационния бум, което предполага 

приспособяването на човечеството към нов начин на живот. Дали тези 

промени са положителни 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 изказвания-

та на българските политици. Мисловната дейност се изразява чрез 

спонтанната реч. Ето защо като източников материал в изложението 

служат стенограмите от парламентарни заседания на Народното събра-

ние. За обект на „шпиониране” беше избран идиолектът на господин Цве-
                                                 
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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тан 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 годи-

на, когато господин Цветан Цветанов заема поста заместник министър-

председател. Предполага се, че в този период, като заместник минис-

тър-председател, Цветан Цветанов ще осъществи по-голям брой изказ-

вания от парламентарната трибуна, което ще даде плодотворна почва 

за нашето изследване. Получените резултати предстои да бъдат групи-

рани и анализирани по-долу в изложението.  

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 рязко про-

тивопоставяне на: аз и вие, казвам и говоря, подчинени изречения – 

това, което …, к-изречения и честа употреба на думата това. Също та-

ка впечатление прави конструкцията, която Цветанов използва за пос-

трояване на изказванията си. Моделът е следният:  

1. изречение, което е неинформативно (с нещо известно);  

2. дава конкретен пример – данни, и създава илюзия за инфор-

мираност;  

3. след, това се използва част, която е неясна.  

Нека онагледим казаното, с примери, които са разпределени в 

визиранитетри групи. 

• Изказвания с неясен изказ 

В примерите по-долу са налични изрази, които са характерни за 

изказа на Ц. Цветанов: уверявам ви; акцентът, който получихме; въп-

рос; отговор.  

Заседание от:  06/11/2009 
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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 де-

тайлите за функционирането и даване възможност системата на Мини-

стерството на вътрешните работи да си свърши своята работа. Уверя-

вам ви, че с промените, които ще бъдат гласувани днес на второ чете-

не, системата ще работи много по-ефективно и много по-продуктив-

но, 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 обвинение на базата 

на изказвания от когото и да било.   

Заседание от:  09/07/2010 

Господин Станишев, говорите абсолютно пълен популизъм в това, кое-

то изложихте като Ваша теза.  

Заседание от:  09/10/2009 

…във Вашето питане акцентът, който получихме в Министерството на 

вътрешните работи, беше за информационната кампания, която прави 

Министерството на вътрешните работи във връзка със зачестилите те-

лефонни измами. Ще отговоря конкретно и ще се постарая също така 

да маркирам и това, което развихте допълнително към въпроса си.  

• Повторения  

Повторения не само на подчинено определителни изречения, с 

конструкцията това, което, а и на думи в състава на изреченията: По-

емам 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 контрол своевре-

менно с всички предприети действия и да Ви информирам като наро-

ден представител по въпроса, който ми зададохте днес. Благодаря.  

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

защото част от отговора на това ново питане всъщност има продълже-

ние и мисля, че ще покрие това, което беше препоръка в предишното 

питане.  

Заседание от:  24/09/2010 

Това, което мога да кажа, е, че в момента задълженията за неизплате-

ни обезщетения към бивши служители на Министерството на вътреш-

ните работи е в размер на 30 млн. 600 хил. лв.   

Това, което мога да Ви кажа, е, че във връзка със структурните проме-

ни и във връзка със съкращенията, които са извършени през 2009 г. и 

предшестващи години само за 2009 г. предвидените в бюджета средс-

тва 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 отго-

вор. 

• Прескачане от тема в тема 

Налице са изказвания, които са лишени от информативност. Пре-

скача 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 съзнанието. Гореизложените примери 

илюстрират именно този случай на разкъсаност и неяснота. Хаосът ни 

позволява да разберем смисъла на казаното, но не и същността на ин-

формацията. Обикновено информацията, която се съобщава съответс-

тва на казаното. 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 съзнание се включ-

                                                 
8 Гиренок, Ф. Клиповое сознание, Москва, „Проспект”, 2015, с. 7. 
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ва, можем да открием реализации на неясен изказ, повторения и пре-

скачане от тема в тема. 

Заседание от:  18/09/2009 

За настоящото правителство борбата срещу политическата корупция е 

сред основните приоритети и значима част от процеса на споделяне на 

европейския ценностен модел – държавно управление. Съществува 

ясна и категорична политическа воля за последователна работа, осъз-

ната като необходимост в интерес на българските граждани, а не само 

акт, продиктуван от оценките 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, съседи-

те, семейството, уличните кражби, кражбите в жилищата, в стопански-

те 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 жители. От тях около 2 хиляди са ро-

ми, като броят им непрекъснато се променя.  

• Ключова дума оценка (давам, получавам) 

Заседание от:  23/10/2009 

Аз благодаря за оценката, която давате. За мен е по-важно общество-

то 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 за-

дадения и формулиран въпрос, че синът на областния 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 гото-

ви фрази. В тях отчетливо присъства противопоставянето на говоре-
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щия спрямо останалите – аз/вие. Поредици от  подчинени к-изрече-

ния, с често повтаряне на (това, което): те информират, тълкуват, ин-

терпретират, обясняват – и не позволяван/допускат на говорещия да 

си направи сам изводи. Съдържателно – слепват се готови фрази (каз-

вам, говоря), които не са информативни, тоест известни неща, поняко-

га странни – акцентът, който получих. 

Начинът на възприемане и предаване на информация безспорно 

се е променил. Дори политическите изказвания притежават структура-

та, предназначена за аудитория с клипово мислене, 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 ин-

формацията, която получават. Тази липса на задълбоченост и осмис-

ляне, оказва влияние върху способността на индивида да анализира 

ситуацията и да взема адекватни решения. Превръща се в лесен обект 

за манипулативи и психологически въздействия. Липсата на критично 

мислене и невъзможността за осъществяване на логически връзки в 

съзнанието води до загуба на линейно мислене. А когато това се слу-

чи, ще можем ли да различим човешко създание от свръхинтелигентен 

робот?  
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CRISES AND POLITICAL COMMUNICATION IN BULGARIA BETWEEN 2001 

AND 2005 

Yana Sabeva 
 

Abstract: The political and economical crises and their public response affect directly and in-
directly all levels of governance. In Bulgaria, crisis communications just recently found real 
development and application in communications among organizations and individuals with 
different target audiences. Because of their fundamental importance, however, they quickly 
took their place in building of corporate, political and personal reputation. 
The material will examine the main types of crises, techniques and methods of their manage-
ment, as well as their rhetorical features in Bulgarian political life for the period 2001-2005. 
 
Key words: communication, crisis, crisis communication, business, business communication, 
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Кризите в политическия и икономическия живот, както и общест-

веният отзвук, който те предизвикват, засягат пряко или косвено 

всички нива на управление. В България кризисните комуникации 

сравнително скоро намериха своето реално приложение в управление-

то на връзките на организациите и отделните личности с външни пуб-

лики. Поради своята фундаментална важност, обаче, те доста бързо 

заеха и полагащото им се място при изграждането на корпоративната, 

партийната и личната репутация. Ето защо в материала ще бъдат раз-

гледани само някои основни видове кризи, техники и методи на управ-

лението им, както и техните реторични специфики и проявления в 

българския политически живот в периода 2001 – 2005 г.  

В контекста на връзките с обществеността, политическата кому-

никация обичайно се разглежда от гледна точка на общуването на по-

литически субекти и структури с външни публики (симпатизанти, дру-

ги партии, институции, неправителствени организации и пр.). Тази 

връзка е опосредствана основно от традиционните и социалните ме-

дии, на които обикновено се разчита да мултиплицират комуникацион-

ните послания. 
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Промяната в политическата конфигурация след 1989 г. се отра-

зява и на комуникацията в сферата, засилвайки нейната интензивност, 

острота, а и конфликтност. Това отваря път за развитие на т.нар. кри-

зисни комуникации, на които ще се спрем в текста. 

От комуникационна гледна точка, доста интересен етап в годи-

ните на прехода е периода 2001-2005 г., когато управлява правител-

ството на Симеон Сакскобургготски. Тогава в общественото простран-

ство се разразяват серия от кризи на управленско ниво, най-често 

свързани с опитите за осъществяване на някои от най-големите прива-

тизационни сделки. Не липсват обаче и кризи, свързани с личностите 

на отделни министри от кабинета. От комуникационна гледна точка, те 

представляват сериозно изпитание за управляващите партии, защото 

техният интензитет и обществен отзвук създаде в обществото усещане 

за доста тежки, а и постоянно възникващи проблеми в управлението. 

Това, от своя страна, остави и съответен негативен отпечатък върху 

имиджа както на отделни представители на управлението от този пе-

риод, така и върху цялото правителство. 

Съдържание на понятието „криза” 

Определенията на понятието „криза” обичайно се фокусират 

върху промените, които се случват в определен времеви период и кои-

то засягат големи обществени групи. И според едно от тези определе-

ния, „кризата е решителен момент, повратна точка за всяка една орга-

низация..., когато се поставят на изпитание възможностите на систе-

мата да се адаптира към новите условия, да преодолее отрицателните 

последици и да продължи да изпълнява своите функции”1. Това опре-

деление може да бъде 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 промяната, 

чийто резултат за въвлечените в нея участници, били те хора или ор-

ганизации, може да бъде както положителен, така и отрицателен. За-
                                                 
1 Маринов, Р., Пъблик рилейшънс, София, ИК „Ваньо Недков”, 2001, с. 245. 
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това и кризата е „времеви отрязък на нестабилност, по време на който 

се случва промяна – с положителен или с отрицателен резултат.2 

Към съдържанието на това определение, речникът на Оксфорд 

добавя, че кризата е „време на интензивни трудности и опасности...., 

в което трябва да се вземе трудно или важно решение”3. А това е и от-

правната точка към изграждането на комуникационна стратегия по 

време на криза, чието планиране и прилагане в практиката са свърза-

ни с набор от решения, често пъти взети в условията на съкратено 

време и динамично променяща се среда. От практическа гледна точка, 

един от основните инструменти за управление на тези решения е ти-

пологизирането на кризите по основни признаци като начин на фор-

миране, влияние, възможност за предвиждане и пр. 

Видове кризи 

Сред най-популярните класификация на кризите е деленето им 

на провокирани от природни, неподвластни на човек причини, 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 кризата като процес, 

който преминава през различни фази от зараждането до приключване-

то си. От комуникационна гледна точка, всеки един от тези етапи 

изисква използване на различни инструменти за управление на ин-

формацията, която се доставя до различните целеви публики. А при 

втория подход освен гореспоменатото разделение на причинени от чо-

века кризи и такива, които са резултат от природни бедствия, се при-

бавят кризите, които се случват внезапно, но и такива, при които оп-

                                                 
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] 
4 Чутуркова, М., Кризисен PR, С., „Сиела”, 2012, стр. 253 
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ределени ситуации се развиват до кризи с течение на времето5 и за-

ради неправилно управление.  

Един популярните методи за класификация и респ. за управле-

ние на кризите е създадената от Стефан Гундел матрица. Тя класифи-

цира кризите на база тяхната предсказуемност и отражение върху об-

ществото (виж фигура 1). Макар и да не изчерпва цялата палитра от 

кризисни ситуации и нюансите в отражението и управлението им, мат-

рицата на Гундел дава солидна основа са създаването на работещи от 

комуникационна гледна точка „шаблони”, които могат да се използват 

за управление на кризисни ситуации. 

Фигура 1: Кризисна матрица Гундел6 
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Друг популярен метод за типологизиране на кризите е базирани-

ят на вероятността от възникване на кризисните събития и тяхното 

влияние върху обществото. Според Нисим Талеб неочакваните кризис-

ни събития, които той нарича „черни лебеди”, се дължат на игнорира-

                                                 
5 Björck, A., Crisis typologies revisited: an interdisciplinary approach, Central european business review. 2016, 
5(03), pp 26-28. 
6 Чутуркова, М., Кризисен PR, С., „Сиела”, 2012, с. 254. 
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нето от обществото на знаци и сигнали от непознати към момента из-

точници на информация за тяхното появяване7. 

Същност на кризисните комуникации 

Кризисните комуникации се състоят обикновено от серия, свър-

зани помежду си, активности, които трябва да осигурят бърза и навре-

менна реакция в случай на криза, която да отговори на непосредстве-

ните нужди и очаквания на целевите аудитории. Затова и в основата 

на кризисните комуникации е управлението на информацията, чиято 

цел е да увеличи контрола, а и да „намали риска и несигурността”8 и 

произтичащите от това неблагоприятни последици от комуникационна 

гледна точка.  

Задача на кризисните комуникации е също така да бъде създа-

дена увереност и доверие в условията на несигурност и нестабилност. 

Тук обаче трябва да се изхожда от факта, че при възникването на кри-

за едва ли има аудитория, която да е запозната с пълната информа-

ция. Затова и основна задача на ПР-а (в частта му кризисни комуника-

ции) е да запълни тази празнина по най-бързия и ефективен начин, 

отчитайки спецефиките както на кризата, така и на нагласите на пуб-

ликата по съответната тема. Също така не бива да се пропуска и изос-

трената обществена чувствителност в периодите на криза. Тя прави 

аудиторията извънредно податлива на фалшиви новини и паниката, 

създадена от тях. Към това трябва да се прибави още и фактът, че 

през последните десетилетия, с навлизането на социалните мрежи в 

общуването, наборът от комуникационни инструменти се разрасна ка-

то в момента огромната част от комуникацията, вкл. политическата ко-

муникация, протича в интернет. А така задачите на ПР специалсти ве-

че се усложняват допълнително и заради мащаба, скоростта и възмож-

ностите за манипулация и фалшифициране на новините, които могат 

да увеличат негативните ефекти от кризата. 

                                                 
7 Björck, A.,Crisis typologies revisited: an interdisciplinary approach, Central european business review. 2016, 
5(03), pp 28-29. 
8 Fink, S., Crisis Management, New York, American Management Association, 1986, p. 15. 



 69

На втори, не по важност, план методите и инструментите на ПР-а 

имат за цел да съдействат за разрешаване на комуникационния ком-

понент на кризата по начин, който да минимизира имиджовите щети 

върху участниците в нея. Затова и в контекста на казаното по-горе, 

работещата стратегия за кризисни комуникации трябва да осигури 

прозрачен, навременен, кохерентен и постоянен поток от информация 

от обекта на кризата към заинтересованите външни публики.  

Независимо от различните видове на кризите, тяхното управле-

ние 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-ло-

шото, все пак предварителната тренировка може да подпомогне разре-

шаването на кризата, когато тя настъпи”9. Това с особена сила важи за 

корпоративния и политическия сектори, където нерядко кризите могат 

да нанесат огромни репутационни и финансови щети. Пример за така-

ва комуникационна криза е т.нар. „яхтен скандал” от 2003 г., в който 

се оказаха замесени тогавашният финансов министър Милен Велчев и 

министърът на транспорта Пламен Петров. Той доведе до изключител-

но негативен обществен отзвук, който оказа своето влияние десетиле-

тия наред. Тук основният въпрос за експерта или практика е възможно 

ли е подобен скандал да се предвиди, за да се разработи и превантив-

на стратегия за управлението му. А отговорът се крие именно в пред-

варителната оценка на различните рискове и създаването на преван-

тивна стратегия, която да се адаптира спрямо конкретните обстоятелс-

тва.   

Фактическото изпълнение на програмата за кризисни комуника-

ции изправя ПР специалиста пред доста сложната задача да комбини-

ра различни видове техники и инструменти при работата си с медиите 

и респ. с обществото. Но освен подготовката на информация, разра-

                                                 
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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ботването на послания, избирането на екип и „говорители”, тук влиза 

и общото разбиране на проблема от гледна точка на засегнатите ауди-

тории, 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 

комуникация 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 на-

чина, по който липсата на гореизброените инструменти може да окаже 

дългосрочни негативни имиджови ефекти. 

Една от тях, например, е продажбата на Българската телекому-

никационна компания. Трябва да се отбележи, че продажбата на теле-

кома беше препъникамък за три поредни правителства. Когато сделка-

та беше сключена в края на мандата на правител-ството на НДСВ, тя 

вече беше натоварена с множество дефицити в общественото съзна-

ние. А самата процедурата по продажбата беше съпроводена с шумни 

обществени скандали и дела, свързани и с приватизационната страте-

гия, гласувана от парламента, цената, купувача и пр. Комуникацион-

ните кризи обаче съвсем не приключиха с подписването на договора 

за продажба. Коментари по цената и собствеността имаше и години 

след това, поставяйки членовете на кабинета в отбранителна позиция. 

При комуникацията около приватизацията на БТК можеха даже и 

да се проследи пълният набор от комуникационни грешки при управ-

лението на кризисните комуникации: липса на информация към обще-

ствеността, разнопосочност на посланията, дори в рамките на една 

комуникационна дейност, липса на координация между отделните дър-

жавни структури, отговорни за провеждането й и изявите на техните 

служители и ръководители и пр. Всичко това съвсем естествено и за-

кономерно остави в обществото усещането за повсевместен хаос и за 

прикриване на информация от национално значение. 

                                                 
10 Пак там, с. 151. 
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В свой брой от 21 февруари 2004 г. под заглавие „Сделката за 

БТК подлуди България”, в. „Банкеръ” пише: „Все пак подписаха! След 

поредица от инфарктни преговори и взаимноизключващи се послания 

през целия петъчен ден..., нещата започнаха да изкристализират”11. 

Дописката продължава обаче и с преглед на събитията през деня, до-

вели до сделката : „....стана ясно, че подписването на сделката (за 

кой ли път през изминалите години), ще стане между 19 и 20 ч. в пе-

тък12, препращайки към многобройните случаи на информация за фи-

нализиране на сделката, разпространени от източници от някое от 

трите отговорни за процеса ведомства, която не е отговаряла на исти-

ната. Това кара медиите да звънят директно на тогавашния министър 

на транспорта Николай Василев и шефа на Агенцията по приватизаци-

ята за информация, което, естествено не води до резултат. „мобилните 

телефони на министър Николай Василев и приватизатор номер 1 Илия 

Василев или бяха изключени, или на тях отговаряха сътрудничките 

им”.13 

Макар това да е само един пример от многобройните заглавия в 

медиите в този период, той много точно обобщава цялостната медий-

на, а и обществена оценка за равнището на прозрачност, откритост и 

ефективност на комуникационната стратегия, която би трябвало да съ-

пътства продажбата на телекома.  

Комуникационни дефицити съпътстват и други големите сканда-

ли в този период, например опитите за продажба на тютюневия хол-

динг „Булгартабак”, отдаването на концесия на магистрала „Тракия”, 

което е атакувано от български и международни институции, както и 

сделката с летище „Божурище”, която продължава да привлича общес-

твеното внимание доста години след сключването й в края на мандата 

на НДСВ.  

                                                 
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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Основните послания, които могат/трябва да бъдат изведени на 

преден план от медийното отразяване на тези събития, са свързани с 

непрозрачността14 и съмненията за корупция. А политическото говоре-

не от страна на управляващите, което се извършва основно под фор-

мата на прессъобщения и контролирани интервюта, не успява да про-

мени общественото мнение. Напротив, то реално създава усещанията 

за защитна позиция, наложена от обстоятелствата, а не на целенасо-

чена и прозрачна комуникация. 

Цитираните по-горе примери ясно показват, че липсата на базо-

ви атрибути в комуникацията винаги крие известни рискове от въз-

производство и дори засилване на интензитета на кризата, респ. на 

нейното негативно влияние, както и от допълнително попадане на за-

месените в нея под оптиката на вниманието на различни надзорни ин-

ституции, прекъсване на нормалния цикъл на работа, увреждане на 

публичния имидж и пр.15 Тези рискове съществуват както в бизнеса, 

така и в политическата комуникация.  

Комуникационни грешки, като дистанциране от целевите публи-

ки, липса на информация и прозрачност, незачитане на емоцията на 

аудиторията, липса на емпатия и т.н., неизбежно задълбочават и уве-

личават негативния имиджов отпечатък, който въпросната криза оста-

вя както върху съответната личност, така и върху структурата или ор-

ганизацията, или пък партията, към която той принадлежи. Към това 

обаче трябва да прибавим и още един доста важен елемент в кризис-

ните комуникации: нуждата от координация между отделните субекти 

в процеса на комуникацията, която фактически е и единственият на-

чин за осигуряването на ефективност. 

Визираните тук примери съвсем не са изчерпателни спрямо кри-

зисните ситуации в цитирания четиригодишен период. Те обаче са не-

двусмислен пример за това как липсата на ефективност в управление-

то на комуникациите и неглижирането на основни правила за провеж-
                                                 
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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дане на работещи връзки с външни публики може да доведе до еска-

лиране на потенциално или реални проблемни ситуации в съответни 

кризи, които впоследствие 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 пространст-

во, модерирано от социалните мрежи и медии, такива видове пропуски 

могат да бъдат мултиплицирани и да имат много по-сериозни, а и дъл-

готрайни негативни влияния и последици. А това е факт, който изпра-

вя ПР специалистите пред нови и дългосрочни предизвикателства. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЗИК НА ПРЕХОДА И ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА 

В БЪЛГАРИЯ1 

Илияна Марчева 

THE POLITICAL LANGUAGE OF TRANSITION AND HISTORICAL SCIENCE IN 

BULGARIA 

Iliyana Marcheva 

Abstract: The article examines the main features of the political language of liberal democ-
racy in Bulgaria during the transition period of 1989-2007, such as anti-communism and ru-
sophobia. This language creates the Euro-Atlantic identity needed for the society and politi-
cians. It also influences the professional language of historians. We find it in the use of pejo-
rative epithets for the events of the socialism, as well as the use of new terms from the arsenal 
of liberal politics and avoiding the terms of that time. This is how politically correct re-
writing of history is achieved.  
 
Key words: transition, historical science, political language, Bulgaria 

 

Политическият език на прехода в България 

Използвам единствено число за „политически език”, защото 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 пре-

хода. Тогава, т.е. от 1989 до 2007 г., както е прието вече в историчес-

ката наука да се определят хронологическите му граници, подобно и 

на всяка друга радикална смяна, започна да се налага езикът на побе-

дилата страна. В нашия случай това бе езикът на неолибералната  по-

литическа философия и идеология.  

Този нов език често е наричан „десен” и „европейски”, опреде-

лян като необходим ни и при нашето дълго присъединяване към ЕС, а 

дори и днес, 12 години след влизането ни в Съюза. Така Едвин Суга-

рев 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 антикомунистиче-
                                                 
1 Текстът е подготвен в рамките на проект ДНТС - Русия 02/17, финансиран от ФНИ, „Ру-
сия,България,балканите. Проблеми на войната и мира (митове и действителност)”.  
2  Едвин Сугарев: СДС се нуждае от нов политически език Dnevnik.  Bg  30 март 2002г. 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2002/03/30/35746_edvin_sugarev_sds_se_nujdae_ot_nov_politicheski_ezik/( 
последен достъп 10. 05. 2019) 
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ска реторика, едновременно с изразяване на привърженост към евро-

атлантизма и парламентарната демокрация. Въпреки че преходът 

свърши, и днес този десен политически език е във фокуса на внима-

нието на журналисти и политици, считащи явно, че той е недостатъчно 

разпространен или твърдо заявен. Така, по ТВ Европа журналистът  

Георги Коритаров в интервю на 8 април 2019 г. с кандидата за депута-

та за Европарламента и член на СДС – Александър Йорданов пита: 

„Какъв десен политически език ще ни отведе в Европа?”3.  И пак по 

повод евроизборите през май 2019 г. журналистът беседва с депутата 

от ГЕРБ Тома Биков по темата „Ще заговори ли ГЕРБ на европейски де-

сен политически език?”4, имайки предвид необходимостта тази партия 

да се позиционира като дясна чрез езика си. Това включва антикому-

низъм, антисъветизъм, русофобия, антипутинско говорене, наред с ут-

върждаване на евроатлантизма и демокрацията, правата на човека и 

на малцинствата. А е 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 изи-

сква противопоставяне на всички страни срещу общ враг, така 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 въпреки, че тя бе във фокуса на дейността на 

всички неправителствени организации на прехода, наред с разпрост-

ранението на либерализма и демокрацията6. С влошаване на отноше-

нията между Русия и ЕС и САЩ след 2007 г. във връзка с военното и 

                                                 
3  https://www.youtube.com/watch?v=UKMejPZa-SY (последен достъп на 02. 05. 2019) 
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. 
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геополитическото 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. – русофо-

бия-та е вече задължителен елемент от официалния език. Както приз-

на наскоро журналистът Петър Волгин, в България вече не е добър тон 

да се каже нещо хубаво за Русия8.  

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 оста-

на встрани и езикът на историците. За тях, както и за останалите ху-

манитаристи и социални учени, езикът е основният инструмент за ко-

муникация с аудиторията и себеподобните си. Много точно е назовал 

тази връзка проф. Александър Фол, настоявайки, че историкът е ма-

гьосник, който само като назовава 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 оп-

ределена 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 съвремието 

си. Ето защо смяната на професионалния език на историците по време 

на преломни епохи, и не само, е една от причините да се пренаписва 

историята. Имам предвид онова революционно или/и поколенческо 

                                                 
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 Поглед 
,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.) 
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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пренаписване, което е функция на времето и задачите на обществото, 

които се отразяват в официалния език. И тук не би следвало да виж-

даме толкова конюнктура, 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. голямо 

значение за въвеждането на новия език в хуманитаристиката и в исто-

рическата наука имаше отричането на марксизма като идеология, на 

диалектическия и исторически материализъм като методи на познани-

ето и възприемане на нови такива. Най-общо, това бе постмодер-

низмът като основна идеология на съвременната хуманитаристика, ко-

ято дойде в българските условия на крилете на победилия глобализъм 

и неолиберализъм. Нейният възход през 90-те години бе пряко свър-

зано с колапса на социалистическия лагер, доказващ несъстоятелност-

та на марксистката идеология и методология10.  

Постмодернизмът внася следните основни методологически ори-

ентири за писане на история на по време на прехода: 

1. Равнопоставеност и равноценност на всички източници – ар-

хивни, мемоарни, на всички научни тези и на всички участници – ак-

тьори в историческия процес. Оттам – относителност на познанието и 

отказ от единна обективна истина. Няма „история”, а множество, при-

покриващи се и взаимодействащи се серии от легитимни срещу изклю-

чени истории, твърди един от постмодерните историци Мишел Фуко11.  

                                                 
10 Апигнанеси, Р. Крис Гарат и др. Представяме ви Постмодернизъм.С., ,Изд.: Апосторфи, 2002, с. 164. 
11 Пак там, с. 83. 
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2. Отказ от принципа на историзма: миналото е това, което мис-

лим за него. Така историческата реалност се оказва субективна пре-

зентация на настоящето, при това не само от страна на автора, но и от 

страна на публиката12.   

3. Налага се дискурсивният метод, който фаворизира не смисъла 

и значението на абстрактното понятие, а смисълът и значението, които 

то има в определен контекст за говорещите13. И в тази връзка е умест-

но да посочим, че според Патрик Серио и Мишел Пешо дискурсът е 

вербализиран светоглед. А дискурсивният анализ е анализ на реа-ли-

зацията на идеологията в езика14.  

4. Верификацията на историческата истина става въпрос на дис-

кусия между историците и между хората. Именно така френският ис-

торик Тиери Волтрон посочва постигането на историческата истина: 

„Историческата истина е дълго пътуване, което зависи единствено от 

дебата между историците, между гражданите също.”15. 

Едновременно с навлизане на постмодернистката методология се 

извърши и определена аксеологична, ценностна преоценка на натру-

паното историческо познание особено в страните в преход, наречена 

ревизионизъм. Установено бе, че въпреки архивната революция и дос-

тъпа до много широка изворова база, няма кардинална промяна на 

създадената по време на Студената война историческа картина по от-

ношение на фактите, а само по отношение на интерпретациите. Както 

откровено и находчиво писа на времето австрийският историк и антро-

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

ческата епоха, която трябваше да бъде заклеймена като загубила ис-

торическото състезание с капитализма и от която българското общест-

во трябваше да се освободи колкото се може по-скоро. Защото с побе-

дата на парламентарната демокрация и свободната пазарна икономи-

ка още през 1992 г. бе оповестен от Франсис Фукуяма като реализи-

ран и краят на човешката история17. 

Появиха се отделни разкази за социализма. Те са определяни ка-

то по-оптимистичен и по-песимистичен, леви и десни. Тези различни 

прочити зависят от подходите на историците – класически позитивис-

ти, исторически или постмодернистки, както и от обвързването на ав-

торите им с определени институции 18. Създаването на специален Инс-

титут за близкото минало през 2005 г. като неправителствена органи-

зация, в която работят академични и университетски историци имаше 

за цел да се пренапише историята на социализма от гл.т. на идеологи-

ята на либералната демокрация, както пише официално на сайта на 

този институт. Неговата мисия е да изследва „най-близката и съвре-

менна история на България”, като запълва „дефицита на изследвания 

върху комунизма в България […] от съвременна либерално-демокра-

тична гледна точка” 19. Той за-почна да издава изследвания в този 

дух, за да подкрепи това направление в историографията. Разбира се, 

езикът, който този институт използва, започва да се употребява още 

от началото на прехода и се явява заимстван от западната политоло-
                                                 
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. 
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). 
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гия и по-специално от американската. Това е официалният език на по-

бедилата идеология. Още от началото на прехода обществото, от което 

излязохме, започна да се нарича „комунизъм”, понеже е управлявала 

Комунистическата партия, за особено почуда на живелите тогава и 

обучени, че комунизмът е нашето светло бъдеще. Започнаха да се 

предлагат и други термини за описание на отречено общество, които и 

досега се използват в историческата и политологическа литература. 

Такива, неясни от научна гледна точка, но добили гражданственост от 

арсенала на Студената война, са термините „тоталитаризъм”, „комуни-

стически режим”20. Бяха предложени и други термини в опит да се 

приближи смисълът на понятието със съдържанието на епохата. Така 

навлезе и терминът „държавен социализъм”, който също идва от за-

падната хуманитаристика и политикономията от края на ХІХ и начало-

то 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. Ис-

кра Баева още по-точният термин е „държавен социализъм от съвет-

ски тип”22. 

Ако се употребяват самоназвания на епохата, те се слагат в ка-

вички или се добавя „т.нар.”. Тази техника също носи дистанциране, 

критичност, несъгласие с обекта на назоваване: „народна демокра-

ция”, „реален социализъм”, т. нар. Народен съд. Влизат в обръщение и 

по-неутрални термини като НРБ без кавички и Първата република 23. 

                                                 
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.   
21 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D
0%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 
минало, „Сиела”, под общата ред. на Ивайло Знеполски, 2009; НРБ от началото до края,под общата ре-
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Друга особеност на езика, описващ социализма, е силното при-

съствие на  епитети, които изразяват отношение, често пейоративно, 

като ,„форсирана индустриализация”, „сталински репресии”, „насилст-

вена колективизация”. Използва се и  хиперболизация като например 

и „катастрофи”, вместо трудови злополуки, завършили със смърт24 

Трета особеност е въвеждане на термини от съветската история, 

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”, въп-

реки че дотогава се използва термина „коопериране”25. Това е при-мер 

за пряка заемка от политическия език на прехода. Така антикомунис-

тическата опозиция СДС в своята предизборна програма за първите 

свободни демократични избори от 1990 г. пише: „…аграрната реформа 

да започне с връщането на земята на нейните собственици отпреди 

насилствената колективизация” 26. 

3.2. Но и езикът, който започва да се използва за по-старата ни исто-

рия, също търпи промени, станали общовалидни за учените. Най-вече 

на лексикално ниво, като отпадат определени думи и се налагат дру-

ги, а с това вече се придава нов смисъл на историческите явления, ко-

ито описват. 

Една такава дума е „принадлежност”. Тя изпадна от речника на 

колегите, описващи създаването на българската нация през Възражда-

нето27. В нея се съдържа значение на обективна предопределеност 

към нещо или група. Принадлежността характеризира обвързаността 

на лице с някаква общност – религиозна, етническа, кастова или на 

                                                                                                                                                         
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 сло-
гове. 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.   
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. 
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идейна основа28. Тя бе заменена  с „идентичност”. Този термин в соци-

алните науки описва „индивидуалното разбиране на човек за себе си, 

като отделна същност”29. Вече се говори за „национална идентичност”, 

а научното направление на хуманитарните науки и в БАН, и в дър-

жавни документи е „Културно-историческо наследство и национална 

идентичност”. „Идентичността” всъщност повече отговаря на предста-

вата на постмодернистите за нацията като социален конструкт, като 

съзнателно изобретена фикция.30 Тези нови теоретични интерпретации 

в българската историография срещат спорадичен академичен отпор31, 

но все повече се налагат в историописта.  

И ако за епохата на социализма се избягват термините от епоха-

та, или те се поставят в кавички, то не се постъпва така за другите ис-

торически периоди, когато това отговаря за съвременните политичес-

ки цели. Така например, в научната литература се наблюдава тенден-

ция все по-често да се замени утвърдилият се научен, политкоректен 

за времето след 9 септ. 1944 г. термин „Временно руско управление”. 

Той се отнася се за периода 1877-1879 г., когато руското военно ко-

мандване и Канцеларията за гражданското началство на княз Влади-

мир Черкаски, а по-късно и на императорския комисар княз Алексан-

дър Дондуков уреждат първите български държавни и местни институ-

ции. Терминът добива гражданственост с дисертацията на Горан Тодо-

ров, Временното руско управление в България 1877-1879, публикува-

на през 1958 г. След 1989 г. той е обявен за термин на марксистката 

                                                 
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 са-
мо 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; Даскалов, 
Р. Как се мисли българското Възраждане: предизвикани размисли – Пак там, 327-33. 
31 Тодев, Ил. Възрожденознанието днес – предизвикателства и възможности за отговор. – В: Истори-
ческата наука в България. Състояние и перспективи., С., 2006, с.209-218. 
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историография и започва да се занемя с използвания до 1944 г. тер-

мин „руски окупационни власти/правителства”32. С ясен пейоративен 

подтекст.  Доколко обаче „окупационни власти” е терминът на епоха-

та, може да се спори, защото през 1879 г. това управление се е само-

назовало „привременно руско управление”, както личи от „Записка за 

деятелността на привременното руско управление”, представена от 

един от неговите членове – проф. Марин Дринов на Учредителното 

събрание през 1879 г.33.  

Отбелязването на 3-ти март също показва взаимодействие между 

политическия език и професионалния език на историците след края на 

прехода.  Така българските президенти особено от 2013 г. насетне 

съвсем политкоректно според неолибералната идеология включват в 

почитането на героите от Руско-турската освободителна война 1877-

1878 народите и дори страните, 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 отпра-

вят благодарности 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, финлан-

дци, поляци, украинци, сърби, черногорци, естонци, литовци, латвий-

ци и други войни, загинали в освободителната за българите Руско-тур-

ска война от 1877-1878 г. Подвигът им няма да бъде забравен и бъл-

гарският народ винаги ще се прекланя с благодарност пред тяхната 

саможертва!” 34 Този модел се следва през годините и се прилага и от 

новия президент Румен Радев. В своето Слово на 3 март 2018 г. по ус-

тановената формула той отдаде почит и на паметта на „воини от много 

народи: руснаци, румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, 

                                                 
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 
„Гутенберг”, С., 2008, с.136. 
33 Радев, С. Строителите на съвременна България, т.1, С., Български писател, 1973, с. 32, бел.1 
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.) 



 84

литовци, сърби и черногорци. За всички тях България е после-ден 

дом, тях ние почитаме като свои герои.”35.  

Премиерът Борисов също следва утвърдилата се схема да се бла-

годари за 3 март и на други държави, не само на Русия, като изпраща 

благодарствени писма до премиерите на Полша, Финландия, Черна го-

ра, Румъния, Украйна и Молдова. В тях се изказва  благодарност „за 

участието на техни сънародници в Руско-турската освободителна вой-

на 1877-1878 г.” 36. 

Реакциите на историците не закъсняват. За промяната на профе-

сионалния език в унисон с политическия може да се съди по названия-

та на научните форуми, организирани по случай три юбилея, посвете-

ни на войната. Те показват, че историците са се съобразили с езика на 

полиците. Така през 2008 г. голямата българо-руска конференция е на 

тема „България и Русия – между признателността и прагматизма”, пос-

ветена е на 130 години от РТВ, когато българо-руските отношения са в 

своя апогей. С влошаването им по време на 135 годишния юбилей, го-

лямата тридневна международна конференция  през 2015 г. носи инт-

ригуващото заглавие „135 години по-късно: България – Русия – Евра-

зия”. В заглавието на конференция войната е изпаднала като назова-

ване и присъства само като число 135. Включена е Евразия като реги-

он, на който се води тази война. Така организаторите се стремят да 

разширят представата за войната и нейното геополитическо значение 

с оглед настоящето – създаването на Евразийски съюз. За това на-

меква израза „по-късно”. Запазени са обаче „Русия” и „България” като 

субект и резултат на войната. През 2018 г. се провеждат няколко меж-

дународни научни конференции. Но като акцент на сайта на Програ-

мата е изведена конференцията, организирана от ИФ на СУ, което го-

вори, че тя се възприема от организаторите като най-представителна.  

                                                 
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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Заглавието на конференцията „Балканите и Европа в Източната криза 

(1875–1881 г.)” показва твърде умозрителна  връзка с юбилея. Изпад-

нали 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 Из-

точната криза и нейното въздействие върху целия Балкански полуост-

ров37.  

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 възприятията 

на обществото термини, които трудно могат да бъдат преодолени с 

учебните програми, учебниците, изследванията и публични интервюта. 

Така се получи на няколко пъти, когато отказът от употребата на ис-

торически термини от епохата и замяната им със съвременни понятия 

засегна такива по-трамватични исторически процеси, факти и личнос-

ти като Левски или турското робство. Реакцията на обществото се раз-

личаваше от тази на професионалните историци. 

През 2014 г.  стана скандал във връзка с написване на учебник 

по история за 3 клас „Човек и общество”, в който вместо „заптие” (тер-

мин на епохата), който арестува Левски, беше използван термина „по-

лицай”. Чувствителни граждани и журналисти, възприеха това като 

опит да се изкара Левски нарушител на реда и по такъв начин да се 

хвърли сянка върху неговата святост за българите, като се възприема 

турската версия за него като криминал 38. 

                                                 
37 Марчева, Ил.   Празднование 140-летия годовщины Русско-турецкой войны в контексте болгаро-рос-
сийских отношения 2007-2018 годов. ( под печат) 
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.  
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Същото неразбиране между обществото и учените, зад които 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 мю-

сюлмани”, „взаимни влияния между културите на християнството и ис-

ляма” и „османската власт”. Обяснението на експертът по история Ра-

достина Николова е, че „Програмата е нормативен документ и не въ-

вежда определения”. А в програмата пишело „съжителство”, защото в 

периода XV-XVII век „българите и турците са живели заедно". На жур-

налистически въпрос на пресконференцията в МОН защо програмата е 

написана така предпазливо, Евгения Костадинова, директор на дирек-

ция „Образователни програми и образователна интеграция” в МОН, от-

говоря, че „не е работа на министерството да коментира научната дос-

товерност на дадено събитие”. Според нея, това дали България е била 

под робство или владичество било работа единствено на учените39. 

Последва и отговорът на историците от академичните институти. 

Той бе резюмиран така: „Като се изключи вълната от заробвания по 

време на османското завоевание, българското население в империята 

никога не е имало робски статут. Българите били данъкоплатци и се 

ползвали от право на собственост, наследяване, придвижване и пр. – 

все права, от които робът по презумпция бил лишен”. Според водещи-

те учени – османисти (проф. Н. Данова, проф. Н. Аретов, доц. О. Тодо-

рова, доц. Р. Градева, доц. Ст. Първева, доц. Пл. Божинов, доц. Св. 

Иванова, историк К. Мирчева,) терминът трябва да е „османско влади-

чество”40. А този термин започна да се използва още по времето на со-

                                                                                                                                                         
https://novini.bg/bylgariya/obrazovanie/232063( последен достъп 03.05.2019) 
39 Турското робство вече не е владичество, а само съжителство, Александра Маркарян Последна промяна 
на 26 януари 2016  
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) 



 87

циализма41, като зад научната коректност прозираха добрите отноше-

ния с Турция 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 кон-

тактни зони между християнската и ислямската цивилизация, средища 

на конфликти и контакти”. За пръв път така бяха представени отноше-

нията в Османската империя през ХV-ХVІІІ век в учебника за гимнази-

ална степен на общообразователните и професионалните училища, 

написан от водещи преподаватели от ИФ на СУ42. Но нажежаването 

продължи и през април – май 2019 г., като бе породено от интервюта-

та на социалния антрополог Харалан Александров, в които той застъп-

ваше гледището на професионалните историци. Вече не омразата към 

турците се съзира в употребата на „турско робство”, а и не това трево-

жи Александров43. Друго притеснява социалният антрополог ( за кого-

то се говори, че е съветник на българския премиер) и го кара да пов-

дигне полемиката с „турското робство”. Това е обстоятелството, че 

употребата на „турско робство” като колективно понятие на травмира-

ната памет на българите е „мит”, който поддържа русофилството 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 и смята, че този мит поддържа 

чувството за признателност към Русия, което е вредно особено в усло-

вията на евроинтеграцията не  само на България, но и на другите бал-

кански страни44. Последва ответна реакция на журналисти и общест-

                                                 
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)  
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) 
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веници, не и на историци. Последен в тази поредица беше големият 

журналист Кеворк Кеворкян, който констатира, че „Клетият арменски 

народ извади голям късмет, досега поне – все още някакъв местен 

еничарин не е казал, 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 опреде-

лени 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 смис-

лово ниво навлезе в професионалния език на историците. Така не са-

мо чрез подбрани факти и откровени интерпретации, а и чрез езика, 

историческата наука внушава официалните послания за историческите 

процеси: първоначално по време на прехода, насочени към заклеймя-

ване на всичко съветско, комунистическо, социалистическо, а след 

2007 г. и особено след 2014 г. – срещу всичко руско. Често тези вну-

шения се правят при употребата на научните термини в публичното 

пространство и това поражда разминаване в разбиранията на общест-

вото и на историците.  

 

                                                 
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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ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДИСКУРСИ В 

СФЕРАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА. ИЛИ ЗА ДЕЛЮЗИВНАТА 

ПОДМЯНА НА ПОНЯТИЯТА И СЪЩНОСТТА НА СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Божидар Ивков 

THE TRANSITION IN BULGARIA AND POLITICAL DISCOURSIS IN THE FIELD OF 
DISABILITY. FOR THE DELUSIONAL CHANGE OF THE SOCIAL POLICY CONCEPT 

AND THE NATURE OF SOCIAL POLICY 
Bozhidar Ivkov 

Abstract: The article analyzes the changes in the public discourses and the political language 
in Bulgaria after 1989 in the field of disability and social policy for people with disabilities. 
The accent is on the changes in the language of basic laws in this area. The most recent conc-
lusion is that for the past 30 years the political discourse has become more and more a delu-
sion expressed in a clothed rhetoric, and reality is in fact related to a reduction of rights and 
relief, which is subject to economic criteria and social exclusion , as well as the deepening of 
social inter-categorical inequalities. 
 
Kеy words: disability, persons with disability, political discourse, delusion, social policy 
 

Въведение 

Всеки дискурс, в т.ч. и политическият, се изразява чрез езика. 

Именно езикът е комуникативното средство, чрез което се предават и 

налагат в публичното пространство не само рекламно-пропагандните 

политически аксесоари на политическия дискурс, но и неговите по-

дълбоки смисли и значения, кодирани в него. Когато се анализира 

развитието във времето на езиковия арсенал на политическия дис-

курс, се разкриват, както неговата дълбока същност, така и промени-

те, които настъпват в него.  

Политическият дискурс в сферата на инвалидността не прави изк-

лючение. Нещо повече, кодираните в него смисли и значения, както и 

промените, отразяват равнището на познание на социалния феномен, 

за който е формиран дискурса, т.е. разкриват неговите положителни 

(да решава проблеми и да потушава конфликтни отношения) възмож-

ности и/или способността му да продуцира задълбочаване на същест-

вуващите рискове, или да създава нови рискове. От друга страна, 

скритият смисъл и значение на дискурса показват отношението на по-
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литическите елити към даден социален феномен и проблемите, които 

той създава в обществото. 

Законът… 

В сферата на инвалидността политическият дискурс се изявява и 

материализира най-напред в езика на законите и поднормативните до-

кументи, които се приемат, а и на основата на които започва и се осъ-

ществява трайно регулацията на определени обществени отношения. 

По своята същност дискурсът в областта на инвалидността е преди 

всичко социално-политически, т.е. отразява разбиранията, дебатите, 

ценностите и др. на социалната политика в тази област. 

Новият политически дискурс в сферата на инвалидността се ма-

нифестира за първи път през 1995-1996 г., когато е приет първият за-

кон 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 времето на тяхното приемане. Вед-

нага правят впечатление два момента: 

(1) през 2005 г. отпада понятието „инвалид” и на негово място се 

появява понятието „хора с увреждания”; 

(2) защитата, рехабилитацията и социалната интеграция също от-

падат 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 прие-

мане 

Наименование на закона 

1995 г. Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция 

на инвалидите 

2005 г.  Закон за интеграция на хората с увреждания 
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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 инвалидност доказ-

ват, че тук не става дума само и единствено за „литературни упражне-

ния” на властовите елити, а за целенасочена политика към редуцира-

не 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 тенденции и затвърж-

дават казаното.  

В закона от 1995 г. са дефинирани две понятия: „инвалидност” и 

„инвалиди с ограничена трудоспособност” (Таблица 2). Първата дефи-

ниция разкрива факта, че авторите на закона не правят разлика меж-

ду дейност и действие, от една страна, и способност и възможност, от 

друга страна. Въвеждането на понятието „нормално” е твърде „хлъзгав 

терен”, защото нормата е многоизмерна по своята същност и бързо-

променлива, а границите й твърде размити. Дефиницията само на по-

нятието „инвалиди с ограничена трудоспособност”, независимо, че тя е 

по-адекватна от дефиницията на понятието „инвалидност”, означава, 

че се слага знак на равенство между инвалидност и нетрудоспособ-

ност, т.е. непродуктивност. А това вече не е вярно, защото работоспо-

собността или трудоспособността на един човек се определя не само 

от анатомо-физиологичните дефицити, но и от множество други, соци-

ални фактори, особено в контекста на обвързване на нови технологии 

и възможностите за труд/работа. 

Таблица 2. 
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Закони за хората с инвалидност и дефиниции на основните по-

нятия 

Закон Наименование и дефиниране на понятията 

Закон за защита, 

ре-хабилитация 

и социална ин-

теграция на ин-

валидите 

(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 вся-

ко човешко същество. 

„Инвалиди с ограничена трудоспособност” са 

лица, чийто възможности да намерят или да запа-

зят подходяща работа, както и да се развиват в 

професионално отношение са временно, или трай-

но ограничени вследствие на инвалидността. 

*** 

(ДВ, бр. 31 от 30.03.2001 г.) 

„Инвалид” е всяко лице независимо от възрастта 

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 реали-

зация; 

„Инвалид с трайно увреждане” е лице с уста-

новена степен на намалена работоспособност 50 и 

над 50 на сто. 

Закон за инте-

грация на хората 

с увреждания 

(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 пси-
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хическо увреждане е с трайно намалени възмож-

ности да изпълнява дейности по начин и в степен, 

възможни за здравия човек, и за което органите 

на медицинската експертиза са установили степен 

на намалена работоспособност, или намалена спо-

собност 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 пси-

хическо увреждане е с трайно намалени възмож-

ности да изпълнява дейности по начин и в степен, 

възможни за здравия човек, и за което органите 

на медицинската експертиза са установили степен 

на намалена работоспособност, или са определи-

ли вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

 

Закон за хората 

с увреждания 

(ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

1.01.2019 г.) 

„Хора с увреждания” са лица с физическа, пси-

хическа, интелектуална и сетивна недостатъч-

ност, която при взаимодействие с обкръжаващата 

ги среда би могла да възпрепятства тяхното пъл-

ноценно и ефективно участие в обществения жи-

вот. 

„Хора с трайни увреждания” са лица с трайна 

физическа, психическа, интелектуална и сетивна 
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недостатъчност, която при взаимодействие с об-

кръжаващата ги среда би могла да възпрепятства 

тяхното пълноценно и ефективно участие в об-

ществения живот, и на които медицинската екс-

пертиза е установила вид и степен на увреждане 

50 и над 50 на сто. 

 

От таблицата се вижда, че дефинициите в закона от 1995 г. пре-

търпяват сериозна преработка в приетите през 2001 година промени. 

Отпада понятието „инвалидност” и на негово място се появява поняти-

ето „инвалид”, а понятието „инвалиди с ограничена трудоспособност” 

е заменено с „инвалид с трайно увреждане”. Тук отново се проявява 

склонността да се слага знак на равенство между инвалидност и рабо-

тоспособност, макар и в определението на „инвалид” вече да присъст-

ват и други, също така важни, страни от живота на човека с инвалид-

ност. Основният недъг на споменатите дефиниции е свързан с факта, 

че локализират проблема инвалидност в конкретния човек, а влияние-

то и ролята на физическата и социалната среда са изцяло пренебрег-

нати. Подход, който е изцяло характерен за т.нар. медицински модел. 

Дефинициите на закона от 2005 година са далеч по-адекватни са-

ми по себе си. Понятието „увреждане” е дефинирано почти идентично 

с определението на СЗО на то-ва понятие. Разликата в дефинициите 

на понятието „човек с трайно увреждане” се вижда на таблица 3:  

 

Таблица 3. 

Разлики в дефинициите на понятието „човек с трайно уврежда-

не” в рамките на Закона за интеграция на хората с увреждания 

(2005 г.) 

Закон за интеграция на хора-

та с увреждания (в сила от 

1.01.2005 г.) 

Закон за интеграция на хора-

та с увреждания (в сила от 

01.07.2009 г.) 
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„…органите на медицинската екс-

пертиза са установили степен на 

намалена работоспособност или 

намалена способност за соци-

ална адаптация 50 и над 50 на 

сто”. 

„…органите на медицинската екс-

пертиза са установили степен на 

намалена работоспособност или 

са определили вид и степен 

на увреждане 50 и над 50 на 

сто”. 

 

Във втората дефиниция отпадат децата с трайни увреждания и се 

въвежда терминологията „вид и степен на увреждане”, като статут 

на човек с трайно увреждане получават лицата с 50% и над 50%. Тук 

много ясно се вижда локализацията на проблема 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 относително но-

ви понятия: „хора с увреждания” и „хора с трайни увреждания”, раз-

ликата в определенията на които е само в термина „трайни” (виж табл. 

2), т.е. добре или зле са дефинирани само субектите на инвалидност-

та/уврежданията – хората с увреждания, а самия обект – инвалид-

ността, увреждането, остава извън полезрението на законодателя. Та-

ка инвалидността или увреждането като социален феномен са изклю-

чени и са оставени като предмет на закона само субектите, без да е 

ясно всъщност за какво става дума.  

В посочения случай не е ясно дори каква е ролята на понятието 

„трайни”, защото то не е дефинирано – например, както това се прави 

в медицината, когато се определя кога едно заболяване е хронично. 

Въвеждането на времеви компонент в една дефиниция трябва да има 

ясно очертани граници, за да е ясен смисъла от поставянето на опре-

делени 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 говори за инвалидност. 

Наблюдават се поне още няколко проблема в тези дефиниции.  
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(1) Въвеждането на термина „недостатъчност” без никакви уточ-

нения, привнася повече неяснота, отколкото да допринася за изясня-

ване на феномени и проблеми. Недостатъчността винаги е твърде су-

бективна категория, трудно поддаваща се на конкретизация. 

(2) В дефиницията се твърди, че тази недостатъчност взаимо-

действа с обкръжаващата среда – „недостатъчност, която при взаи-

модействие с обкръжаващата ги среда”. Това е смислов, съдър-

жателен и, в крайна сметка, правен абсурд. Със средата взаимодейст-

ва човекът, а дали той има някакви загуби или „анормалност на пси-

хичната, физиологичната и анатомичната структура или функ-

ция” и как това наличие се отразява на неговите взаимодействия със 

социалната и физическата среда, е друг въпрос. Освен това начинът 

на изброяване на видовете недостатъчност – „лица с физическа, 

психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност” – показва 

поредната доза езикови, когнитивни и свързани със знанието в сфера-

та на инвалидността дефицити. Защото съюзът „и” обозначава нали-

чието на всички видове недостатъчност. А това в действителност не е 

вярно. Проблемът се решава „елементарно”, ако, разбира се, човекът 

или хората, които са писали това определение, са били наясно с проб-

лематиката – достатъчно е да се изпише „и/или”, което вече предпо-

лага наличието на един вид недостатъчност, или на някаква комбина-

ция от тези видове. 

(3) Ако при дефиницията „хора с увреждания” въвеждането на ус-

ловно наклонение – „би могла да възпрепятства” е оправдано, то при-

лагането му във втората дефиниция почти изцяло обезсмисля въвеж-

дането на тези две определения, защото се предполага или би могло 

да се предполага, че трайността почти задължително (но не винаги) 

означава определена степен на възпрепятстване за и в нещо. Освен 

това точно условното наклонение заличава границата между двете по-

нятия. 

(4) Липсата на яснота, какво е „инвалидност”/увреждане, води до 

известни противоречия: например между овластена дефиниция на по-
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нятието „хора с трайни увреждания” и нормите и практиката на ТЕЛК, 

регламентирани в поднормативен документ. Става дума за това, че 

ТЕЛК определя процент трайно намалена работоспособност на лицата 

в трудоспособна възраст и вид и степен на увреждане на децата и ли-

цата в надтрудоспособна възраст. В случая, според дефиницията в За-

кона 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-доб-

рия случай непълна.  

Твърде сложно е да бъде проведен сравнителен контент анализ на 

самото съдържание на трите закона поради многобройните изменения 

и допълнения – общо над 40 за трите закона. Независимо от това об-

щото впечатление, а и практиката го доказва, е, че тече процес на 

постепенно редуциране на права и облекчения за хората с инвалид-

ност. 

Като цяло, законите за хората с инвалидност създават впечатле-

ние за хаос, незнание и незаинтересованост от и неглижиране на про-

блемите в сферата на инвалидността от страна на политическите ели-

ти. Работи се на парче без да се знае по същество, какво точно пред-

ставлява сложния социален феномен, наречен „инвалидност”, без да 

се познават проблемите, които поражда и без никаква яснота и социа-

лен консенсус за същността на социалната политика, която трябва да 

бъде провеждана в тази сфера. 

Ако трябва да обобщя, от 1995 година насам политическият дис-

курс в сферата на инвалидността се характеризира преди всичко с 

клиширано и пропагандно говорене, с копи-пейст производство 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. 

… и Наредбата 

След Закона, един от най-важните нормативни документи в сфе-

рата на инвалидността, който допълва и в не малка степен осмисля и 
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разкрива същността на политическия дискурс в сферата на инвалид-

ността, е Наредбата за медицинската експертиза. Тя също има своето 

развитие във времето и, чрез наименованието и предназначението си, 

е не по-малко важно отражение на смисъла и съдържанието на сменя-

щите се през съответния период политически дискурси. 

 

Таблица 4. 

Наименование и година на приемане на наредбата за медицин-

ска експертиза 

Година 

на 

прие-

мане 

Наименование на Наредбата 

1975 Наредба № 36 за експертиза на трайната нетрудос-

пособност. 

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 работоспо-

собността. 

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 подвеждащи, за-

щото всъщност Наредбата за медицинска експертиза регламентира ек-
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спертизата само на: (1) временната и (2) трайната неработоспособ-

ност, и (3) вида и степента на увреждане. Заглавието обаче предпола-

га 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 по-

добни, дори в голяма част от нормите са идентични. Проблемите, кои-

то се кодират целенасочено, се съдържат в приложенията и методи-

ката за извършване на експертната оценка. От 2005 г. всяко измене-

ние и допълнение в тази Наредба е насочено към редуциране на броя 

на хората с увреждания (хора с инвалидност) по административен път, 

независимо от тяхното актуално здравословно състояние и научно-

обоснованите очаквания за развитие на здравето, респективно болес-

тите и уврежданията на всеки конкретен индивид. 

На практика се оказа, че Наредбата е: (1) административна техно-

логия за редуциране на броя на хората с инвалидност и (2) икономи-

ческа технология за редуциране на социалните разходи на държавата 

в сферата на инвалидността. Промените и в наименованията на На-

редбата, и в съдържанието и духа на този нормативен акт разкриват 

един съвсем нелицеприятен политически 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 какъв-

то да е реален стремеж за идентифициране и адекватно решаване на 

възникващите и съществуващите проблеми в сферата на инвалидност-

та. Най-ярък пример и доказателство в тази посока са последните из-

менения в Наредбата, които доведоха до масово намаляване (по адми-

нистративен път) на тежестта/степента на уврежданията 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 дейности и действия и да изпълняват социални 
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роли, присъщи на всеки здрав човек на съответната възраст, пол, об-

разование и професионална квалификация. 

Илюстративен пример в тази посока могат да бъдат резултатите от 

отговорите на зададен от мен въпрос в различни пациентски 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 въпрос: 

„Променен ли беше процентът трайно намалена работоспособност (тр. 

н.р.) след последното Ви явяване на ТЕЛК (има се предвид след 3 ав-

густ 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 отгово-

рите 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-ви-

сока категория 

3 42,9 

повишени % тр.н.р. в рамките на същата ка-

тегория 

4 57,1 

                                                 
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%B
5+%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&searc
h=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9. 
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Общо 7 14,3 

   

Намалени % тр.н.р. 

намалени % тр.н.р. и преминаване в по-ниска 

категория 

14 58,0 

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 увреждане” 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, данните не 

дават нито възможност, нито основание за каквито и да било генера-

лизирани изводи и заключения. Съмнително е дори това, дали могат 

да се използват като основа за изграждане на някакви хипотези. Въз-

можно е да се използват само и единствено за изказване на доста 

предпазливи предположения, които подлежат на обоснована проверка 

и верификация. Едно от най-важните… достойнства на получената ин-

формация е факта, че това е първата публична, обобщена инфор-

мация за влиянието на измененията в Наредбата за медицин-



 102

ската експертиза, в сила от 3 август 2018 г. върху статута „лице с 

увреждане” при хората с инвалидност”2. С други думи, властовите ели-

ти наложа информационно затъмнение върху процесите, които проти-

чат в 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 й с откровени лъжи в пуб-

личното пространство, е също част от инструментариума на политичес-

кия дискурс в сферата на инвалидността, а вероятно не само в тази 

област.  

Илюстрация на горното твърдение са следните данни от отговори-

те на споменатия въпрос: „Половината (50%) респонденти декларират, 

че след явяването им на ТЕЛК процента трайно намалена работоспо-

собност 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 досегашния си статут. Почти всеки пети чо-

век (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 ин-

валидността”. Тези резултати по никакъв начин не съответстват с лан-

сираната в публичното пространство теза, че засегнатите от промените 

в медицинската експертиза са едва 8%. Доказателството за лъжите на 

МЗ дойде с наскоро публикувания информационен бюлетин на НОИ за 

пенсиите към 31.12.2018 г. При сравнителен анализ 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 намерения за 

позитивна промяна в Наредбата за медицинска експертиза: 

- от 91% тр.н.р. на 30% тр.н.р. – намаление от 61%, 

                                                 
2 Пак там. 
3 Виж информационните бюлетини на НОИ. 
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- 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%. 

Заключение 

Основните характеристики на политическия дискурс в сферата на 

инвалидността, социалната политика към и модела на инвалидността 

могат да бъдат формулирани по следния начин: незнание, безразли-

чие, манкиране, отнемане или затрудняване на достъпа до права и об-

лекчения за хора с инвалидност. Срещу красивите и изпразнени от съ-

държане, продукт на копи-пейст политики, рекламно-пропагандни 

клишета на управляващите елити за загриженост за хората с инвалид-

ност, се изправя една съвсем нерадостна и доста труда за преживява-

не реалност на световете на хората с инвалидност. Между фразеоло-

гията от делюзивно-логореен тип в държавните документи и публична-

та реторика на политиците, от една страна, и реалната действител-

ност, в която живеят хората с инвалидност, от друга страна, фактичес-

ки съществува трудно преодолима пропаст, която се поддържа и за-

дълбочава именно и основно от политическия дискурс в сферата на 

инвалидността. 

За последните 30 години политическият дискурс се превръща все 

повече в делюзия, изразявана с клиширана реторика, а реалността 

всъщност е свързана преди всичко с редуциране на права и облекче-

ния, подчинено на икономически критерии и социално изключване, 

както и със задълбочаване на социалните междукатегориални нера-

венства.  
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ЖЕНСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИЦИ НА ПРЕХОДА 

Татяна Батулева 

THE WOMEN’S POLITICAL LANGUAGES OF THE BULGARIAN TRANSITION 

Tatyana Batuleva 

Abstract: The article presents an attempt to analyze the typical women's political languages 
in the period of Bulgarian transition. The first of them, related to the neoliberal model, intents 
to ensure visibility of marginalization of women; its disadvantage is that it examines women 
as a minority category, turning them into one "stigmatized, unequal and unprotected object" 
(in the words of Maxim Mizov). 
The second type of women's political language, putting the emphasis on social demands, is 
related to the "left" rhetoric. The difference between both of them is evident in the debates 
surrounding the ratification of the Istanbul Convention. Rather than on the violence and fight 
against it, they're mainly focused on the interpretation of the concept of gender. In fact, the 
different readings of gender (minimalist and maximalist) introduce different political 
languages. They are a testimony of the existence of internal tension reflecting the theoretical 
debate within the feminist theories. 
The reaction of irreconcilability to violence is inherent in both types of rhetoric. Its prevention 
as a common purpose is a place of possible constructive dialogue between women's political 
languages, in which the political subjects keep their identity but form a new type of solidarity. 
 
Key Words: women’s political language; feminization of language; violence; interpretation 
of “gender”; Bulgarian transition. 

 

 Когато става дума за женски политически езици, не може да не 

тръгнем от една – колкото специфична, толкова и универсална – ситу-

ация, 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 жени-

те 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 конструи-

рането и увековечаването на половите стереотипи. 

Поддръжниците на езика на включването изхождат от предпос-

тавката, че, освен инструмент за въздействие, изказът е и място, в ко-

ето това въздействие се осъществява, а и място, разкриващо опосред-

стваната зависимост между граматическия род и скритото неравенст-

во. Неслучайно на тези въпроси беше посветена и дискусията „Полът в 

езика”, в която университетски преподавателки правят сравнение 
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между конкретната ситуация в България, френски и немски говорещи-

те страни. Те изтъкват присъщите на българския език характеристики: 

напр. предимството, че в него, за разлика от други езици, има специ-

ална дума за универсално човешко същество, различна от думата за 

мъж. В същото време обаче обосновават извода, че в съвременния 

български език се наблюдава движение, противоположно на „включ-

ващия” проект: Миглена Николчина посочва, че, за разлика от тенден-

цията към феминизация на езиците, „в българския език може да прос-

ледим маскулинизация дори и там, където някога женският род се е 

употребявал съвсем свободно”, без това да се счита за белег за подце-

няване или принизяване (kultu-ra/bg/web/полът-в-езика). Тя търси хи-

потези за подобно обратно движение в няколко насоки: едната от тях 

е влиянието на чужд език – английския, втората – „деградацията на 

идеите за женственост след промените, които се свързват с извежда-

нето на преден план на образа на манекенки и проститутки”. Нашата 

теза е в синхрон с третата хипотеза на изследователката, а именно – 

че за това допринасят действията на някои женски организации, кои-

то, насаждайки виктимарна идеология, априори превръщат жената в 

жертва, а мъжа – в насилник, 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”1. В нея тя обръща внимание на необходимостта от 

диалог, който да осигурява реципрочен идеен обмен между западния и 

източния феминистки дискурси. 

  Трябва да отбележим, че женските политически езици се разви-

ват в тясна връзка с еволюиралите през последните 20 години в Бъл-

гария теоретични дискурси върху женското. Тук следва да споменем 

усилията на историчките-феминистки за инкорпориране на жените във 

функционалните места на паметта; на литераторките за разклащане 

на „литературния канон” и разобличаване на неговия конюнктурен, 

подмолно властови характер; на социолозите за разкриване на устой-
                                                 
1 Виж подр.: Феминистката философия: перспективи и дебати, С., „Наука и изкуство”, 2000. 
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чивостта на джендърните стереотипи и стратификации, както и теоре-

тичните опити за изясняване на генеалогията на понятието „феминис-

тка философия”. 

 Но да се върнем към специфичните особености на женските по-

литически езици.  

Един от тях е езикът, лансиран от „женските” неправителствени 

организации. Като цяло, той носи белезите на една, тясно свързана с 

неолибералния модел, реторика. Този „женски” политически език про-

цъфтява именно в годините на прехода. Несъмнено той допринася за 

осмисляне на процесите на виктимизация, осигурява видимост на мар-

гинализирането – реално и символично – на жените, информираност 

за възможните изходи и алтернативи, способства за фокусиране на об-

ществото върху превенцията на насилието, както и за усъвършенства-

не на законодателните практики. Наред с това, обаче, той преекспони-

ра и дори абсолютизира позицията на жената като жертва. Често пос-

редством този език, под формата на загриженост за конкретната бъл-

гарска ситуация, се привнасят чужди, несвойствени за нашата дей-

ствителност проблеми, а се изтласкват други, особено типични за нея; 

правят се опити да се внуши, че борбата за женски права започва 

именно със създаването на тези организации, като се пренебрегват 

възникналите още през българското Възраждане традиции. Тази, тясно 

свързана с неолибералния модел, реторика отрича придобивките, пос-

тигнати в годините на социалистическата еманципация, която прека-

лено едностранно се разглежда като отживелица и фалшиво равенст-

во: т. напр. се лансира идеята, че социалистическата държава играела 

ролята на „Бащата”, а това на практика възпроизвеждало една латент-

на патриархалност. Чрез този език се прави опит за налагане на един 

западен феминистки модел, който Гаятри Спивак успешно квалифици-

ра като своеобразен нов колониализъм, чиято същност е, че „бели мъ-

же защитават цветнокожи жени от цветнокожи мъже”2. Но, ако хвър-

лим поглед извън границите на България, ще видим, че този модел 
                                                 
2 Spivak, G., Can the Subaltern Speak, Basigstoke: Macmillan. 
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енергично се оспорва от т.нар. „черен феминизъм”, според когото из-

воюването на равенство с мъжете не бива да бъде придружавано от 

нов тип неравенство, почиващо върху презумпцията за можещия и 

знаещия Запад и изостаналия, догонващ и готов да прилага чужди мо-

дели останал свят.  

 Впрочем, теоретична реакция срещу вписаната в този женски 

език стратегия откриваме и у феминистка авторка като Елизабет Ба-

дантер, която вижда опасността от задълбочаване пропастта между 

двата пола и представянето им като врагове, а отношенията между тях 

– като война. Прекаленото виктимизиране на жените всъщност води 

до неусетното заличаване на женското чрез отъждествяването му с 

различни малцинствени групи (негласно и непрестанно жените, които 

са половината от човечеството, са изтласквани в категорията „малцин-

ства” и превръщани в един, по думите на Максим Мизов, „стигматизи-

ран, неравноправен и незащитен обект” спрямо мъжете)3. Възникват 

ситуации, в които справедливи женски искания се обезличават, прев-

ръщайки се в параван за атаки към политическия противник. И още 

нещо: тихомълком под формата на защита на права, всъщност се отне-

мат права (напр.опитите за подмолно прокарване на формулировката 

„първи и втори родител”, вместо „баща и майка”, които под маската на 

толерантност към различните по същество представляват директно по-

сегателство върху човешкостта и на които българското общество засе-

га съумява да се противопостави). 

 Вторият тип женски политически език представлява своеобразно 

продължение и развитие на създадената още през социализма „лява” 

реторика. В него акцентите са поставени върху социалните искания – 

гаранции на женския труд като платен отпуск по майчинство, запазва-

не на работното място, платен отпуск в случай на боледуване на деца-

та. В този политически език равенството се тълкува като съчетание на 

формално равенство и диференциран подход към специфичните раз-

                                                 
3 Мизов, М. Българката, преходът към демокрация и властта – В: Съвременната жена – роли и образи. 
Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2010. 
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личия на половете, т.е. като нещо, което наричаме „позитивна диск-

риминация”. 

   Прави впечатление, че свързаните с политическия паритет про-

блематика и терминология у нас присъстват значително по-слабо в 

сравнение с други държави. В рамките на неолибералния политически 

език те като че ли са подменени от директно заимствания от английс-

ки термин „овластяване”, който очевидно 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 пред-

ставителство на определени малцинствени групи). Но не бива да не 

забравяме, че понякога смесването на два дискурса, на два типа аргу-

ментации и цели води до взаимното им обезсилване, лишава ги от ост-

рота и специфика, тласка към приемане на нерелевантни за съответ-

ния дискурс съдържания и решения. 

 Неолибералният език търси причините за женското изтласкване 

предимно във вековното господство на патриархалния модел и насоч-

ва усилията към въвеждането на специални, засягащи жените мерки. 

Това е особено видно в ситуацията с насилието, обяснявано главно на 

основата на опозицията мъжко-женско. В него обаче се размиват гра-

ниците между маргинализирането на жените и това на други социални 

групи, т.е. от една страна, извършеното спрямо жени насилие се от-

късва от насилието 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 хората в нерав-

ностойно положение. Така, откъсвайки женското от политическа ак-

тивност, насочена към преодоляване на социалните неравенства, този 

език го обвързва със структурните неравенства. Последиците от това 

са двупосочни. От една страна, този подход допринася за идентифици-

ране на пресечните точки на различните типове маргинализиращи си-

туации, но, от друга, може да доведе и до заличаване на политически-

те борби за женски права.  
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 На този факт, който съвсем не е приоритет на българската поли-

тическа реалност, обръща внимание и американската феминистка Нан-

си Фрейзър, която обосновава „политическата задача” 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, бор-

бата за еманципация, като две от тях винаги се обединяват срещу тре-

тата.4  

Нанси Фрейзър подчертава, че в името на своята еманципация, 

феминистките насочват критиката си срещу политиката на социална 

закрила, определяйки я като сексистка и патриархална, защото въ-

вежда йерархия между платения труд (който дава право на пенсия) и 

труда, свързан с домакинските задължения и възпитанието на децата 

(който не е заплатен и се извършва 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 

обвържат борбите срещу неравностойната позиция на отделната жена 

с критиката срещу цялата капиталистическа сиситема, която, обеща-

вайки освобождение, фактически подменя един модус на доминация с 

друг”5.   

 Но женският политически език, който черпи вдъхновение от по-

общия контекст на социалните неравенства, също не е застрахован от 

опасности. Още в 1999 г. Джърмейн Гриър посочва, че идентифицира-

нето на женските права с правата на човека изобщо лишава жените от 

мотивировка за политическо действие на основата на пола. Логиката 

на идентифицирането води до това, че, „ако някой мъж реши да се са-

моопредели като жена, жените ще трябва да вложат цялата си енергия 
                                                 
4 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) 
5 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 
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в негова, а не в своя защита”. Това би довело до елиминиране на же-

ните, отказ от политическа активност, реално насочена към баланси-

рана политика, или, с една дума до един „саморазрушаващ се фемини-

зъм”6.  

 Освен това Нанси Фрейзър отправя упреци и към диференциали-

сткия феминизъм, който, с  фокусирането си върху женската идентич-

ност, е изоставил борбата за икономическа и социална справедли-

вост. Нашето виждане е, че проецираните от феминистките филосо-

фии 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 Истанбул-

ската конвенция, които, вместо върху насилието и борбата с него, се 

концентрираха 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 диапа-

зона между „неточен превод”, „необходимост да се изкореняват пред-

разсъдъците, обичаите и традициите, базирани на стереотипираните 

джендър роли” и „породено от невежество неразбиране на ролята на 

джендъра”, тези на противниците 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 но-

ва 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 джен-

дърът е културна конструкция, изградена над биологичната детерми-

нация, а второто, което го разглежда като резултат от властово отно-

                                                 
6 Цит. по Cecile Daumas. 
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шение, премахва биологичната детерминация и очертава пълно раз-

деляне на джендъра (рода) от пола.7  

 Възниква обаче въпросът, щом е така, ако в рамките на една 

джендърна теория полът е биологична категория, а в друга – и той ка-

то джендъра е конструкт – върху коя от двете стъпват текстовете на 

Истанбулската конвенция? Защо тези, които настояват на толерант-

ност към огромното многообразие от различия, отхвърлят придържа-

нето към различието мъж-жена като отживяло, хетеронормативно, то-

талитарно? Как да търсим проекциите на възможното равенство в про-

странство, в което и опозициите, и включените в тях елементи са 

размити до безкрайност, където няма водещо изначално различие? На-

ред с юридическите, в дебатите за Конвенцията преобладаваха рели-

гиозни аргументи. Не се обърна внимание, например, на това, че част 

от самите феминистки не приемат тезата за безконтролната про-ли-

ферация на половете, че не може да утвърждаваш тотализиращата иг-

ра 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,  когато си поиска, независимо от пола си. Агасински обръща 

специално внимание и на още един факт: размиването на категорията 

„жена” от присъщата на джендърните теории реторика може да бъде и 

подривен феминизъм, защото „каква борба за равен-ство има там, къ-

дето категорията жена не съществува, а жените нямат нищо общо по-

между си”?8 Очевидно е, че не джендърът или полът, а интерпретира-

нето им като тотално откъснати от природните дадености води до тъл-

куване, обявяващо изначалната дистинкция мъж-жена за нищожна в 

полза на многообразие от джендърни идентичности (не само джендъ-

рът, но и полът бил социален конструкт и следвало да се разглежда в 

перформативен план; джендърната идентичност била без отношение 

                                                 
7 Озуф, М. Френското своеобразие, С., „ЕОН 2000”, 2004.. 
 
8 Agacinski, S. Femmes entre sexe et genre, Seuil, 2012. 
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към първоначалните анатомични дадености, тезата за на-личие на два 

пола всъщност налагала хетеронармативността). Нали-чието на два 

пола – мъжки и женски, е свързано с биологичната орга-низация на 

човешкия род и начина, по който двата пола участват в прокреацията. 

Пол и сексуална ориентация не са взаимно предопре-делени, нито 

взаимно заменяеми. Те дефинират различни оптики, защото, по думи-

те на Агасински „полът не определя сексуалността, но сексуалността 

не премахва пола”. Тази преднамерено постулирана и тенденциозно 

преекспонирана множественост всъщност не е нищо друго, освен 

подмолно налагане на един изкуствен свят, в който не само женското, 

но и човешкото ще бъде изтласкано, маргинализирано, заличено.9  

 Характерно е, обаче, че и двата типа женски политически езици 

се фокусират върху думата „насилие”: факт, който за съжаление е 

продиктуван от самата действителност10. 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; жи-

вотни и бездомници. Защото в общество, контролирано от паралелни 

структури, отлично се борави с джендърна терминология, свързани с 

човешки и женски права казуси, но в същото време случаите на наси-

лие 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. Обще-

ството става все по-нечувствително и несъпричастно, а наказанията за 

упражнено насилие се свеждат до наказания за просто нарушаване на 

                                                 
9 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 поли-тическа злоупотреба с темата за насилието над жените – В: Преходът, жените и наси-
лието (Съст. М. Мизов), „Авангард Прима”, 2018.  

10 Виж: Маринова, Е. Обективното изследване на морала и съвременната етика. Велико Търново, „Фа-
бер”, 2019. 
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някакво правило. Превенцията на насилието, основано на пола, е част 

от усъвършенстването на законодателството и пълноценното му при-

лагане. Но тя може да има ефект само като част от борбата срещу на-

силието изобщо, срещу всичко онова, което унижава, потъпква и уби-

ва живота. Това всепроникващо и толерирано насилие изисква обеди-

нени усилия. То не може да бъде преодоляно с безотговорно внедря-

ване на паралелни структури и политическа коректност. А често жен-

ският политически език напълно се слива с политически коректното 

говорене, това води до неговото изопачаване и практическо залича-

ване, защото не само ограничава езика, но започва да налага изку-ст-

вени правила в обществения живот. В своите крайни форми полити-

чески коректното говорене се превръща в нова цензура, а така жен-

ското в езика отново е застрашено, изтласкано, редуцирано. 

 В заключение: единият от женските политически езици на пре-

хода е центриран върху женските права като част от по-общия кон-

текст на човешките права, а другият демонстрира склонност да ги съ-

отнася с малцинствата и дискриминираните групи; тяхната специфич-

на реторика определя и рисковете, които всеки 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 изтласква-

нето, принизяването и контролирането на женското е реакцията срещу 

използваните в рекламите образи и език, стимулиращи завръщането 

към унижаващи достойнството роли, образи и език, чрез които жената 

е представена като стока, разменна монета в осъществявана от мъже 

сделка. Подобни марионетни роли умело създават привидност за 

включване и пълноценна реализация, когато на практика става дума 

за манипулация и още по-голям контрол. Тази реакция на непримири-

мост е присъща и на двата типа реторика. Тя е място на един възмо-

жен конструктивен диалог, в който женските политически езици ще 

запазят своята специфика, но ще станат основа за нов, съвременен 
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тип солидарност, в която всеки от политическите субекти съхранява 

идентичността си, но които могат да търсят  обединение в името на ня-

каква обща цел. Така, със своите дебати, вътрешна динамика и оп-

тики, с вписването си в полето, дефиниращо човешкото, тези езици 

биха запазили и собствената си автентичност, изключвайки същевре-

менно възможностите за подмяна и манипулация от често напълно 

чужди на интересите и на жените, а и на обществото каузи.  
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 Понятието „джендър” завладя територията на българската поли-

тическата реторика с дебата за Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, по-из-

вестна като Истанбулската конвенция. За една година присъствие в 

реторическия дискурс то прие статут на термин бушон за мнозинството 

от българите. В резултат на полемиката се стигна дотам, че Пловдив-

ският съд със свое решение го категоризира като обида към лич-

ността, а в НС бе депозиран Законопроект обявен като такъв за борба 

с джендър идеологията (ЗИД на Закона за преучилищното и училищ-

ното образование). Всеки опит за комуникиране на понятието се раз-

бива в мощната съпротива на масовата аудитория. Към настоящия мо-

мент тя изглежда имунизирана спрямо опитите за ораторско въздейст-

вие от поддръжниците на Истанбулската конвенция. 

Политическа комуникация, политическа реторика и 

политически език 

Въпреки че практически се използват като синоними, понятията 

имат своите същностни и функционални специфики, които ще марки-

раме за целите на доклада. Политическата комуникация, според Донка 

Александрова, изследва политическия дискурс, политическия език, 

политическия мениджмънт, политическата реклама, общественото 
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мнение, пропагандата, политическия фолклор, връзките между медии-

те и държавната администрация, политическия символизъм и митоло-

гия.1 Политическата реторика е клон на реторическата наука, който 

изучава теорията и практиката на политическото красноречие. Из-

следва идеите, реторическите средства и моделите на аргументация, 

които обслужват политическата комуникация и нейния анализ. Това е 

традиционното схващане, но предметното поле на съвременната поли-

тическа реторика е богато на съдържание и форми. Нели Стефанова 

отбелязва, че днес комуникацията генерира нови реторически форми, 

продиктувани от технологичното развитие и хегемонията на социални-

те медии. Виртуалните интерактивни форми на общуване диктуват още 

по-осезаемото практическо примесване на класическите реторически 

родове, както и раждането на своеобразни хибриди между политичес-

кото (парламентарно, дипломатическо и военно), съдебно, тържестве-

но и медийно красноречие. Практиките и процедурите на новите евро-

пейски институции произвеждат една самобитна еврореторика, в която 

твърде често се преплитат елементите от различните родове красно-

речие2. Политическата дейност е производство на значения – обектив-

ни, нереални, алтернативни и др., които се реализират чрез езика. 

Употребата на езика в политиката е стратегически факт, а тактиката е 

свързана с интерпретациите на политическите действия и послания. 

Сред най-успешните интерпретации Нели Стефанова отчита онези, ко-

ито внушават конкретни заплахи за публиката. Със силен убеждаващ 

ефект са и ези-ковите модели от типа „политически обещания”.3. По-

литическият език се налага като най-критичния и фундаментален еле-

мент на политическото говорене. По дефиниция политическото говоре-

не се разбира като комуникация с определена цел, идея, посока и 

процес на търсене на алтернатива, представяне и обясняване на идео-

                                                 
1 Александрова, Д. Тенденции в политическата реторика на българския преход. „Реторика и комуника-
ции”, 2017,  бр. 37 
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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логия. 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 поли-

тическата 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 политиката прилича пове-

че на шоу, в което компетентността отстъпва място пред изпълнение-

то, формата замества съдържанието, атрактивните послания компен-

сират дефицита на задълбочен анализ. Политическият език става по 

семпъл в структурно и лексикално отношение, поради възприемането 

на рекламно-медийните принципи в обществено-политическата кому-

никация. Според някои изследователи обаче упадъкът и опростява-

нето на политическото говорене не са езиков, а поведенчески проб-

лем. Регистрира се засилена употреба на клишета, вулгаризми, викти-

мизми, дисфемизми. Процъфтява езикът на омразата и на популизма. 

Наблюдава се ескалиращо отмиране на политически идеологии, при-

покриване на идеологически с персонални мотиви, отсъствие на ясно 

експлицирани политически тези, ирелевантност на политическите из-

казвания.4 В резултат на дигиталната революция в медийното прост-

ранство се генерира гигантски поток от информация. С копи-пейст 

журналистиката 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 реагиране на инфор-

мацията, т.е. налице е рискът от манипулиране на мнението. Това ста-

ва още по-лесно в условията на разкъсани социални връзки. Индиви-

                                                 
4 Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика. София, 
2015, УИ „Свети Климент Охридски”,. с. 215. 
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дът живее в собствен свят и чува само онова, което му е изгодно, от-

казва да води дискусия и още по-малко да постига социален консен-

сус.                                           

 В така очертания реторически контекст не е изненадваща кому-

никативната бариера, която възпрепятства ратификацията на Истан-

булската конвенция. Дебатът започна със заседанието на МС на 3 яну-

ари 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 бракове и осиновяване на деца от хомосексу-

ални двойки. Конкретната реторическа ситуация предопредели хода 

на последвалата полемика. В нея се включиха премиер, министри, на-

родни представители, политически лидери, президентската институ-

ция, учени, интелектуалци, юристи, граждански организации. В поли-

тическото говорене се намеси официално и Българската православна 

църква, която заедно с останалите вероизповедания се обяви против 

Конвенцията. Допълнителното разяснение на терминологичния апарат 

на документа в горещата фаза на спора, изпратено от Съвета на Евро-

па, не успокои общественото мнение. В доклад, представен на Нацио-

нална научна конференция „Обща и сравнителна реторика”, София, 

27-28 септември 2018, бяха очертани тематичните ядра и анализирани 

реторическите похвати и аргументи на политическото красноречие в 

разразилата се вербална битка, която нарекохме „политическо наси-

лие върху езика”. В спора „за” и „против” Истанбулската конвенция 

никой не можа да разбере за какво става дума, когато равнопоставе-

ността 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 админис-

тративния, юридическия, публицистичния език. „Джендър бюджетира-

                                                 
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 
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не”, „Джендър алтернативи”, „Джендър политики и решения” са теми 

на множество дискусии, кръгли маси и семинари. Джендър изследва-

нията са хит сред неправителствените организации в последното десе-

тилетие. Десетки фондации, центрове, асоциации проучват „несъот-

ветствието между конституционните права на жените и тяхното реално 

социално положение, безработицата, по-ниските възнаграждения, се-

мейните задължения, закрилата на майчинството и децата, насилието 

в семейството и на работното място, трафика на жени и пр”.6 Всъщ-

ност, терминът джендър отдавна е придобил гражданственост у нас с 

опреде-лението за социалните, психологичните и културните характе-

ристики на двата пола, които предпоставят мисленето и поведението 

на жените и мъжете, обусловени от биологическите им различия. Со-

циалната роля на пола дори фигурира в българското законодателство 

в заключителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на поло-

вете.7 Какво предизвика тази „морална паника”, както казва Максим 

Мизов,  в обществото, което изобрети вербалните етикети джендър, 

джендъризация и джендърство? Краткият отговор е политическото го-

ворене по темата. Ключовите думи във вербалния сблъсък, част от ко-

ито в терминологичния юридически речник на ИК, са пол, социален 

пол, джендър, равнопоставеност на половете, насилие над жени, се-

мейни 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 говорители за-

щитават традиционното разделение на човечеството на мъже и жени, 

а опонентите им изпадат в панически страх, че такава позиция би ком-

прометирала европейската ни принадлежност и имиджа ни на хора с 

модерно мислене.  И защитниците, и противниците на Истанбулската 

конвенция оперират на полето на колективното съзнание, но първите 

имат предимство на територията на традиционните ценности. Сред 

стратегиите на политическа аргументация и в двата лагера преоблада-
                                                 
6 Александрова, Д. Метаморфози на реториката през ХХ век. София, 2013, УИ „Свети Климент Охридс-
ки“. с. 355. 
7 Lex.bg, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803101, Последно посещение на 13.05.2019. 
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ва езикът на омразата – емоционални призиви, обвинения, порицания, 

заплахи и „хлъзгави тактики” на сугестивно убеждения – argumentum 

ad hominem (аргумент към човека), argumentum ad populum (аргумент 

към народа), подвеждаща аналогия, замълчаване и двусмислие.8 Ви-

димо политическото говорене е доминирано от враждебната реч, ксе-

нофобски и остракистки вербални злоупотреби, цинични метафори и 

императивни закани от уличния език. Това са достатъчно на брой фак-

тори, които възпрепятстват каквото и да е сближаване на позиции, 

културен диалог и цивилизационен дебат въпреки заявената обща 

ценност – борбата срещу насилието над жени и домашното насилие. 

Реторичен дискурс, основан на некомпетентност, теоретично невежес-

тво и склонност към конфронтация, логично продуцира объркване в 

аудиторията: „Затова обществото изпадна в „морална паника”, поли-

тически инспирирана”, пише Максим Мизов в студията си „Преходът, 

жените и насилието”.9 

Покарай дебата „за” и „против” Истанбулската конвенция джен-

дър проблематиката стана изключително актуална. Реторически поня-

тието „джендър” се отнася към феминизма като политическо и социал-

но движение. Днес различните автори говорят за повече от 20 феми-

нистки 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, от-

къснати от биологичния пол. Българският контекст не може да остане 

неповлиян от тенденциите на постмодерната епоха и либералния ми-

роглед. В света борбата за разрушаване на всякакви ограничения ро-

ди нови ценности и нови социални отношения. Тези нови ценности и 

отношения търсят легитимно съществуване чрез правно основание в 

държавни законодателства и международноправни рамки. Претенди-

рат за юридически статут, като гаранция за права и произтичащи от 
                                                 
8 Александрова, Д. Тенденции в политическата реторика на българския преход. „Реторика и комуника-
ции“, 2017,  бр. № 37. 
 
9 Мизов, М. Преходът, жените и насилието.София, „Авангард Прима”. Център за исторически и полито-
логически изследвания, Фондация „Солидарно общество”, 2018,. с. 353. 
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тях задължения. Социален пол, идентичност, основана на социалния 

пол, трети пол, еднополови бракове, Родител 1 и Родител 2 към насто-

ящия момент са част от нормативната уредба на редица европейски 

държави, на САЩ и Канада, дори на някои латиноамерикански страни. 

В международните паспорти на българите категорията за пол е озна-

чена 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 злопо-

лучната анкета на МОН в част от българските училища, съдържаща оп-

цията за отбелязване на пол, различен от бинарната дистинкция, не е 

случайна, а тества бдителността на онези, които провидяха „втори 

план” на Конвенцията и „скочиха" срещу нейната ратификация. Ситуа-

цията се трансформира в допълнителен политически аргумент, за да 

стигне дотам, че две политически сили да заложат в политическите си 

програмите отхвърлянето на Истанбулската конвенция. Парадоксал-

ността в българския политически контекст отдавна никого не изненад-

ва, но анализаторите отбелязаха ирелевантност на политичес-ките те-

зи, защитавани от двете най-големите партии. Десноцентристката 

ГЕРБ стана апологет на идеологически ляв документ. Обратно, БСП, 

идентифицираща се като лявата партия в България, член на Европейс-

кото социалистическо семейство, първоначално прокламираща и нас-

тояваща за ратификация, смени позиция се и зае консервативния под-

ход. Тук ни се струва уместно да цитираме Герасим Петрински, който 

отбелязва, че „през цялата човешка история от обединяването на Го-

рен и Долен Египет до днес политическата игра е игра на имидж. 

Всичко останало (логиката, та дори емоцията) е вторично“.10 В играта 

за прелъстяване на публиката политиците измислят множеството кому-

никационни стратегии за разсейване на вниманието с измислени проб-

леми. На реторически език този тип логическа манипулация се нарича 

                                                 
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. 
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non causa pro causa (непричина вместо причина)11. Най-типичното й 

проявление 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 Истанбулската кон-

венция такава привидна причина, за да не се говори за грамадните со-

циални неравенства, за огромната бедност и ниските доходи, за лип-

сата на социална сигурност и защита? Както беше отбелязано по-горе 

залезът на традиционните идеологии е една от съвременните тенден-

ции в политическата реторика. Когато липсва идеологическо съдържа-

ние, формата става съдържание, а демагогията процъфтява, защото 

нашият политически елит се „залепя” към дадена идеология, не изпо-

вядва съответния комплекс от ценности, а паразитира върху него за 

собствена изгода. Затова не е изненадващо, че толкова лесно сменя 

идеологическата дреха, когато тя му стане тясна, и се идентифицира с 

актуалната линия на мейнстрийма. 

Битката за идентификация е най-важната битка на днешния ден, 

казва Иво Христов.12 Той визира идентификацията като политическо, 

историческо, цивилизационно и сексуално отъждествяване. В контекс-

та на настоящия доклад тази битка се води и от двете страни на идей-

но-ценностната барикада в обществото, която издигна несъстоялата се 

ратификация на Истанбулската конвенция. Мнозинството в гражданс-

ко-виртуалния модел на комуникация категорично се възпротиви и об-

вини малцинството в опит за налагане на джендър теория, за чийто 

автор се сочи Джудит Бътлър.13 Тя отхвърля съществуването на какви-

то и да е било социално-антропологически константи – от религиозна-

та вяра и морала до бинарната полова природа, защото мъжкото и 

женското начало не са нищо повече от социална фикция. Най-ярост-

ните апологети на тази ненаучна теория, тъй като по нея няма консен-

сус, идват от средите на ЛГБТ – обществото. Представителите му с 
                                                 
11 Пак там.  
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.  
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войнстваща реторика успешно отстояват своите политически, социал-

ни, сексуални и всякакви други права в пословичната със своята толе-

рантност към малцинствата Стара Европа. Толерантността е differentia 

specifica на либералната демокрация.  

В книгата си „Черният лебед” Насим Никълъс Талеб е убеден, че 

именно този светоглед  подхранва т.нар. от него диктатура на малцин-

ството. Единствената смислена алтернатива според автора е либерал-

ната демокрация като овластена воля на мнозинството да проявява 

системна нетърпимост към „някой нетолерантни малцинства”. Тя пове-

че не може да си позволи да толерира враговете си, иначе те ще я 

унищожат.14 

В заключение, в дебата „за” и „против” ратификацията на Истан-

булската конвенция мнозинството надделя, правно аргументирано и с 

решение №13 от 27.07.2017 на Конституционния съд, който постано-

ви, 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 разг-

лежданата проблематика свободата на категорично себеизразяване 

или флуидно себезаявяване във всички аспекти на човешката природа 

ще има реторически gender йезуити в буквалния и преносен смисъл. 
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ЛИНГВОЕКОЛОГИЧЕСКИ КОЛИЗИИ В „ПРЕХОДА” 
Максим Мизов 

LINGUISTICALLY-ECOLOGICAL COLLISIONS DURING THE TRANSITION 
 

Maksim Mizov 
 
Abstract: In the study are analyzed for the first time the linguistically-ecological collisions 
during the so called „transition period” to democracy. The paper examines issues about dif-
ferent types of language status; also the ecological characteristics and angagements of the 
political languages. The author analyzes the connections and dependencies between the ecol-
inguistics and political languages during transition realities and morals. It is showed how the 
pollution and damage over the ecosystem of the political languages really happens  and how 
can be cleansed, stabilized and garanteed. The paper explains some of the „deseases” and 
risks about theese languages in the conditions of pollution and damaged liguistic ecosystem. It 
is put the question about the specifics of ecomedicine of political languages; and the topic 
about the bio hazard of creating and dissemination of language dumpsters. The author analy-
ses issues regarding the ecolingustic imperative and the poaching in lingustic sanctuaries. A 
special attention is payd to the topic of great migration of these languages, the killing and 
death of political languages in history and nowadays.  
 
Key words: ecology, ecolinguistics, democracy, hate speech, transition       

 

Изучаването на естеството и значенията на езика (за човека, неговия на-

чин на живот и човешкото общество) се сблъсква с две основни роли на този 

феномен. Едната е свързана с неговия статус на анатомично-биологичен ор-

ган, а другата се отнася до психосоциалното и културното битие на човешките 

същества, ангажирано с използването на човешкия език, но не като анатоми-

чен, а като информационно-комуникативен орган, или като уникален – своеоб-

разен и единствен по рода си в света на живите същества на нашата планета, – 

демиург и разпространител на смисли, значения, ценности и норми.  

Eзикът като анатомичен орган се използва оптимално в комплекса на от-

ношенията и взаимодействията на човека с природни елементи (храни и напит-

ки) и като важно средство в производствената дейност в някои жизнени сфери, 

където ролята на сетивата е от съществено значение, докато информационно-

комуникативните, семантично-семиотично-аксиологически-прескриптивните му 

функции са ориентирани и ангажирани изцяло с неговата втора – изкуствено 

сътворена и развивана обществена – „природа”. В първия ракурс езикът въз-

произвежда биологическата природа на човешкото същество; във втория се 

занимава с формирането, репродукцията и усъвършенстването на социалната 
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природа човека – в качествата му на род, вид и индивид – при това в особен 

тип синхрон не само и толкова с природните, колкото с обществените закони.  

Езикът (като анатомия или социалност) задейства и различни видове ре-

цептори. Като анатомичен орган с особените си рецептори, той дава възмож-

ности да се опитат и оценят вкусовите свойства на най-различни видове субс-

танции, докато в качеството му на информационно-комуникативен орган той 

вече предлага различни „менюта” за социалните рецептори на хората, които, 

обаче, трябва да консумират, преценят или добре анализират естеството, осо-

беностите, смислите и значенията на социалните вкусове.1 И, ако анатомичните 

му рецептори са от един тип – вкусови, то  социалните рецептори на човека се 

занимават с него директно чрез два по-различни типа усещания – зрителни и 

слухови, а косвено и на други сетива на човешките същества – обонятелни и 

тактилни. Защото политическите, не/културните, не/религиозните, икономичес-

ките и други такива езици могат да предизвикват и да оставят много по-разно-

образни усещания у хората. 

Без езика (реално говорим или вътрешен, т.нар. промеждутъчен, наум) 

човекът (като род, вид и индивид) не може да изрази своите усещания, впечат-

ления и съображения за реалните, или референтните – желани, очаквани – 

свойства и качества на опитани от него „предмети”. Затова от естеството, раз-

витостта и прецизността на езика (в качеството му на информационно-комуни-

кативен орган, на творец или разпространител на смисли и значения, на ценно-

стно-нормативни кодове и пр.) зависят в огромна степен и форма иконографии-

те и трактовките (в публичното/частното време-пространство и битие) на опре-

делени олфакторни, вкусови и тактилни операции, събития в човешката исто-

ричност и ежедневност. Защото политиката не е безотносителна и безучастна 

към доносите или офертите, които петте човешки сетива й предлагат непрес-

танно, a понякога и доста безразборно.2 

Благодарение на характера и особеностите на езика дадени сетивни 

усещания или пък техни въображаеми образи могат да впечатлят хората, при 

това и доста повече от самото естествено опитване, консумиране, а и оценява-

не на предметните свойства. Не случайно кулинарите, гастрономите и дегуста-

                                                 
1 Виж подр.: Мизов, М. Мистериите на политическия вкус.  С., „Авангард Прима”, 2017. 
2 За нейните съвместни ангажименти и операции, например, с обонянието виж подр.: Мизов, М. Полити-
ката като обоняние и парфюмерия. С., „Авангард Прима”, 2016. 
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торите имат много по-развити от тези на обикновените хора рецептори, при то-

ва отнасящи се не само до техните анатомични и  биофизиологични свойства, а 

и доста по-развит, прецизен, богат на имагинерни видения и преценки език, 

улавящ нюансите, пък и калкулиращ съставките на опитваното. 

Липсва ли тази закономерност или специфика в сферата на политиката, 

по-точно на използването на политизирания или политическия език в опреде-

лени – исторически или всекидневни ситуации? Определено, не! Защото в пуб-

личната или неформалната комуникация способностите на даден политически 

ангажиран език да изразява и оценява качествата на дадени феномени, съби-

тия, факти, процеси, тенденции, фигури и пр. са от огромно значение за това 

как артикулацията може да привлича или – обратно – отблъсква хора, как нейни 

погрешни „дегустаторски присъди” могат да вредят на взимането на решения. 

В този интересен, неразработван тематичен ракурс може да се разкрият 

и анализират твърде съществени за обществения (в т.ч. политическия) живот 

на хората казуси, а и въпроси, пряко или косвено свързани и със специфичните 

връзки, зависимости и отношения между анатомичния и социалния тип езици. 

Не случайно руският учен В.Ф. Нечипоренко обосновава идеята си за 

биолингвистика, която смята като достойна за особена наука, плод на изклю-

чително сложното комбиниране между материалното и духовното в човешкия 

организъм, занимаваща се с изучаване на взаимовръзките и взаимодействията 

между биологичните, психичните и социалните основи на функционирането на 

паметта, мисленето, езика и речта.3 

Ако научно и експериментално е сигурно доказано, че човешкият органи-

зъм се променя или възобновява (например в чисто клетъчно отношение) за 

седем години, то имаме ли реална представа за това колко години се нужни, за 

да се пречистят всички тъкани в организма или в кръвообращението на полити-

ческите езици, от което съдбовно зависят историчността и всекидневието на 

големи маси хора; или какъв исторически период е необходим за катарзисите 

на определени семантични, лексикални „субстрати”, които са органично присъ-

щи и потребни за даден организъм. Защото отдавна е доказано, че с течение 

на времето и със смените на поколенията, смисловите, пък и лексикалните тре-

                                                 
3 Виж подр: Нечипоренко, В.Ф. Биолингистика и ее становление. (Биоолингвистические основы сис-
темы памяти, мышления, языка и речи) М., МГПИ, 1984, а също от него и: Лингвофилософские основы 
биолингвистики. Калуга, 1998. 
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зори, сътворени преди повече или по-малко историческо време, неизбежно се 

променят и придобиват съвършено нови, понякога и доста различни от онези на 

миналото съставки, а оттам и възможности за функционалното им влияние. 

Биологичните и физиологичните покушения върху езика като анатомичен 

орган могат да са най-различни по произход, естество, специфика или функци-

онални ефекти. Те могат да бъдат обусловени както от човешки, така от нечо-

вешки, природни фактори. Различните химически замърсявания на почвата, во-

дата и въздуха, причинени от неразумната дейност на човешките същества и 

общества, а чрез тях увреждането на разни природни продукти, са в състояние 

да нанесат сериозни поражения на целостта и дейността на човешкия език, в 

качеството му на важен анатомичен орган за съществуване. 

Нарушаването на биологичния (здравен) статус, нараняването или дъл-

готрайното увреждане на повърхностната тъкан и пр. на този фин орган могат 

да затруднят за определен (по-малък, или по-голям) период комуникативните 

му потенции и функции. Например, принудителната или доброволната, а и по 

утилитарни съображения трудова дейност в екологоопасна среда може и да 

предизвика редица (по-леко, или по-трудно) лечими заболявания, в т.ч. такива, 

които засягат езика и неговите функции. Развитието на онкологични болести (в 

устната кухина) е в състояние да ограничи или унищожи изцяло комуникативни-

те възможности и функции на този анатомичен орган. А до такива неприятни и 

опасни ефекти може да се стигне и по друга линия – например чрез конфор-

мисткото поведение на човек, прекаляващ с алкохола и тютюнопушенето, за да 

е „в крак” с неговата компания, за да е модерен, като своите връстници, и т.н. 

Езикът като анатомичен орган е природно творение, което е присъщо не 

само за представителите на рода Homo sapiens, а и за твърде много други живи 

същества. Обаче, езикът като създател, пък и разпространител на определени 

смислови и ценностно-нормативни повествования, а и послания е принадле-

жащ единствено на човешкия род. Тук, разбира се, подминаваме или заобика-

ляме голямата тема дали езиците на другите видове животни, населяващи 

планетата ни, са способни на такива „чутовни подвизи”. 

В своята многохилядолетна история Политиката се е нуждаела (и то 

съдбовно) и от двата модуса на езика, защото наличието на първия е било га-

ранция за развитието и на втория. Затова от незапомнени исторически времена 

и типове общества човечеството винаги живо се е интересувало и коментирало 
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какво е имало на трапезите на неговите управници, но пък е липсвало на соф-

рите на обикновените, простосмъртните хора. Но, заедно с това, едни от най-

жестоките, покъртителните, зловещите или чудовищните политически престъп-

ления са били свързани с отрязването на езиците на политическите врагове, 

клетвопрестъпниците срещу и на хулителите на дадена политическа власт. 

Ако езикът в своите два фундаментални статуса – биологично-анатомич-

ния и социокултурния – е жизнено необходим за съществуването на човешкото 

същество, той е непрестанен сподвижник на митарствата на последното в два-

та типа природи – естествената и изкуствената/социалната, в които трябва да 

се реализира сложното и не винаги напълно осъзнато диалектическо взаимо-

действие между натуралното и социалното. В този смисъл езикът се оказва 

(едновременно) и своеобразна жизнена среда, но и специфично оръдие за ори-

ентация, верификация и използване на качествата на тази среда. за да изпъл-

нява своите функции, той се нужда от определени равнища на нормалност как-

то на околната среда, на която или в която и той самият се превръща, така на 

възможностите и проявите му като средство за нейното опознаване, дефинира-

не, изменения и консумиране в съответствие с конкретни свои потребности. 

В тези два особени статуса и свои роли езикът неизбежно е подложен и 

на най-различни възможности за някакви поражения, увреждания, заболявания, 

деформации. В своя – исторически или персонален – живот се нараняват и бо-

ледуват, стават доста по-чувствителни, или съвсем безчувствени не само ана-

томичните, но и социалните езици. Това фактически е съдба, от която не могат 

да избягнат нито анатомичните, нито социалните езици. А подобни неотменни 

възможности или ситуации се раждат в, пък и разпростират през всичките исто-

рически епохи и типове общества на човека (като род, вид или индивид).  

В този особен контекст езикът се или трябва да се превръща в съдбовно 

нужна и значима обитаема, жизнена среда за човешките същества, която – ка-

то всички други жизнени среди в разностранните и многоликите им дейности и 

проявления – се нуждае от особени условия и обстоятелства, за да може да се 

възпроизвежда нормално, а и да способства за оптималното изпълнение на 

нейните функции в жизнения свят на хората. Именно в този крайно деликатен, 

многопланов и сложен ракурс езикът се превръща в обект на екологическо 

отношение и въздействие от страна на неговите притежатели, ползватели. 
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Eзикът (в т.ч. политическият) не може да бъде неприкосновена терито-

рия, забранена за свободно влизане зона, в която и с която могат да се разпо-

реждат единствено определени субекти – лица, общности и свързани с тях или 

обслужващи ги институции. Той не може да бъде обявен произволно или само-

волно, меркантилно и волунтаристично и за природен резерват, който трябва 

да бъде оставен в точно определено състояние на съхраненост и възпроизвод-

ство на някаква собствена, дивна естественост и природна девственост, които 

да са способни да доставят естетическо удоволствие и най-важното да удовле-

творяват определени користни нужди, интереси на техните притежатели. Защо-

то лингвистите отдавна са възприели и отстояват „символ-веруюто”, че езикът е 

жив организъм, притежаващ специфични характеристики на своето съществу-

вание, самосъхранение и възстановяване в определени параметри и формати. 

За жалост политиците не се съобразяват с и не зачитат тази фундамен-

тална идея. Те открай време, както и днес, но и със сигурност още дълго време 

(ще) отстояват пряко или косвено, забележимо или незримо, гласно или тихо-

мълком, че езикът може (или трябва) да бъда именно такава неприкосновена 

територия, зона с определен, ограничен от тях режим на влизане и разпореж-

дане с нейните природни дадености и възможности. 

Подобно собственическо, примитивно, назадничаво мислене и дейст-

вие спрямо езика като жив организъм, който може (и трябва) да е подвластен, 

контролиран и санкциониран в съответствие с потребностите и интересите на 

своя притежател, стои в основата на сериозни рискове за неговия статут в ис-

торията и всекидневието на хората, нуждаещи се от него и ползващи го. Защо-

то върху неговия фундамент се раждат и развиват всевъзможните проблеми, 

колизии, колапси и до-ри трагедии, свързани с екологията на различните езици. 

Великата мисия на Екологията е да опознае тайните, многопосочно да 

съхрани и стабилно да гарантира необходимото възпроизводство на природа-

та, да й предостави исторически хоризонт, в който тя да е чиста и безопасна. 

Тази парадигма се отнася с пълна сила и за еколингвистиката, за онези 

нейни дялове, ангажирани с опознаването и опазването естественото и полез-

но за човешките същества възпроизводство на чистотата и безопасността 

на политическите езици, на тяхното многообразие и рециклиране, ограничава-

нето както на заплахите и опасностите за съществуването на даден език, така и 

за елиминиране на възможностите и способностите му да вреди на социума. 
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Застрашаването, увреждането и унищожението на тази чистота и безо-

пасност на политическите езици са свързани с евентуалните рискове за непра-

вомерни, опасни и вредни похищения и поражения върху семантиката и семио-

тиката, лексиката и синтаксиса, в терминологиите и фразеологиите, дори във 

фонетичния „дизайн” на конкретния език, който трябва максимално да прилича 

на естественото си природно състояние, или да бъде развиван само в опреде-

лени граници и посоки, които не обуславят или катализират фатални промени. 

Замърсяването или още повече патологичното развитие на семантиката 

и семиотиката, редуцирането, или пренасищането на езика с нова, неприсъща, 

неприспособима, дори рискова семантика и семиотика, лексика и морфология и 

пр. могат да се окажат съдбоносни, или даже гибелни процеси за съществува-

нието на конкретни типове езици. Защото езиците се раждат и умират в зависи-

мост от отношението на хората към тях, но и, обратно, хората могат да се раж-

дат и умират не само духовно, а и физически в зависимост от езиците, които 

използват. В този амбивалентен ракурс човекът може да е заплаха и смъртна 

опасност за езика, а езикът може да определя и отнема живота на дадени хора. 

А тези два казуса попадат в обектива, интересите, грижите и ангажиментите на 

лингвоекологията, на еколингвистиката и на екология на езиците, което на свой 

ред означава, че и политическите езици също са им съдбовно подвластни.  

Всеки език има свои жизнени предели и условности, възможности и спо-

собности за самосъхранение и възпроизводство, които не са метафизична да-

деност, недосегаема констелация. Те се определят от различни предпоставки, 

условия, фактори и механизми, от отношенията и практическата дейност на 

хората към неговите естествени нужди или възможностите му за рециклиране. 

Като екологически обект, езикът се подчинява на и съобразява с дадени 

закономерности, условности и зависимости, ако иска да се опази, възпроизвеж-

да, за да бъде от полза за неговите притежатели, ползватели в даден казус. 

Подобно на всички други екологически ситуирани и проявяващи се обекти 

езикът трябва да спазва някои правила и норми, ако иска да има нормален 

жизнен цикъл, не желае да изпадне в невъзможност да се възпроизвежда пора-

ди влошаване, увреждане и унищожение на жизнено потребната му среда, но и 

в която той (при определени условия) сам се превръща. И, разбира се, тук 

изобщо не става дума за онова постмодернистко концептуализиране, според 

което езикът сам се изговаря, а пък не се практикува от неговите притежатели. 



 131

Езикът не може да разполага автономно, волунтаристично със своята да-

деност без присъствието, отношението, влиянието на хората към този процес, а 

това не значи, че е изцяло подчинен, тотално зависим във всичко от тях.     

Езикът (респ. политическите и политизираните му модификации) може да 

се окаже пречка за жизненото си развитие, ако ограничи, унищожи предпостав-

ките, условите и механизмите за възстановимостта си. Както всички други еко-

логично зависими обекти, той също има определени предели на своето нор-

мално съществуване и развитие, нарушаването на които обуславя и съответни 

затруднения, редукции или елиминации на жизнените му шансове, прояви.   

Нашата съвременност, с нейната динамика, противоречивост и сложност, 

по естествени или изкуствени,антропогенни причини и начини създава различ-

ни (нерядко амбивалентно проявяващи се) възможности не само за подпомага-

не, но и за доста сериозно увреждане на функционалните дейности на този ор-

ган – езикът – в качеството му на анатомична и на социокултурна даденост. 

Неадекватните езикови усещания и „несправедливите присъди” на поли-

тическите езици могат да са отражение и плод не само на актуално действащи 

и налични в реалното време-пространство „предмети”, на тяхната свързаност и 

незабележима, недостатъчно, или невярно преценена зависимост от разнород-

ни и многопосочно действащи архетипи, идващи от дълбините на историята, 

от други времена и типове общества, от неосъзнати в момента реалии и нрави. 

Тъй като обикновено езиците идват от незримите от настоящето дълбини 

на историята, а и надживяват живота на отделния човек, са много редки случа-

ите, в които човекът (може да) става свидетел не толкова на раждането, колко-

то на смъртта на даден език, макар че и това понякога се случва. 

Тази универсална, закономерност има свои изключения най-вече в доста 

нестабилната, изключително динамичната и противоречива сфера на политика-

та, където и в рамките на собствения си живот човек понякога може да стане 

очевидец, даже участник в ражданията и в погребенията на много нейни езици.  

При някои исторически и социално-политически обстоятелства свръхви-

соката раждаемост или смъртност може да се превърне в сериозна заплаха и 

фатална опасност за хомеостазиса не само на обществената система и за сът-

ворените, овластените, или обезвластените от самата нея езици, т.е. да се на-

несе тежки, понякога даже и смъртоносни удари върху дадена лингвосистема.  
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Цялостната история на подобни трагедии може да започва не от пулси-

ращото, изпълнено с екстази или конвулсии историческо настояще, а от далеч-

ни (на актуалните времена и обществените обстоятелства) процеси, тенденции, 

чийто начални дири се губят някъде (и то дълбоко) в забравеното миналото.  

В сферата на политическото нерядко присъствията и действията на таки-

ва особени архетипи могат да се сравнят с наличията и влиянията в областта 

на етническото на т.нар. прагласове, пра-езиците, на лингвистични канони и 

завети, идващи от незапомнени времена и от непознати обществени практики. 

Затова е обичайно, едва ли не закономерно, тривиално и банално, непредиз-

викващо каквито да било размисли, душевни терзания, безразличието към ге-

неалогията и феноменологията на такива специфични пра-гласове и пра-езици. 

Ако обаче архетипите на такива пра-гласове и пра-езици (в т.ч. полити-

чески по генезис, природа, особености и функции) влизат в дисонанс и конф-

ликт с днешните реалности, нрави, ценностно-нормативни кодове и изисквания 

за лингвистично отношение и поведение в дадени (исторически, или всекид-

невни) ситуации, става възможно се наруши нормалното, допустимото равно-

весие на обществената система, или на отделна нейна сфера, която е силно 

засегната от политиката. В такъв случай трябва да се търсят и прилагат спешно 

необходимите и ефективните мерки, за да може да се възстанови дебаланси-

раната „екосистема”, която в нашия контекст може да е политико-лингвистична 

по своята природа и функционална мисия. Ако това не се случи, е възможно да 

има сериозни последствия не само за тази система, но и за по-висше-, или по-

нисшестоящите от нея системи, за онези системи, от които тя е зависима, или 

на които тя е способна да оказва конкретни типове влияния, въздействия. 

В този ракурс виждаме, че естественото или изкуственото разцентрова-

не, нарушаване на нормалното функциониране на дадена „екосистема”, за как-

вато приемаме и езиковата на конкретното общество, или на отделна негова 

общност, или даже личност, са напълно способни да предизвикат съответни 

изменения, дисбаланси и пр. в другите – по-мащабни и значими от нея системи, 

но и в онези, който са зависими от проявите й. Затова възникването на сериоз-

ни проблеми, колизии, конфликти, сътресения и катаклизми в политико-линг-ви-

стичната система е, от една страна, винаги отражение и плод на съществени 

изменения в хомеостазиса на по-мащабните от нея системи, но е и способно да 
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обуслови или катализира промени в зависимите от нея други системи, да ги „из-

веде от релси”, да им създаде временни, или пък даже дълготрайни проблеми.  

Например, медиите едновременно зависят от, но и оказват влияние на 

езика на политиците – въпросът реално опира до това какво ще надделее в да-

дената ситуация – тяхната обусловеност и подчиненост, или тяхната автоном-

ност и способност да влияят. Защото през тежките, пък и дълги години на зло-

получния ни преход към демокрация станахме свидетели и даже жертви и на 

едното, и на другото – както на адаптирането на медиите към лингвистичните 

„таланти” и оферти на политиците, така и на приспособяването на властниците 

към езиковите критерии, стандарти, пък и трафарети на медиите. 

В обществено-политическия живот масовата, историческата, но и все-

кидневната употреба на немалко лингвистични елементи принципно не се об-

вързва с наложително, внимателно проучване, а и многостранно оценяване на 

тяхното родословие, на това откъде или как те са дошли, какви са били пре-

дишните им естества, функции и значения. Нещо съвършено обичайно и житей-

ски банално е хората да употребяват дадени езикови компоненти без да знаят 

историята или пък цялостната им автентична етимология. Те много често не се 

съобразяват с граматическите правила, които трябва стриктно да спазват при 

използването на тези елементи в условията на дадени ситуации и социални 

контексти. В такива казуси/ситуации днешните хора могат банално да ползват 

семантични, лексикални и други лингвистични кодове, арсенали и репертоари, 

които притежават протяжни (губещи се в диплите на историческото време) био-

графии, да не познават въобще, или много изопачено, т.е. в превратен вид ня-

кои техни качества и ефекти. По този начин духовете на миналото, таласъмите 

на отдавна изчезнали социални и лингвистични практики могат незабележимо и 

шокиращо в някои ситуации да присъстват и влияят върху историчността и все-

кидневието на „спохожданите” от тях хора. А това вече означава, че хората не-

осъзнато могат да се оказват и проявяват в ролята на сериозни замърсители 

или преносители на замърсена, увредена лингвистична реалност, непреднаме-

рено да разпространяват и мултиплицират опасна езикова „продукция”, която е 

неадекватна, рискова и даже смъртоносна – ако не за настоящето, поне за бъ-

дещето им. Защото безотговорността към изобретяването, разпространението 

и употребата на съответни (опасни или вредни с ефектите си) лингвистични 

продукти и техните влияния в близката, или в по-отдалечена във времево и 
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пространствено отношение жизнена среда може да се окаже много сериозен 

еколингвистичен въпрос, често с тежки последствия.  

В този аспект някогашните „замърсявания на природни източници” на 

смисъл и значения, на ценностно-нормативни и други кодове и пр. може впос-

ледствие, по инерция и унаследеност да провокират, възпроизвеждат, мултип-

лицират невярно отношение и погрешни оценки, които обаче се възпроизвеж-

дат и възприемат и оценяват от заблудените хора и като истински, а и полезни. 

Всеки език има своите кристално бистри изначални ручеи, потоци и свои-

те блатисти територии, в които са затлачени, полуумъртвени, смърдящи негови 

елементи. От това кое надделява в конкретната историческа или обществено-

политическа ситуация – чистите извори, или замърсените, вонящи локви на по-

литическия език, – се определят шансовете, или способностите му да влияе.  

Всеки език, в т.ч. политическият, има свое особено гравитационно поле и 

е способен да излъчва животворни или смъртоносни ерупции, емисии от семан-

тичен, лексикален, семиотичен, категориално-понятиен, дискурсивен и друг 

вид. В определени дози влиянията на тази гравитация и радиация не са запла-

ха за живота на хората, на техните общности, институции и общества. Но пре-

комерната гравитация и опасната радиация на политико-езикови архетипи мо-

же да предизвика заболявания в обществените и общностите организми, а ко-

гато е в големи, опасни или патологично действащи дози, да провокира условия 

и развитие на фатално действащи, летални процеси, тенденции в социума.  

Освен всички други типове влияния езикът е подложен и на екологически 

такива, различни по произход, естество, особености и ефекти. А премеждията 

му в това особено поле могат да се изучават от различни науки, при това както 

от отделни, така и от взаимодействащи си научни дисциплини или подходи.   

Една от най-перспективните, привличащи вниманието и интересите на 

изследователи от различни научни дисциплини, е тематичната сфера за линг-

воекологията. Със сигурност за това голяма роля и значение има съвременни-

ят висок рейтинг на екологическата проблематика, разгледана в най-широкия 

диапазон на нейната интерпретация. Тази специфична научна дисциплина се 

занимава с езика във втория му ипостас – не като анатомичен, а като социо-

културен феномен – при това и в качеството му на особена жизнена среда, коя-

то има огромно или дори съдбовно значение в живота на хората. Във фокуса на 

лигвоекологията или на еколингвистиката езикът се разглежда като своеобра-
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зен жив организъм, способен на различни типове взаимоотношения, зависимо-

сти и взаимодействия както с околната среда, така със сродни или чужди нему 

други езици. От характеристиките и спецификите на тази му деликатна и зна-

чима битност се определят редица съществени предпоставаки, условия, факто-

ри и механизми на изявата му. Затова езикът се оказва или трябва да се мисли 

и оценява като особена екосистема, която, подобно на всяка екосистема, има 

свои потайности и странности. Това означава, че езикът (във всичките му ипос-

таси и въплъщения) трябва да има определен хомеостазис, да е в известно 

равновесие с външната и вътрешната му среда, а и че нарушенията, деформа-

циите, или уврежданията на този му хомеостазис, или на органично присъщото 

и фатално необходимото му равновесие могат да създават редица проблеми, 

да го поставят пред изпитания и премеждия, някои от които да не преодолее. 

В този ракурс законите на екологията не се оказват нито външни, нито 

чужди на езика, а са органична и при това фатално значима част от неговата 

битност и битийност в историята и във всекидневието на човешките същества в 

различни времена и типове общества. Без съобразяване с и спазване на фун-

даменталните екологически закони, езикът (в т.ч. и политическият) се оказва в 

неблагоприятното или даже опасното положение на доста незащитен и неспо-

собен да се защитава и възпроизвежда в нормалните си параметри, а и скло-

нен да съществува в патологични форми и прояви, които обаче го неотвратимо 

го обричат (в пределите на дадена историческа перспектива) на изчезване.  

От съществено значение при разчупването на секретите на тези възмож-

ности и прояви на езика е и отчитането на две, изключително важни, положе-

ния. Първо, че той може да бъде „екологично” съобразен, полезен или вреден, 

за самия себе си, да се въз-произвежда, или – обратното, да се саморазруша-

ва, да провокира различни деструкции. И второ, че езикът може да гради или 

разрушава не само собствената си жизнена среда, но и да влияе съществено – 

позитивно, или негативно – върху тази на обществото, или пък спрямо жизнени-

те светове на отделни човешки общности, или пък даже индивиди. В този ас-

пект неговите екологични потенции и реализации имат две генерални вектора – 

навътре към и навън от собствената му жизнена среда, „екосистема” или семи-

осфера. Тяхното сложно, динамично и диалектико-противоречиво единство мо-

же да бъде фундаменталното условие и сигурната гаранция за опазването му в 

пределите на историята, независимо от условието, че двата вектора предпола-
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га относителна самостоятелност на проявата на езика във всяко едно от тези 

направления – навътре и навън от самия него. Защото езикът може да се възп-

роизвежда на базата на опазването си като вътрешно-ориентиран само до оп-

ределени граници, форми и етапи, отвъд които вече започва да се чувства дис-

комфортно, рисково, да е застрашен или подложен на разпадни процеси. Зато-

ва и граматиката му не може да се надява на всеобщ интерес, одобрение, 

уважение и спазване, ако обществената среда и политическата атмосфера не 

се интересуват от нея, ако я използват инструментално, а и съдействат за де-

легитимацията и гибелта й. В едно неграмотно и нискокултурно общество влас-

товите територии, ресурси, статуси и патоси на граматиката на езика се оказ-

ват силно ограничени или незначителни, пренебрежими, маловажни, а оттам 

вече обречени в жизнените светове на духовно убогите хора. Не е чудно, че в 

смутни и преломни исторически времена, при разклатени до основи общества 

безпрепятствено и безнаказано ширещата се, даже господстваща бездуховност 

често полага на дръвника на своите публични инквизиторски занимания и дори 

екзекуции „тялото” на даден език, което – деформирано, осакатено, измъчвано, 

или убито – предопределя и съдбата на духа на неговото присъствие и роля. 

Освен това всяко ограничение, замърсяване, увреждане и унищожение 

на трезорите на смисловите и символните кодове на дадено общество или на 

някоя общност, всяка редукция, деформация, затрудняване, или блокиране на 

възпроизводството и обогатяването на лексиката и синтаксиса на даден език и 

т.н., макар и не винаги достатъчно ясно забележимо и осъзнато, винаги се от-

разяват на жизнения статус и патос на този език. Защото те са и предпоставки, 

условия, фактори и механизми за свиване, или смрачаване на историческия му 

хоризонт, т.е. препятствие за неговото историческо бъдеще. А това вече се 

оказва твърде важен (макар и деликатен) проблем на лингвоекологията.  

Лингвоекологията не може да се похвали с голямо минало, но може да 

стори това за своето огромно, предстоящо и светло историческо бъдеще. Исто-

рическата й биография се равнява едва на почти половин век; за бъдещето й 

не  може да се прецени от колко века или хилядолетия ще се нуждае. „Дама” 

със скромно и ясно минало, но с огромно и неясно бъдеще – това е тази наука!  

Като термин „лингвоекологията” е въведен от американския лингвист Ей-

нар Хауген през 1970 г. в доклада му „Екология на езика”, станал фундамента-

лен и много цитиран труд за всички, интересуващи се от тези проблеми и от 
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тази научна дисциплина. Хауген смята, че екологията на езика може да се оп-

редели като наука за взаимоотношенията между езикът и неговото обкръжение, 

като под обкръжение се разбира обществото, използващо този език като един 

от своите кодове. Парадигмата на Хауген е, че езиците приличат на флората и 

фауната, че се намират в определено равновесие, което не пречи да същест-

вува видова конкуренция, като животът им зависи от отношенията помежду им, 

от тези между държавата, отделните групи, или индивиди, които притежават 

определени качества за притежание и използване на един или повече езици. В 

този ракурс езикът може/трябва да се разглежда като особен тип екосистема. 

По-късно Алвин Фил лансира критерии за диверсификация на сферите на 

еколингвистиката. Той визира три проблемно-тематични области: еколингвис-

тика, екология на езика и екологическа лингвистика, всяка притежаваща свои 

характеристики, дискурсивни полета и аналитично-интерпретативни вектори. 

Друг, също много известен и цитиран, лингвист – Харолд Хаарман – оп-

ределя седем базисни екологически променливи, обуславящи екологическото 

поведение – демографски, социални, политически, културни, психически, ин-

теракционни и лингвистични. Според него, тези променливи (винаги!) се на-

мират и в сложно, диалектическо взаимодействие, което (фактически) предпос-

тавя, формира, развива и гарантира екологичната лингвистична система в 

конкретното общество, или на някоя социална група. Тази специфична лингвое-

косисистема е част от цялостната екосистема на даденото общество, поради 

което проблемите и дефектите от едната се пренасят в другата система. 

В съвременните лингвоекологически теории или концепции се дефинират 

три основни сфери, блока, или полета, в които дадени езици проявяват своите 

екопризнаци: интралингвиални, интерлингвиални и транслингвиални по харак-

тер. тази диферсификация произтича от естеството и спецификите на поведе-

нието на езика в социума в определени негови сфери. Интралингвиалните 

референции се осъществяват в цялата проблемна, но и битийна сфера на кон-

кретен език, разглеждан като автономна система. Затова те се отнасят до въп-

росите за културата, реториката, стилистиката, правилността или дефектите, 

семантичната, семиотичната, лексикалната и фонетичната чистота, до логичес-

ката яснота, честота, изразителност в комуникативните употреби на този език.   

В отличие от тях, интерлингвиалните качества се „доказват” в многооб-

разието на съществуващите езикови идентичности, в офертите и спецификите 
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на даден език, които той предлага или налага на други езици, но и с оцеляване-

то, или загубите, пораженията, смъртта на някой език в такива „баталии”.4  

Транслингвиалните свойства на езика илюстрират способностите му не-

гови признаци да се влияят от или да влияят на битността и битийността на 

други езици, да провокират/консумират „трансфери” на лингвистични компонен-

ти, кодове, техники и практики от чужди/близки до него езикови идентичности. 

Както може да се види и разбере, трите вида референции се отнасят до 

три типа на характер и мащаб на конкретна лингвистична „екосистема”. Първи-

те се формират и реализират в пределите на тази система, вторите в рамките 

на отношения, взаимодействия или конкуренции между различни видове езико-

ви екосистеми, а третите изразяват естеството, особеностите на и функционал-

ните ефекти от движението на отделни езици между различни техни „екосис-

темни” цялости. Затова може да се каже/пише, че за тяхното анализиране е 

необходим паралаксен подход към тяхното оглеждане и оценяване.  

Екологическата тематика е свързана с различни (по степен на вредност и 

опасност, дори гибелни) антропогенни влияния и въздействия върху естествено 

и изкуствено създадената от човека среда. В своите лингвистични преображе-

ния и афери тя неизбежно засяга деликатните въпроси за възможностите за и 

реалностите на своеобразни екологически рискове, замърсявания и даже уни-

щожения в сферата и на различните типове – естествени и изкуствени – езици 

в съвременния свят. Защото понякога жадуваните технологични промени или 

радикалните иновации могат не само да облекчават живота на човешките съ-

щества в определени сфери и отношения, а, успоредно с това, да влияят твър-

де негативно върху редица други области и прояви в жизнените им светове, 

дори да въздействат на психиката и биологическия организъм. 

Най-свежият, поучителен пример в този контекст са амбивалентните 

ефекти на някои високо-технологични промени и устройства в информационно-

комуникативната сфера. Компютрите, дигитализацията на публичния и частния 

живот на хората, GSM-те и пр. не само дават големи възможности човешките 

същества да решават по исторически непознат и практически ефективен начин 

                                                 
4 Според В. Ярцева силният акцент върху интерлингвиалния модус на еколингвистичните дискурси е бил  
поставен през 1991 г. от проф. С. Вурм, когато той е анализирал причините за смъртта на различни ези-
ци, разглеждайки техните трагедии по подобие с природните катастрофи, а и подчертавайки дебело, че 
неконкурентите езици се оказват неравностойни и неспособни за битки, и затова исторически фатално 
обречени (срав: Ярцева, В. Н. О судьбах языков в современном мире/В. Н.Ярцева//Изв.АНСЛЯ.-Т.52. с. 4-9). 
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за предишните генерации много свои професионални и битови проблеми, но 

същевременно и – принудително или доброволно – да попадат в липсващи в 

миналото рискови зависимости от технологичните иновации и приспособления. 

Само за няколко десетилетия живот, цифровизацията обуслови появата и раз-

витието на болести без исторически аналог. Влиянията на дигитализацията се 

оказаха сериозни предизвикателства и изпитания за ред елементи и процеси в 

биологическия и социален организъм на хората. Вместо новопоявяващите се и 

рекламирани технологии да обслужват човека, на дадени етап, в някои сфери, 

по съответни начини и със своите средства, те почват да властват над съзна-

нието, психиката и битието на човека, да го поставят в зависимости, които 

предшествениците му (филогенетически) не познават, изпитват. Вместо да ста-

ват негови особени продължения и придатъци, полезни за изявата на човека в 

различни жизнени сфери, той се превръща в тяхно продължение, придатък.  

Нещо повече, изкуствените компютърни езици добиха неочаквани въз-

можности и непредвиждани способности да проникнат в, да се настанят удобно 

и даже да господстват при изменението, или за деформацията на естествените 

езици. У нас дигиталната методиевица буквално превзе отечествените терито-

рии, безцеремонно, само за няколко години успя да измете от пътя си и да сва-

ли от сякаш вечния й престол кирилицата. Хибридизацията, клонирането между 

естествени и изкуствени езици изненадаха хората. А като имаме предвид, че 

това е само началото на такива странни и опасни процеси, можем единствено 

да си представяме, разбира се, с огромни условности, какво ни чака! 

Ако Природата сама – в съответствие със своите тайни и закономерности 

– определя, гради, развива, променя или дори унищожава определени порядъ-

ци на хоризонтални и вертикални отношения и взаимодействия на обитаващите 

я видове, то политиците винаги се стремят и опитват да се поставят в качество-

то на божество, чиито промисъл и всемогъщество декретират и налагат какви 

са, или трябва да бъдат порядъците, волунтаристично да определят които са 

господстващи, но и кои подчинени езици. Властниците открай време и сигурно 

още дълго време ще си въобразяват, но и внушават на простосмъртните хора, 

че от тяхната политически „природа и порода” зависи всичко, в т.ч. и съдбата на 

моментно обитаващите я, или съперничещите си езикови модалности. 

По аналогия с въдворяването в екологическата терминология на една 

дълга поредица от термини и категория, в эколингвистиката също може да, а и 
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вече се вкарват много такива понятия, например, околна, обитаема среда и 

екосистема, и пр. В сферата на политическата эколингвистика те (напълно ес-

тествено) ще бъдат поставени под общия знаменател на политическото. Зато-

ва и политическите езици също могат да бъдат описвани и разглеждани като 

специфична екосистема, екосреда, духовна или социокултура обитаема, или 

жизнена среда и т.н., в която те имат и многопосочни проявления. Ако човешки-

те същества не могат да живеят публичния и частния си начин на живот без 

наличието и употребата на съответни езици, това означава, че тези езици 

представляват за хората обитаема, жизнена, екосистема и среда, можеща да 

притежава и търпи различни типове влияния. Затова езиците на неизбежен 

спътник, неотменен атрибут на социалния живот на човека. Това лесно и бързо 

може да се проумее, ако си представим политиката като лишена от присъстви-

ето и действието на езици, които са органична част, средство, канал и начин на 

битието й, нейна духовна територия с хоризонтални и вертикални измерения, а 

и темпоралност. В  този аспект политическите езици могат да си взаимодейст-

ват и синхронно, и диахронно, като референции на тези им взаимовръзки и вза-

имодействия са от значение за жизнения свят на човека в даден контекст. За-

това съвременните хора могат да общуват с хора и поколения, живели преди 

векове и хилядолетия, макар да нямат пряка връзка, общи хронотопи с тях, но 

чрез трезорите на езиковите повествования и послания, които те са оставили, 

могат косвено, диахронно да установят връзка с тях, но и да се поучат от тях.  

В онтогенетическата и филогенетическа си биография политическите 

езици са можели да бъдат подложени на много рискове и опасности, замърся-

вания и увреждания, временно/дълготрайно блокиране или на прекратяване на 

техните функции и т.н. Отговорни или виновни за такива проблеми и произшес-

твия с тях, естествено, са били единствено и само хората, или сътворените от 

тях разнородни социални институции, влияещи по даден начин на езиците. В 

резултат на зловредни присъствия и влияния на опасни, болестни вируси или 

бацили, на сериозни и мащабни патологични изменения в жизнената среда, 

повърхността на анатомичния език може да се обложи с различни вредни и 

гнойни налепи, които освен всичко друго са способни и да отделят доста неп-

риятни миризми, а понякога и да влияят на артикулацията на човека.  

Липсват ли такива казуси и опасни последици в сферата на политиката и 

политико-ангажираната в публичния или в частния живот на хората езиковост? 
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Категорично, не! Историята и всекидневието непрестанно ни поднасят 

всевъзможни типове случаи, в които вируси или бацили на свърполитизация и 

прекомерна идеологизация са в състояние да предизвикат поява и развитие на 

аналогични (семантични, лексикални, или други лингвистични) „налепи”, съпро-

вождани от дадени одиозни социокултурни и обществено-политически емисии 

от мириси, влияещи доста осезаемо на душевността и практиката.  

Нима политико-лингвистичните „храчки”, но и персоналните, или колек-

тивните публични плювни, масово фабрикувани, а и ширещи се по протежение 

на целия квази-преход към демокрация, не са, първо, грандиозен символ и без-

спорно въплъщение на ниска (обща и политическа) култура, а и, второ, мощен 

разпространител на всевъзможни заразни вируси, опасни бацили и вредни ща-

мове, увреждащи, унищожаващи социално-моралната, а защо не и на езикова-

та среда и атмосфера, които трябва да са присъщи за истинската демокрация?  

Наличието и разпространението на такива казуси се свързани и със съ-

ответни инфекциозни процеси, с увреждане или с тежки разлагания на социал-

ните и моралните тъкани на обществения живот, политическата практика и со-

циалните общувания между хората. И твърде често симптоматиката при такива 

заболявания се изразява в доста особени „налепи” (в т.ч. и лингвистични), кои-

то обаче много достоверно разкриват и какво става, или пък какво ще се случи.  

Можем ли да отречем, например, факта и значимостта на присъствието и 

ролята на банални, натрапчиви тавтологии на семантични, семиотични, лекси-

кални, а и на редица други конструкти, или матрици, които, впрочем, не са нещо 

по-различно от опасни и нерядко вредни „налепи” върху забележимата повърх-

ност на използвания език, тъй като са особено прилепчиви, т.е. „инфекциозни”!  

Нима пряко или задкулисно внедряваните, краткотрайно или дълготрайно 

налаганите на човешкото съзнание, оттам в езика, опасни и зловредни идеоло-

геми, измамни митологеми не бива да се таксуват като особени лингвистични 

вируси, заразни езикови бацили, коварни меми и гибелни егрегори, които (в ня-

каква посока, степен, форма и дадени обстоятелства) нанасят щети на човека?5 

                                                 
5 За психовирусите и егрегорите виж подр.: Броуди, Р. 2007. Психические вирусы. Как программируют 
ваше сознание. М., „Поколение”; Верещагин, Д., К. Титов 2008. Эгрегоры человеческого мира. Логика и 
навыки взаимодействия. СПб., ИД „Афина”; Зюльков, Р. 2015. Азбука эгрегоров. М., ч. І; Мизов, М. По-
литическите идеологеми като психовируси и егрегори на социалното отчуждение. – В: Отчуждението в 
съвременното българско общество. С., Авангард прима”, 2019; Некрасов, А. 2013. Кто творит судьб. Эг-
регоры в жизни человека. М., „АСТ”; Некрасов, А. 2007. Эгрегоры; Расторогуев, С. 2016. О вложеннос-
ти пространств. 2-е изд., М., „Издательские решения”; Титов, К. 2010. Эгрегоры и кризис. М., „Афина”.   



 142

Нима езиковите щампи, втръсналите, досадни и отегчителни до безкрай-

ност политически клишета, изобилно пълнещи съзнанието, а и репресивно при-

тискащи психиката на хората в продължение на трите мъчителни преходни де-

сетилетия, не могат да се оприличат на такива особени политико-лингвистични 

„налепи”, които много неприятно дразнят гърлото, пречат на нормалното прег-

лъщане, създават дискомфорт, неприятни изживявания на своите притежатели! 

Ако тяхното наличие води до безпрепятствено и безнаказано разпрост-

ранение в публичния и частния живот на хората на опасни и вредни смислови, 

семиотични, лексикални и други конструкти, нямаме ли право и основание да 

твърдим, че езикът, който ги създава и пласира в социалното време-простран-

ство, е екологически рисков фактор. Че е опасен заразоносител, поради което 

следва да се постави даже и под карантина, тъй като възпрепятства, деформи-

ра или дори унищожава нормалния хомеостазис на истински демократичното 

общество, а не на неговата фалшива и инструментална привидност, с която са 

свързани, а и която твърде предано обслужват такива езикови щампи, клишета.  

Не приличат ли на опасни грипни щамове някои политически митологеми, 

термини, дискурси и идеологеми, обещаващи гарантирано лечение на отделни 

социални проблеми и дилеми, несправедливости и неравенства, а по-късно се 

оказва, че вместо подобрение, са влошили още повече здравния статус на об-

ществения организъм. Не стана ли така в нашия квази-преход към демокрация 

при гръмогласното рекламиране и безогледното инжектиране в тялото на граж-

данството на идеологемите и митологемите за приватизацията, ре-ституцията и 

10% данък, които не само, че не коригираха предишни несправедливости, а от-

вориха царски порти за неподозирано и стремглаво нахлуващи и завладяващи 

време-пространството на големи маси хора, изпаднали в още по-големи зави-

симости, неравенства, несправедливости и отчайващо житейско бреме? 

Не са ли сходни някои политико-лингвистични конструкти с опасните ви-

русни инфекции, чиято първоначална клинична картина не е особено тревожна, 

лесно разпознаваема, но след време се усложнява и води до сериозни после-

дици, понякога дори и до фатален край за неправилно лекувалите се от тях? 

Такива казуси и симптоми налагат да възползваме от офертите и опита 

на екомедицината (в лингвистичните организми), която не бива да се отъждес-
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твява с банално познатите хомеопатични рецепти, терапии. Защото в сферата 

на политиката или на политизираната комуникация, твърде често се прибягва 

до широко рекламираните въздействия на плацебо-леченията. 

По широкия и бял свят вече има много солидни проучвания и публика-

ции, посветени на темата за экологическата медицина, но, за жалост, няма та-

кива, ангажирани с проблемите на политико-еколингвистичната медицина, 

въпреки че именно в сферата на политиката са най-честите и най-тежките пан-

демии, опасни или сезонни вирусни инфекции и епидемии, поразяващи тежко 

стотици милиони човешки същества. А е повече от очевиден факт или отдавна 

известна публична тайна, че най-широко разпространение на такива политико-

лингвистични инфекции, или даже пандемии, а пък и с най-тежки последици, 

има сред политическите елити, а оттам вече те лесно и бързо се пренасят и 

разпространяват в изключително мащабни социални територии, но и групи. 

Ако всеки език (в т.ч. политическият и политизираният) се нуждае от, а и 

сам е способен да изобретява, разпространява, легитимира и консумира има-

нентно присъща и жизнено нужна му екотерминосистема, трябва ли да смя-

таме, че с нейното увреждане или унищожение тя може  са изпадне и в екоси-

туацията на „застрашен вид”. За да функционира, възпроизвежда своя жизнен 

цикъл, всяка терминология/фразеология се нуждае от определена, фатално 

нужна й жизнена среда. Затова инжектирането, а пък, още повече, и пренаси-

щането на обществената (респ. политико-лингвистична-та) екосистема с опасна 

и вредоносна терминологична субстанция могат да се окажат съществени фак-

тори за сериозни, тежки изменения, за временно, или дълготрайно разцентро-

ване, дебалансиране на езиковата среда, или атмосфера на социума. 

Както в природните условия, с течение на времето човек може да се при-

способи към лоши и вредни условия, така и в обществения живот той може да 

се адаптира към опасни и ощетяващи го в различни отношения лингвистични 

условия или фактори. Това обаче съвсем не означава, че такова нагаждане към 

изменените реалности не му се отразява или не му вреди, нито че то не залага 

в душевността или битийността му „минни полета” за бъдещи – скорошни, или 

по-отдалечени във времето – сериозни проблеми, а и тежки последици.  

Свиквайки с употребата на определена терминология, човек волно или 

неволно се превръща в осъзнат, или неосъзнат заложник, злощастен пленник и 

дори окаян роб на закодираните в нея смислови заряди. А въпросът за негово-
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то освобождение от това коварно и тежко иго се свежда до това кога, къде, как, 

при какви обстоятелства, а и поради какви причини, пък и с чия помощ той ще 

(може да) бъде способен да осъзнае голата истина за своята орисия и на тази 

основа да се опита да намери спасителен друм, сигурни начини, ефектни сред-

ства и полезни форми, чрез които ще може да премахне сизифовското й бреме.   

Замърсявайки, увреждайки, пък и изпълвайки присъщата за други линг-

вистични идентичности, или обществената среда с незаконни, а и най-вече с 

аморални опасни „химически” елементи и влияния, политическите езици невол-

но създават и неосъзнато развиват различни предпоставки, условия, фактори и 

катализатори не само за чуждата, а и за своята скорошна, или по-отдалечена 

във времето бъдеща заболеваемост, инвалидизация и дори смърт на основата 

на „бумерангови ефекти” спрямо тяхната битност и битийност. Така безотговор-

ността и престъпността спрямо чуждите езици впоследствие се превръща във 

фатално, трудно за неутрализиране и преодоляване бреме, което при опреде-

лени условия и обстоятелства неминуемо жестоко се стоварва върху техните 

създатели. Ако екологията постоянно ни залива с всевъзможни казуси или тен-

денции за наличието, а и влиянието на особени рискове за жизнената система, 

можем ли да твърдим, че в сферата на политиката липсва или е пренебрежима 

и маловажна темата за пределите, щетите, или вредите на някои нейни езици?  

Очевидно, не! Защото подобна тема не само не липсва, а е непрекъснато 

тикана в обективите на всевъзможни политически или политизирани дискурси, 

оглушително занимаващи публичността с мизерните, или с охолните условия и 

с нищожните или – обратното, – с грандиозните шансове за оцеляване, или 

господство на определени властови езици в съвременната ни жизнена среда.  

В бурни исторически времена и „извадени от релси” общества е неиз-

бежно да се повишат капацитетите на производство, дистрибуция, обмяна и 

консумация на силно политизираните невербални техники и практики. Свръх-

политизацията често не заобикаля паралингвистичните арсенали и репертоа-

ри на ангажираните с нея субекти. И това вече означава, че паралингвистични-

те изяви в публичен или неформален аспект също се нуждаят от, или сами пре-

дизвикват особени лингвоекологически ситуации, а пък и проблеми в тях, които 

се провокират, или разрешават и чрез съответно дисциплиниране, или анархи-
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зиране на политизираното тяло както на отделни лица, така на общности.6  А 

в този контекст лингвоекологията има големи възможности и предизвикателст-

ва, за да обърне своите обективи към разнородните и многолики „продукции” на 

жесто-мимичната дейност; към волунтаристичните или императивните рокади в 

проксемиката; към опасното униформизиране или разкрепостяване на човеш-

ката телесност; към временното или дълготрайното изменение в реквизитите 

на публичните маниери; към конюнктурно доброволно или принудително вклю-

чените изисквания за осанката на внезапно овластения или обезвластения по-

литически/политизиран субект.А това е наложително, защото „барутните” исто-

рически времена и драматично трансформиращите се общества забележимо 

променят, нерядко и доста обогатяват аксесоарите както на персоналната, така 

и на груповата „хореография”, свързана с провеждането на масови политичес-

ки събития или политизирани мероприятия - манифестации, хепънинги, флаш-

мобове, граждански вериги, или лагери, и пр., в които трафаретите, или новата 

мода в политическата невербалика доста видимо и доста шумно гастролират. 

Освен това политиката винаги е в състояние да превърне (при определе-

ни обстоятелства и мотиви) дадени жизнени сфери в особени – за едни ком-

фортни, но за други дискомфортни – алтернативни, дори в конфронтиращи се 

пространства за отделни (в т.ч. такива, които са ангажирани с политическа 

дейност) езици. Такива процеси или тенденции могат доста съществено да из-

менят обитаваната от дадени субекти – лица, или общности – действителност.  

Променената жизнена среда, обитаемата действителност, модифицира-

ната лингвореалност естествено, неизбежно, закономерно и логично може да 

предизвикат и развият исторически непознати практики, рожби на изменените 

духовни ориентири и качества на хората, които я обитават и използват. Когато 

такива изменения водят към прекомерно, рисково и фатално влошаване, ув-

реждане, унищожение на ценни за нормалното развитие на човешки общности 

и социални институции последици, те следва да се ограничават, елиминират. А 

подобни казуси могат да станат обект на еколингвистични реакции, сондажи, 

проучвания и наложителни възстановителни действия, чрез които да се ограни-

чат или даже напълно премахнат зловредните влияния на тази опасна инерция. 

                                                 
6 За феноменологията на политизираното тяло в такива смутни времена и трансформиращи се общества 
виж подр.: Мизов, М. Политизираното тяло. С., „Авангард Прима”, 2016. 
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Хищническото, неразумното отношение към и безразборното експлоати-

ране на жизнената среда, в т.ч. и на лингвистичната „екосистема” на общест-

вото може да провокира, обуслови, или катализира много сериозни процеси с 

извънредно тежки последици. Защото свърхпроизводството на дадена лингвис-

тична материя е в състояние да затрупа общественото пространство не само с 

неговите (конюнктурно рекламирани или властово натрапвани за консумация) 

продукти, а и с отпадните материали от тяхното фабрикуване. А тези деривати, 

отпадъци няма къде другаде да се транспортират и изоставят освен в общест-

веното пространство-време, в социалните реалности и нрави, в лингвистичните 

хоризонтални и вертикални обществени/групови ниши или порядъци, в семан-

тиката и семиотиката на конкретния социум. А когато това стане, неизбежно из-

никва фундаменталният екологически въпрос за боклука (във всичките му мо-

далности и значения) който трябва някак да се обезопаси, за да не замърсява, 

уврежда и заразява обществената среда, атмосфера, пък и обитателите им.  

Няма никакви исторически и актуални, практически и теоретични причи-

ни, доводи или основания да се твърди, че в своята историческа еволюция чо-

вешките езици са произвеждали, дистрибутирали, рекламирали и консумирали 

само висококачествени, чисти и безопасни екопродукти и лингво(био)отноше-

ния, а не са фабрикували и оставяли (в историческото и всекидневното време-

пространство на хората) и некачествени, дефектирали, нискофункционални, а и 

вредоносни лингвистични материали, т.е. деривати, чието място и чийто после-

ден път са били свързани и с особени езикови „бунища”. Защото съвременната 

политика независимо, че гръмогласно и даже френетично крещи, че се е посве-

тила всеотдайно на исторически перспективни екологически безотпадни техно-

логии и производства, се оказва човешката дейност, фабрикуваща и най-много 

отпадъци, боклуци, както в прекия, така също и в преносния смисъл на това 

доста интересно, а и несъмнено много съществено твърдение.  

Тъй като открай време, а и чак до наши дни лингвистичните производства 

или възпроизводства са силно зависими от конкретно историческите условия и 

социалните конвенции на човешките същества, не е естествено, нито логично 

да се предположи, или допусне, че те са съвсем безотносителни към околната 

среда, че са телеология, а и плод на неизменни безотпадъчни технологии и на 

екологически безвредни социални практики. Това вече означава, че политичес-

ките езици имат свой „пръст”, респ. дял, известен принос или съществена зас-
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луга за ескалиращото производство, разпространение и консумиране на все-

възможни техни продукти, отношения, техники и практики на социална изява. 

Като всяко друго производство езиковото също има разнородни, а често 

даже и амбивалентно действащи ефекти, и разностранни последици върху со-

циалната среда и атмосфера. А в този специфичен ракурс езикът (в т.ч. поли-

тическият/политизираният) вече може да се превърне в изключително опасен и 

екологически вреден фактор, който явно или завоалирано е способен да реали-

зира своите разнородни и многопосочни влияния и въздействия. Той може да 

бъде както авто-, така интра- и екстрафагиален, т.е. при определени обстоя-

телства и нарушаване на неговия хомеостазис да се превръща в самоизяждащ 

се, да изяжда други, сходни нему родове, т.е. други езици, или да адресира и 

прилага „канибалските” си склонности и способности към други, обаче нелинг-

вистични сфери, дейности и важни елементи на обществения живот на хората. 

А проблемите за авто-, интра- и екстрафагията са резервирана тема на еколо-

гията, което значи, че нейното отражение или по-точно обществено-истори-

ческо ехо (може и да) се пренася така също и в областта на лингвоекологията. 

Това обаче е само формално казано/написано, защото в рамките на пуб-

личния и частния живот на хората едва ли може да има каквато да е жизнена 

сфера, която изобщо да не се нуждае от „екстрите” и услугите на определени – 

естествени или изкуствени – езици. Това универсално значение и тотално при-

съствие на езиците обаче съвсем не означава, че те не могат да враждуват как-

то помежду си, така и спрямо други, а и условно казано нелингвистични сфери, 

дейности, нито пък че не са способни да вредят на своите субекти, ползватели. 

В този смисъл процесите на моментно, а особено на по-дълготрайно замърся-

ване и увреждане на социалните време-пространства само първоначално могат 

да изглеждат като опасни и вредни за конкретни чужди, или различни полити-

чески езици; най-вече за онези, които традиционно/конюнктурно са дискрими-

нирани, репресирани и унищожавани; волунтаристично и умишлено захвърляни 

на такива одиозни сметищни парцели. Впоследствие обаче винаги се оказва, че 

подобни опасно замърсяване и увреждане на обществената среда и атмосфера 

се отразява неблагоприятно и на техните причинители, а пък и ползватели. 

Този деликатен проблем обаче може да си обуславя или развива не само 

вътрешно-държавни, или национални измерения, тъй като той може да се про-

вокира също и от импорт на чужда, вече дефункционализирана, амортизирана, 
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екологически опасна лингвистична материя. Така вече цели държави и общест-

ва могат да се превърнат дискретно, публично неоповестено в специфични бу-

нища, в които се пренасят или изоставят чужди лингвистични логики, техники и 

практики, които отдавна, или отскоро не се използват, или даже се забраняват 

в страните и гражданските общества, от които те се изнасят в и към чужбина. 

Няма никакво съмнение, че пропиляният преход към демокрация се оказа 

тежко време-пространство на особен импорт и на всевъзможни политически 

езици, символни граматики, семантични катехизиси, фаворизирани и сакрали-

зирани, или дискриминирани и репресирани идеологемни кодове, лексикални, а 

и морфологични „производи”, част от които не притежават сертификати и каче-

ства за съвременните реалности, нрави, а са олицетворение и въплъщение на 

исторически амортизирани, но и още инструментално експлоатирани лингвис-

тични средства в контекста и на разни властови сценарии. Това, което вече е 

непотребно или даже е боклук за дадени общества и държави, може да бъде 

доста ефектно и привлекателно облепено с всевъзможни фалшиви етикети, а и 

експортирано в по-неразвити или силно зависими страни, където то преднаме-

рено, а и лицемерно се представя като „последен крясък на модата” в сферата 

на политическите езици, дискурси, а и наративи, за да обслужи дадени проекти.  

При такава историческа констелация обикновено страните-приемници на 

такава исторически бракувана (политически девалвирана в страните-износител-

ки) стокова (лингвистична) наличност могат да се окажат в извънредно трудно, 

даже и крайно опасно положение, защото изнесените в тях стоки за втора упот-

реба могат да се окажат невероятно опасни, токсични и гибелни за обществото. 

И както нагледно, а и безспорно сочат плодовете от злополучния преход, им-

портът или пласментът в българското историческо и всекидневно време-прост-

ранство на овехтели, функционално амортизирани, а и на бърза ръка, повърх-

ностно атрактивно пребоядисани политико-лингвистични елементи, логики, тех-

ники и практики могат да обусловят и „циментират” за дълъг период опасни 

разпадни и деструктивни процеси в държавата или обществото, за дебаланси-

рат и даже напълно да унищожат цели и значими сфери в тях. А всички подоб-

ни опасни или пагубни политики са облечени непременно в съответни езикови 

одежди, които най-често прикриват истинската им същност и предназначение.        

Подобно транспортиране и разполагане на увредена и опасна за демок-

рацията и хуманизма политико-лингвистична продукция в някои по-слабо раз-
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вити, моментно или дълготрайно изпаднали в криза, даже и в тежки колапси 

държави и общества, обаче, се отразява крайно негативно не само на хората, а 

и на техните разнородни езици.  Защото силно замърсената и опасно увредена-

та обществена среда, или атмосфера може доста силно и опасно да ограничи, 

и дори да отнеме редица възможности/перспективи на тежко засегнатите езици.  

За жалост, политолозите и лингвистите, занимаващи се с ефектите от 

трансфера и отлагането на подобни екологоопасни и крайно зловредни линг-

вистични субстанции изобщо не анализират тези много съществени проблеми, 

нито предлагат обосновани стратегии и за тяхното отстраняване. Поне в Бъл-

гария или през Прехода нямаме абсолютно никакви успехи в това отношение. 

Както в реалния живот, замърсяването или увреждането на определени – 

природни, или социални – пейзажи, ландшафти обуславя развитието на някои 

опасни, нерядко заразни заболявания, така и в сферата на политико-езиковата 

действителност и конфронтация затлачването на нейни парцели, или на големи 

територии с опасна и зловредна с ефектите си маса са в състояние да предиз-

викат много сериозни и тежки поражения върху обществото, или поне над жиз-

нените светове на конкретни, най-силно засегнати от тях, социални общности.  

Нещо аналогично става и при случаите, когато прекомерно, неразумно и 

рисково за хората се разширяват териториите и удължават сроковете на изпол-

зване на различни типове кариери за инертни материали. Унищожаването на 

жизнено необходимия повърхностен земен пласт, продължителните вибрации 

от произвежданите в такива места експлозии, системното запрашване на водо-

източниците и атмосферата с опасни за здравето на хората фини прахови час-

тици, влошаването на (подпочвените и повърхностните) води и пр., са все от-

давна, но и банално известни,  а пък и силно притеснителни картини от застра-

шената, или твэрди силно увредената природна среда при тези производства. 

Имаме ли обаче достатъчно причини и сериозни основания да „транспор-

тираме” подобни описания или тълкувания също и в крайно деликатната сфера 

на политическата лингвоекология? Според мен, определено да!  

Първо, защото в историческите и актуалните обществено-политически 

пейзажи не липсват такива казуси или ужасни гледки. Тук вече изплува и до-

пълнителният въпрос, че не само по време на разни изборни кампании някои 

лингвистични територии или дори цялата езикова „географска карта” на държа-

вата и гражданското обществото придобиват особени измерения, много сходни 
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и дори одиозно напомнящи за такива кариери, в които за дадени периоди се 

добиват ценни суровини от и за печалба на някои субекти, които впоследствие 

оставят след себе си силно разрушена, опустошена, грозна и крайно опасна по 

последиците си лингвистична картина и атмосфера на традиционните им оби-

татели. И (ще) са нужни много дълги, тежки периоди, а и огромни ресурси, кои-

то кризисните общества и държави обикновено много трудно могат да си поз-

волят, за успешно рециклиране на увредената действителност и за възстано-

вяване, нормализация на естествения и ценния й за хората жизнен статус. За-

щото не са малко (в количествено отношение, а и по своето качество) случаите, 

при които изоставени на повърхността или изхвърлени в социалната атмосфе-

ра вредоносни емисии от неблагоприятни, а даже и гибелно въздействащи по-

литико-езикови субстанции (могат да) имат особено продължителен период за 

разпад, за преодоляването или пълното изчезване на гибелните им последици. 

Второ, понеже неразумното, безогледното, безразборното, безотговорно-

то, ненаситно алчното, хищническото, недемократичното и антихуманното уза-

коняване и разработване на подобни „кариери за инертни материали” (в чисто 

лингвистичен контекст) съвсем не е част само от темпорално-редуцираните 

случаи, обвързани (единствено!) с подготовката и провеждането на такива из-

борни кампании, а е и постоянна, органична, нагледна, крайно опасна и злов-

редна съставка от цялостното (историческо или всекидневно) житие-битие на 

многострадалния ни народ в годините на злополучния преход. В годините на 

злополучния преход България се превърна в емблематична територия на нес-

пирни и повсеместни разрушения, унищожения на важни отрасли в сферата на 

икономиката, културата, образованието, науката, здравеопазването, спорта и 

демографията, като тези (покъртителни и ужасяващи) картини и процеси неиз-

менно и систематично се опаковаха в измамни езикови и политически манипу-

лативни идеологеми, митологеми, мимолетни/дълготрайно властващи клишета. 

Такива опасни разпадни процеси се наблюдават без каквато да е сложна 

оптика и в сферата на политическите езици, където процентът на твърде честа-

та, а на всичко отгоре и тежка, трудно лечима хронична заболеваемост и смър-

тност е прекалено висок. От зашеметяващата бройка на няколкостотин полити-

чески езика, родили се под звездите и дефилирали в годините на квази-демо-

кратичния преход, днес са оцелели като че ли не повече от двайсетина, а пък и 
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реално в битките за власт се конкурират едва само няколко. Какво по-очевадно, 

красноречиво доказателство за екологично силно увредената жизнена среда!  

„Баластрата” или „чакълът” на определени семантични, лексикални, тер-

минологични и фразеологични субстанции, непрекъснато и безцеремонно до-

бивани, произволно разнасяни, а и крайно непредпазливо използвани в непод-

ходящи за тях хронотопоси, могат реално да предизвикат много сериозни и да-

же гибелни замърсявания, запрашвания на жизнено важни (за живота и възп-

роизводството на обществения, общностния организъм) територии и процеси.  

„Баластрата” и „чакълът” в някои семантични, лексикални и ценностно-

нормативни субстанции, фатално потребни за нормалния живот и възпроизвод-

ството на съдбовни за хората ценности, нормативи, традиции, нрави и порядки 

могат – чрез детонациите за тяхното получаване, транспортирането или консу-

мирането им по крайно неподходящи начини – могат тежко да увредят, или да-

же да унищожат необходимата жизнена среда и атмосфера за нормалния по-

литически живот на обитаващите подобни територии човешки маси. А това вече 

е много съществен проблем или пък казус за политическата еколингвистика. 

Не можем да се правим, че изобщо не виждаме, не осъзнаваме и не раз-

бираме колко огромни и крайно вредоносни са масивите от подобни натрупани, 

изоставени от предишни години или от сега протичащото в държавата и общес-

твото ни лингвистични шлаки, отпадни продукти от крайно безогледни, недоб-

росъвестни, безотговорни и умишлено зловредни политико-езикови производ-

ства, а и транспортирания в отделни територии, а пък и в цялата страна. Още 

повече, че в някои „високоволтажни” по социалното си напрежение исторически 

периоди или политически ситуации ангажираните с политика субекти (лица, или 

групи) са доста склонни и способни за разглеждат и оценяват подобни свои за-

нимания и като част от, или дори като дълг към извършването на неизбежни 

катарзиси, дори прочиствания на авгиевите обори на миналото, или настояще-

то, или пък дори като особен тип флотация на реалности и нравите, осъщест-

вена по технологичните схеми на съответни идеологеми, митологеми, а и в син-

хрон с изискванията към изискуемия тип публично говорене. За жалост, съвре-

менната политическа екология упорито мълчи и скрива тези проблеми, вместо 

своевременно да следи, контролира и санкционира техните зловредни влияния. 

Не бива така също аристократично или пренебрежително да подминем и 

твърде важния проблем за рисковете, или за щетите, предизвикващи неправо-
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мерно и необезопасено изградени, а и действащи хвостохранилища, където се 

отлагат опасни, вреди материали от производствената дейност в тези обекти. 

Това е реален екологичен проблем за трите десетилетия на злополучния 

преход, но той същевременно има и свои (досега изцяло неизследвани) линг-

воекологически измерения, а и последствия. Понеже затлачването с или пре-

комерното разширение и дори опасното времетраене на крайно неразумна, бе-

зогледна, безотговорна, рискова и зловредна употреба на такива хвостохрани-

лища в немалко днешни езикови територии не само влошават гледката на тех-

ните пейзажи, но се оказват особено опасни и за живота на техните обитатели.  

Подобно на реалните екологични бедствия и покъртителни катастрофи, в 

сферата на политико-езиковите реалности и нрави също са възможни, а и прак-

тически има много познати или непознати на гражданството случаи на подобни 

трагедии, при които политико-лингвистичната неразумност и алчност обуславя 

съществени поражения, или гибелни разрушения в жизнените светове на трай-

но обитаващите такива социо-лингвистични пространства лица, или групи. 

През годините на квази-демократичния преход българското общество не-

веднъж се срещна и остро, тежко се сблъска с не/очаквани екологични бедст-

вия, разрушителните ефекти от които бяха сериозно предизвикани или подпо-

могнати от техногенни фактори, от крайно недобросъвестното отношение, про-

дължително занемаряване, лошо поддържане или пълна липса на системен 

контрол в подобени хвостохранилища. След дъждовни порои или дори без тях, 

заради други причини и обстоятелства се пропукаха стени на язовири и хвос-

тохранилища, последваха наводнения и бедствия, предизвикани не толкова от 

природата, колкото от безотговорност и крайно лошо управление на държавата.  

Нямаше ли обаче  такива инциденти и дори трагедии в сферата на поли-

тиката? Определено, да! В т.ч. и в областта на политико-езиковата комуникация 

в този преход. Нали постоянно множащите се и лошо поддържани политико-

лингвистични хвостохранилища неведнъж се оказваха хронотопи на и причини 

за социални драми и трагедии. А излелите и разпространилите се надалече от 

тях кални потоци много дълго продължават да са забележима част от политико-

езиковия декор (или пейзаж) на нашия преход. Мътни, кални и смрадливи пото-

ци от такива специфични хвостохранилища заливаха, даже и потапяха за дълго 

време огромни жизнени територии, обитавани от страдащия народ, а управни-

ците гръмко обещаваха, че ще се справят бързо с последиците на бедствията. 
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Принудени да живеят в силно замърсена, увредена и дори смъртоносно 

опасна за нормалното човешко съществуване жизнена среда, много хора могат 

да се разболеят, като лечението им да се окаже прекалено скъпо, дълготрайно, 

а нерядко и безуспешно. Но подобни казуси и респ. последствия може да (и ре-

ално) съществуват и в политико-езиковите територии, когато са особено силно 

замърсени, увредени и рискови, дори и пагубни по своите (актуално пулсиращи 

или пък и отдалечени в историческа перспектива) зловредни последици. 

Поглъщането от персоналния/обществения организъм на свръхнорматив-

ни и дори опасни с патологичните си ефекти политико-езикови субстанции може 

да предизвика и дори хронифицира много тежки, сложни, на всичко отгоре и 

неимоверно трудно, а понякога даже и изобщо нелечими  болестни състояния, 

фатално поразяващи езиковото съзнание и битие на засегнатите хора, а оттам 

вече и в техния цялостен (мирогледно-духовен, пък и практически) жизнен свят. 

В резултат на тежки поражения и последици в езиковото въображение 

или лингвистичната памет могат да се отприщят и мултиплицират опасни със-

тояния, тенденции. Не случайно непрестанното и масирано инжектиране на со-

циалната психика и общественото съзнание с опасни и вредоносни лингвистич-

ни ваксини или серуми провокира неочакван, невиждан, а и трудно преодолим 

ръст на моментни или по-дълготрайни увреждания, на частични, или пълни раз-

стройства на историческото въображение, или пък и на политическата, социал-

ната, или на културната памет на доста значими човешки множества в прехода. 

Случайно или преднамерено увредени, сериозно деформирани, тежко 

поразени и превърнати в опасни с последиците си патологични гени от лингвис-

тично естество се оказваха причина за неочаквани и тежки поражения в цялос-

тната ДНК система на обществения организъм, системни разстройства и кризи. 

Моментната или хроничната анемия, разпространението на булимията 

сред доста политически езици са очеваден факт и неотменна черта от портрета 

на прехода. Именно те обаче са и в дълбоката, невинаги осазната основ и на 

редица колапси, конвулсии, гърчове, агонии и летални изходи за много  полити-

чески езици, чиито имунитети не могат да устоят на такива предизвикателства. 

В нашата историческа съвременност с релефна острота изпъква въпро-

сът за намаляването или унищожението на определени видове. А той предпо-

лага или изисква съответни екологически контра-действия, целящи опазването, 

или възстановяването на сериозно или дори на фатално застрашените видове 
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в природната среда. Този злободневен въпрос изобщо не е безотносителен към 

историческите или политическите биографии на редици езици, които по опре-

делени причини и съображения биват неволно, или умишлено редуцирани, до-

ри елиминирани. Затова вече изобщо не са случайни, а – обратното – са на-

пълно обосновани – кога навременни, кога ненавременни, забавени и ненужни 

вече – исканията за създаване, а и за легитимация на особени, сходни с тези на 

еколозите, „червени книги” за застрашени, подложени на опасни и гибелни вли-

яния и въздействия етнически, или пък също и за всякакви други типове езици. 

Впрочем, сериозното или крано тежкото нарушване на демократичността 

на обществено-политическата „екосистема” също може да или реално провоки-

ра такива гибелни процеси, а и се нуждае от своевременно публично оповестя-

ване на „червените книги”, респ. на солидни усилия и действия по спасяването 

на застрашените, или на вече изчезващите политически езици, в които „има 

още хляб”, и които са нужни, а и полезни с някои свои атрибути и способности. 

Силно увредената, опустошената или унищожената природна среда на 

отделни езици (в т.ч. политически) е в състояние да ограничи, или даже напъл-

но да „изтрие от лицето на земята” определени застрашени в конкретните ус-

ловия лингвистични видове, или родове, които в миналото са били в огромни 

количества и са играли важна роля. Не можем ли да правим аналогия с избива-

нето, унищожението на мамутите или на други животински, или растителни ви-

дове, съотнесени към масовото преследване и избиване на определени терми-

ни, категории, семантични, или семиотични природни богатства и редкости, кои-

то в променените обществено-исторически условия, реалности и нрави вече са 

загубили своята предишна голяма значимост, а пък даже и сакралност за хора-

та, превърнали са се в инструментална ценност, т.е. плячка, която безогледно 

се преследва от страна на днешните политически/политизирани неандерталци. 

Нима „мастодонтите” на комунистическата идеология и терминология ве-

че не са силно намалели по своето количество и разпространение в природна-

та среда и жизнените светове на ентусиазирано преследващите и безпощадно, 

безнаказано избиващите ги „демократични” неандерталци, неолиберални вар-

вари или постмодерни троглодити! А това не е прецедент, защото и в предишни 

исторически епохи също е имало такива „ледникови ери” за отделни езици, кои-

то са били подложени на неимоверни изпитания и дори на гибелни премеждия. 
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Както добре знаем от практиката на съвременните природозащитниците, 

създаването и прилагането на такива „червените книги” винаги е плътно свър-

зано и с изобретяването, пък и със спазването на определени кодове, устави, 

алтернативни на битуващото в дадено време или в даден ареал отношение към 

застрашените, масово преследваните, а и безразборно унищожаваните видове. 

За огромно – историческо и актуално, глобално, континентално и нацио-

нално – съжаление, такива „червени книги” в сферата на политиката все още 

липсват или ако се появяват някакви техи прототипи, те са прекалено мимолет-

ни, а и недостатъчно ефективни – например, създаването и приемането на „ко-

декси” за почтено отношение, или спазване на законите между конкуриращи се 

политически субекти по време на изборни кампании. Но дори в този, уж догово-

рен, период масовото преследване, или безмилостният „отстрел” на застраше-

ни, болни, или моментно отпаднали в надпреварата езици не престава въобще.  

Подобни аналози за опазване и поддържане на по-добра жизнена среда 

и атмосфера в публичното и частно-житейското пространство на съвременните 

хора, от гледна точка на опасните или вредните екологически влияния на някои 

политически езици, не са честа гледка, нито се превръщат в истинска социална 

традиция. По-скоро и по-точно тяхното наличие и функционален ефект в даде-

ни рискови ситуации се свързват не толкова с истинска загриженост за съдбата 

на някои – застрашени или вече поели друмищата към небитието – политичес-

ки езици, колкото с желанието на техните притежатели да си осигурят по-добри 

условия и възможности в баталиите им с други такива езици. В крайна сметка, 

такива симулации на отговорност и имитации на загриженост за съдбата на по-

литическите езици изобщо, или на застрашени техни видове, не постигат резул-

тат, а само временно забавят и частично ограничават гибелните процеси сре-

щу, или за тях. Защото семантичните, лексикалните, синтаксичните, морфоло-

гическите, идеологемните и пр. опасни или смъртоносни щамове в техните ор-

ганизми не са екологически достатъчно, или напълно очистени и елиминирани. 

А това вече създава ред предпоставки, условия, фактори и механизми за пос-

ледващи нови, поредни замърсявания и увреждания, дори унищожения на оп-

ределени парцели, на цялата обществена среда или атмосфера, при което са-

моунищожението е само отложено, въпреки очевадното избиване на другостта.  

В екологическата теория и практика отдавна се говори/пише за т.нар. 

екологически императив. За жалост обаче, в политиката и по-точно в полити-
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ческата лингвистика все още няма такъв – всеобщ и универсално признат, а и 

зачитан, общовалиден за различни исторически времена и типове общества – 

еколингвистичен императив, който да бъде възприет и спазван, репродуциран и 

легитимиран по протежение на времето и в глобалното пространство, за да га-

рантира нормално и перспективно развитие и възпроизводство на човечеството 

в един все по-динамичен, неимоверно усложняващ се и рисков свят, но и живот. 

По-чести са ситуациите или казусите, при които политическите езици се 

стремят и опитват да наложат волята си над други езици, да разширят своето и 

да смалят чуждото жизнено пространство, да бъдат субекти и контрольори на 

изкуственото развъждане и „естественото” понижение на наличността и значе-

нието на противникови езици. В подобни безпощадни съперничества или бата-

лии нерядко триумфира естественото състояние на борба на всеки срещу 

всички, или естественият отбор, повеляващ триумфа да се полага на онзи, 

който има най-развити нагони и рефлекси, солидни възможности и качества да 

бъде най-силен, или най-добре адаптирал се в конкретна ситуация. 

В съвременната – неолиберално доминирана, а и постмодернистки деко-

рирана – историческа съвременност и обществено-политическа действителност 

подобна закономерност или тенденция е опасна и вредна, защото е антихуман-

на, но и недемократична. Не случайно в нашето смутно време и разтресено (до 

корен) общество все по-често се говори/пише за постмодерната варвариза-

ция, чийто цивилизационни профили и културни облици нямат нищо общо с ре-

алния хуманизъм, нито с истинската демокрация. А този феномен не подмина-

ва заобиколно, нито прескача териториите и на разните езици. Затова все по-

чести са изумленията, притесненията, огорченията и разочарованията на хора-

та от профанирането и варваризирането на политическите езици в наше време. 

Семплификацията и опростачването на политическите езици са наше ежедне-

вие. Щом естественото размножаване, изкуственото развъждане на такива ези-

ци стане баналност и закономерност, историческите перспективи не са добри. 

Драмата или трагедията на човечеството е, че – както в миналото, така и 

днес, а вероятно и в някакво (неопределимо и необозримо сега) историческо 

бъдеще, – всеки, изкачил се на гребена на вълната на конюнктурата, полити-

чески език си въобразява, а и се опитва да натрапи на обществото, на отделни 

социални общности, на конкретни индивиди фикцията си, че единствен е спо-

собен да прави каквото, когато, където и с когото си ще; че самият той е уни-
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версален и фатален лингвистичен императив, а и че всички други езици трябва 

само да се съобразяват с неговите волунтаризми, капризи, и да зависят от тях. 

Производителите, дистрибуторите, рекламните агенти, търговските пос-

редници и консуматорите на такъв език нямат друг резон освен този да считат и 

публично да представят всички останали политически езици като несъвмнено 

по-нискокачествени, напълно достойни или заслужили да бъдат единствено не-

гови сервилни пажове, или пък да бъдат изпратени на бунищата на историята.   

Но, както знаем от практиката, изхвърлянето на непотребни вещи на сме-

тищата нерядко съвсем не е напълно безопасно, тъй като компостираната маса 

(при определени обстоятелства или условия) може не само да гние, да се раз-

лага и вони, а и също да се самозапали, респ. и да взриви наоколо намиращи 

се предмети като чрез това да заплаши и силно навреди на живота на хората. 

Така фактически се случва и на политико-езиковите бунища, където при 

дадени, (благоприятни за някои процеси) условия е възможно да се провокират 

не само разложителни, разпадни и унищожителни процеси за различни артику-

ли, изоставени в тези одиозни и смрадливи територии, а и да се натрупа огром-

на, и то непредвидимо опасна компостна маса, която в даден момент може да 

се възпламени и избухне, поразявайки с пушеците и огньовете си околната 

среда, нерядко много тежко навреждайки на близкостоящите (до тях) субекти.7  

Нечистите, дефектните, изхвърлените като отпадък или ненужен, вреден 

боклук лингвистични материали могат (при дадени обстоятелства) да предизви-

кат не само нетърпимо миризливи, извънредно опасни и даже вредни за чо-

вешкото (духовно и битийно) здраве емисии, а и незабележимо, неочаквано да 

подготвят опасни огнища и експлозии, които да нанесат огромни материални и 

духовни поражения, щети, някои от които даже са практически невъзстановими. 

В смутните и преломни исторически времена и в разтресените до основи 

типове общества темата за боклуците и сметищата във всичките им значе-

ния и ипостаси се оказва неизменен, пък и радушно посрещан гост в политико-

езиковите дискурси и баталии. Нали все още не са напълно изчезнали, нито пък 

са окончателно забравени площадните възгласи или парламентарните етики-

рания на вражеската идентичност като съответни по цвят боклуци, които трябва 

                                                 
7 За особените влияния и странните (символни) ефекти на бунищата/сметищата върху човешкото съзна-
ние, битност и битийност виж подр.: Мизов, М. Ромите в социалното пространство. С., „Парадигма”, 
2003, глава ІІ, § 2: „Боклукът – граница между цивилизацията и варварството”. 
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максимално бързо, безцеремонно да бъдат пратени на историческите бунища. 

А това не е само наш домашен, политико-битов проблем, защото и в света има 

също подобни казуси или препирни. Не случайно от години все повече набират 

скорост и придобиват ескалираща, контрастно различаваща се значимост нови, 

модерни научни дисциплини с екотерапевтично естество, но и предназначение, 

пряко ангажирани с проучване на и влияние върху екологията на разума8, съз-

нанието9 и душата10, човешките отношения и емоции11 в различни – публични и 

приватни – жизнени сфери, на екология на езика, културата, социалните кому-

никации, всекидневното общуване с другостта, дори на смъртта, да не говорим 

или пишем за пирамидите от книги за екология на човека и социална екология. 

Защото проблемите и дилемите на съвременния човек за възможни, или дъл-

жими синхронии, или асинхронии, резонанси, или дисонанси между екологично-

то и социалното, между екологичното и гражданско-политическото стават не 

само все повече, но и забележеми, осезаео по-остри, а и по-тежко болезнени.12 

Както често хората се отнасят пренебрежително към вещите, на които са 

отредили участта да бъдат изпратени в последния им път и настанени в пос-

ледния им приют – сметищата, така в политическата/политизираната реч лес-

но и бързо чуждостта се квалифицира като боклук, а след това и се изпровожда 

(шумно, или тихо) на сметищата на историята, или на политическата конюнкту-

ра, без изобщо да се предполага, че запокитена и изоставена на произвола на 

съдбата, тя може да се превърне отново в кошмар. А за да не се случи превръ-

щането от възможност в действителност, еколингвистиката трябва да отдели 

внимание, старание и усилие да предотврати с реални, практически действия 

подобни опасни рискове, зловредни и даже гибелни (за социума) вероятности.  

През годините на злополучния преход към демокрация не са случайни и 

единични, а сякаш закономерни и многобройни случаите, при които някога стиг-

матизирани, смислово, ценностно-нормативно и утилитарно девалвираните по-

литически езици, запокитени преди десетилетия на бунищата на историята, при 

радикално изменените обществено-исторически условия се завръщат, възкръс-

                                                 
8 Виж подр.: Бейтсон, Г. Экология разума. М., „Смысл”, 2000. 
9 Виж подр.: Медведев, В., А. Алдашева Экологическое сознание.2-е доп. изд., М., „Логос”, 2001 
10 От экология природы к экология души. Подосиновец, 2015. 
11 Виж подр.: Эмотивная лингвоэкология  в современном коммуникативном пространстве. Волгоград, 
„Перемена”, 2013. 
12 Виж напр.: Шаховский, В. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмо-
ции. Волгоград, 2016. 
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ват като Феникс от праха на миналото и от пепелта на забравата, за да могат в 

новите реалности и нрави да демонстрират своите особени „мирисови” ефекти. 

В такива случаи адептите на такива политически езици обикновено разпростра-

няват версията, че озонират или ароматизират замърсената от техните врагове 

среда и атмосфера, макар фактически да отравят, да овонясват или усмърдя-

ват със семантичните, лексикалните и другите си субстрати обществената сре-

да и политическата атмосфера, да заразяват, разболяват опасно гражданите.13 

Може ли някой добросъвестен гражданин да отрече несъмнения, а и оче-

ваден „исторически принос” на завърналите се от небитието, възкръснали от 

мрака на забравата политически езици на антихуманни и недемократични по-

литически организации и движения (като тези на легионерите, браниците, рат-

ниците и отецпаисиевците) за възхода на неофашизма днес? От бунището на 

историята в преломното ни време политически фигури издигат на пиедестал 

опасни езици, приписвайки им дори атрибуции на защитници на демокрацията. 

А това не е единствено наш, доморасъл и самороден одиозен, страшен проб-

лем, защото неговите одиозни проекции и зловещи резонанси се забелязват 

осезаемо в целия глобален свят, а и в толкова самодоволната Западна Европа.  

За екологическата теория и практика един от фундаментално необходи-

мите и значими термини е „природни ресурси”. Състоянието на последните, 

тяхната съхраненост и способност за възпроизводство и увеличение, или – об-

ратно – тяхното ограчинение, изчерпване, или липса са от фатална значимост 

за естествената и социалната природа на човешките същества. И ако в тази 

сфера не може да има никакво съмнение, дали в областта на политиката и, по-

точно, на функциониращите в нея езици, които са властово ориентирани и ан-

гажирани, не може да се припише статута на природни ресурси. Защото без 

наличността и употребата на тези ресурси политиката е невъзможна. Излишъ-

кът или недостигът на тези ресурси в обществено-политическата практика мо-

гат да провокират и катализират доста различни, нерядко и неочаквани ефекти. 

Разбира се, тяхната природност, а и ресурсност са от доста по-особен 

характер, но това обстоятелство не подменя необходимостта и възможността 

те да могат да бъдат квалифицирани, дори класифицирани като един от типове 

„природни ресурси” на политиката като духовна и практическа дейност, която 

                                                 
13 Виж подр.: Мизов, М. Политиката като обоняние и парфюмерия. С., „Авангард Прима”, 2016. 
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съществено зависи и от тях. Затова нарушаването на статуса на тези „природни 

ресурси” може да обуслови доста разнородни и многопосочни ефекти, или пос-

ледици както в цялостната лингвистична среда на дадено общество, или поне 

на конкретна общност, така също да повлияе на самите езици. А това вече мо-

же/трябва да се отчете като важен проблем за политическата еколингвистика. 

Има ли в реалната политика ситуации, при които определени лица, групи, 

дори и общества живеят с впечатленията или внушенията, че експлоатираните 

от, или натрапваните им отвън властови езици са недостатъчни, аморфни, из-

черпани, рискови и дори зловредни, неспособни да изразят истинските тежне-

ния, упования и надежди на хората? Да твърдим, че подобни казуси липсват в 

действителността, значи да се скараме явно и с практиката, със съвестта си.14 

Защото недоверието, дезинтересираността, безразличието, индиферетността, 

отчуждението, досадата, отвращението, погнусата, отчуждението и, най-вече, 

противопоставянето на все повече граждански (персонални или групови) субек-

ти срещу произвола, безцеремонността, наглостта, арогантността, бруталност-

та и цинизма, или срещу перфидността, коварството и лицемерието на огромна 

част от циркулиращите в социума политически езици са абсолютно надгледно, 

безспорно свидетелство, но и очевадно и трудноопровержимо доказателство за 

негативизма на все по-растящи маси към днешните политически езици. А това 

вече е несъмнен симптом за влошения екологичен статус, патос на тези езици.  

Ако вземем и друг, също доста значим екологически феномен, а и термин 

– „биорезерват”, можем ли да направим – разбира се, с всичките необходими 

условности или уговорки – аналогия със статуса на отделни парцели, терито-

рии, ареали в обществено-политическата система, в които за определени – зас-

трашени, или пък вече считани и за много ценни – видове се запазват специал-

ни пространства, в които (да) има преференциален режим за тяхното опазване? 

В случая не иде реч единствено за подбора и инструменталната употре-

бата на една доста атрактивна екометафора, а за реални проблеми и процеси в 

обществено-политическия живот, свързани и със специален режим, чрез които 

се съхраняват, възпроизвеждат, селектират някои видове езици, при това в ус-

ловия на целенасочено избрана, поддържана и съхранявана жизнена среда.  

                                                 
14 Прастарата българска народна мъдрост или поговорка „език мой – враг мой” неоспоримо олицетворява 
или подсказва за рисковата възможност, при която човек може да си „пати” или „тегли” заради своя език. 
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Очевадният и баналният факт, че определени медии и властови институ-

ции в държавата не допускат изобщо, или пропускат само в минимален, силно 

подбран и солидно контролиран режим някои политически езици, но, за сметка 

на това, пък се превръщат в чудесни хабитати за размножаването и отглежда-

нето на други, алтернативни езици, е практическо олицетворение, а и очевадно 

доказателство за реалността, но и значимостта на такива особени „резервати”. 

Такива особени резервати фактически могат да съществуват и в друго 

измерение или въплъщение. Например, можем условно да считаме някои геог-

рафски (пък и политически) територии за резервати на определени партийно-

политически вкусове и избирателни вотове, които могат да променят или даже 

напълно да се лишат от своите прерогативи и граници само ако в тях се допус-

нат, или властово се вкарат политически бракониери, които да изменят съот-

ношенията между съперничещи си видове, които ги обитават от много години. 

Можем ли да отричаме фактът, че някои от т.нар. „смесени райони” са се 

превърнали не само в крепости и в затворени за другостта резервати, в които е 

позволено да се ширят и господстват единствено представителите на една ет-

ническа партия. Или, че за да пробият, а още повече добре да се чуят и разбе-

рат, най-сетне и за да се възприемат чуждите политически езици и гласове, са 

необходими не месеци, а десетилетия и огромни политически, организационни, 

финансови и всякакви други средства, които първоначално или дълговременно 

се дават на политически авантюристи и бракониери, които са готови и способни 

да нахлуват и превземат, да променят не само политико-езиковия пейзаж, но и 

качеството, и количеството на определящите го (автохтонни) популации. 

Именно в такива специфични политически резервати могат да се осъще-

ствят радикални процеси на мащабна, тотална подмяна на генофонда на сим-

патизантите на определени партии и идеологии – било чрез законни, било чрез 

незаконни действия. А променените съотношения между определени общности 

няма как да не се отразят и то понякога много съществено или даже фатално и 

спрямо техните политически езици. За да се постигнат такива ефекти, полити-

ците от някои формации нерядко имат огромна нужда от подобен тип политико-

езикови бракониери, нахлуващи в резерватните територии и отстрелващи без-

пощадно и повсеместно всичко, което им пречи с нещо. Защото историческото 

минало, в което религиозните мисионери са разчитали и на кръста, а и на меча, 

не е заглъхнало напълно, нито е забравено за вечни времена. А политико-ези-
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ковите бракониери доста често се вживяват в ролята на месии или мисионери. 

Затова и отношението на такива месии/мисионери към чуждите и считаните от 

тях за варварски езици не е много по-различно от това на бракониерите, които 

обикновено не се съобразяват с нищо друго, освен със своите интереси, пред-

разсъдъци, предубеждения или капризи. И затова съдбата на техните „мишени” 

или „плячки” никога не е за завиждане, тъй като обикновено даже е и ужасна.  

Обикновено (по някаква отдавнашна, устояла на превратностите на вре-

мето и историята традиция) се смята, че рекламирането и глорифицирането на 

даден политически език трябва (имплицитно) да означава, че той притежава 

определен сертификат за значими „екологически” референции. Например, 

апологията на конкретно взет политически език почти винаги е обсвързана и с 

изтъкването на редица негови позитивни свойства, каквито негови съперници 

се предполага или вменява, че не притежават, или имат в по-малко количество. 

Казвайки/пишейки, че даден политически език е единственият език на ис-

тината и правдата, на справедливото и вярно отразяване на някои неща в жи-

вота и действителността, иносказателно се твърди, че той е чист спрямо лъ-

жата, неправдата, фалша и семантичните „промискуитети”, които обаче трябва 

да се характерни, или доста типични  за неговите „омърсени” конкуренти.  

Същевременно, обаче, трябва да се отбележи, че претенциите за прите-

жание на такъв уникален сертификат, винаги са доста абсурдни, защото, от ед-

на страна, никой не може да издава подобни сертификати, но – от друга, дори и 

те да съществуват, няма гаранция, че визираното в тях отговаря на действи-

телните свойства и качества на езика. Въпреки това съществено обстоятелство 

в досегашната историческа еволюция на политиката родените от нея и сража-

ващите се под нейните пъстроцветни флагове езици никъде и никога не са 

преставали гръмогласно да внушават на и убеждават хората, че се единствени 

законни носители, предани защитници на добродетелите, че техните реални и 

потенциални съперници са лишени от подобни достойнства. Тези внушения или 

убеждения винаги са били неизменни части от раждащите или развиващите се 

в човешката история процеси на поредно екозамърсяване в живота на хората.  

За нас, българите, които сме съвременници на драматичния, а и одиозен 

квази-преход към демокрация, е много съществен проблемът за екологията на 
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политическите езици през тези трудни времена и тежки преживявания.15 А в 

този контекст (вече почти три десетилетия, макар и с променлива динамика, но 

и мащабност) се осъществяват две противоположни тенденции в обществено-

политическия ни живот; респ. в сферата на изявите и съперничествата между 

разнородните и многоликите политически езици, и на  техни деривати, родени и 

възпроизвеждани от реалностите, нравите на преходния етап.  

От една страна, явна е фрапиращата тенденция към разнопосочно вло-

шаване на пейзажите и климатичните особености на политико-ориентира-

ната и ангажираната вербалност на различните типове социални субекти – 

институционални и неформални; индивидуални, групови и обществени. Може 

фигуративно или метафорично да се говори/пише и за такива резки, неочаква-

ни и мощни промени, които поставят на огромни изпитания, а понякога водят и 

до сериозни конвулсии, гърчове, агонии и даже до летални изходи определени 

семантични, семиотични и терминологични идентичности.  Естествено обусло-

веното (от характера и особеностите на смутните времена и деконцентрирани-

те общества) или изкуствено провокираното и целенасочено експлоатиране на 

замърсяване на определени езикови пространства е реален факт в злополуч-

ния преход. В случая не иде реч само за безконтролно или манипулативно пре-

насищане на дадени вербални територии, или жизнени светове на конкретни 

социални групи, или даже и на цялото общество със селективно натрапвани 

инфилтрации на чуждици в речта ни. Става дума за цялостна, радикална про-

мяна на пейзажа или дизайна на политическите говори, на политико-вербални-

те стратегии и тактики, използвани от дадени общности, което обуславя риско-

ве, кризи, колапси, агонии и смърт за традиционните им езици. И то не заради 

естествения процес на заимстване, проникване и обогатяване на езика с нови, 

и чужди думи, а заради прехвърляне на допустимите прагове за тази подмяна. 

Подобни опасности и замърсявания на битуващите политически езици се отна-

сят също и до сериозни покушения, или дори за извращения със семантиката и 

семиотичния статус на отделни термини, дори на дискурсивни логики, техники, 

практики в обществото. Тоест, едновременно, успоредно се пораждат и мощно 

развиват процеси на очевадни демографски бумове, а и на силни тенденции на 
                                                 
15 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 цинизъм. – 
В: Екология и гражданско общество. С., „Авангард Прима”, съст. и науч. ред. М. Мизов, 2018.. 
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редукции, блокажи или дори на елиминации, на висока смъртност в определени 

политико-езикови идентитети и сфери. Това не е нещо, съвършено непознато в 

исторически контекст, но в съвременните условия, реалности и нрави то се ха-

рактеризира с огромна динамика или мащабност, най-вече и с флагрантно, и то 

умишлено провокиране, контрол, но и мултипликация на подобни мощни тран-

сформации в политико-езиковите трафарети, логики, технологии, а и практики.  

Разширяването на жизненото пространство и увеличаването на власто-

вия потенциал на даден език исторически отдавна, от много десетилетия вече 

се свързва и с един деликатен проблем – предположенията за или обвиненията 

на такъв език, че е „убиец” на езикови идентичности в пространствата или във 

властовите конфигурации, в които той се проявява по-добре от враговете си. 

В известен смисъл различните начини и форми за ограничаване или ли-

шаване от възможности на даден (набеден, или подозиран в страшни намере-

ния и действия) политически език публично, или неформално да се афишира и 

доказва в прекалено големи, често, но и неприлични формати, могат да се въз-

приемат и оценят – на съзнателно, или подсъзнателно равнище – и като свое-

образно иносказателно послание, или предупреждение, което да предотвратя-

ва „килърските” щения и способности на такъв опасен език. 

С изострянето на проблемите и конфликтите, произтичащи или свързани 

с неолибералната и постмодерната глобализация вече много години английс-

кият език е подозиран, или директно обвиняван в подобни най-тежки престъп-

ления към други езици. Десетилетия наред царуваше представата, че този език 

превзема все повече и повече географски територии, оставяйки след себе си 

руиниране и смърт на много езици. Тази версия се засили още повече с интер-

нетизацията и привидния монопол на английския. В последните няколко години 

обаче се оказа, че този език не е най-динамично разпространяващ се, а и три-

умфално завладяващ все по-големи човешки маси. Лингвистичните изследва-

ния показват, че ако през лятото на 2010 г. английският език е имал 27,3% от-

носителен дял на използване в Интернет, китайският – 22,6%, испанският – 

718%, японският – 5%, португалският – 4,2%, немският – 3,8%, арабският – 

3,3%, френският – 3%, руският – около 3% и корейският – 2%, като тази десетка 

покрива 82% от всички употребявани в мрежата езици, то в предишното десети-

летие 2000-2010 г. интензивният растеж на разпространението на някои от тези 

езици е направо шокиращ. Защото ако английският е увеличил присъствието си 
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с 281,2% за това време, то китайският е нараснал с 1277,4%, а арабският език е 

спринтирал и победил с цели 2501,2% на растеж.  

На този фон на лингвистичните експанзии в глобалното време и прост-

ранство ставащото в българските земи и с говорещите български език хора е 

много тревожно. Първо, защото с демографската криза се смаляват и притъм-

няват историческите хоризонти за нашия език, второ, понеже в емигриращите 

навън и нежелаещи да се върнат в родината си българи майчиният език тлее и 

угасва, и, трето, понеже в самото ни отечество родителите все повече се гри-

жат децата им да научат чужд език, за да емигрират, вместо да ги насърчават в 

овладяване, а и съхранение на езика ни. А всичко това означава само едно – 

географската площ и човешката маса, ангажирани с употребата и възпроизвод-

ството на българския език, се свиват като „шагренова кожа”, което е вече много 

сериозен, даже и извънредно тревожен етнолингвистичен проблем.  

Като се има предвид, че основен виновник за такива деструктивни проце-

си или тенденции, за подобна лингвистична денивелация и дори катастрофа е 

самозваната политическа класа на квази-демократичния преход, не бива да се 

подминават ролята и значението на политическите езици в подготовката, орга-

низацията и провеждането на още днес забележимата траурна процесия (преди 

да е направено истинското погребение) на българския език. 

Нещо повече, вместо да се използват коректните термини за подобна 

трагедия, родните политици, учени, културтрегери, експерти и журналисти неу-

морно са занимават с манипулативните качества и параметри на един или 

друг политически език, без обаче да кажат/пишат ясно и точно, че става дума за 

истински престъпления от негова страна спрямо други езици, спрямо настоя-

щето, или бъдещето на цели поколения. Още повече, че темата за лингвистич-

ните престъпления съвсем не е неразорана целина, нито девствена територия, 

а отдавна е поле на усърдна и плодотворна работа на лингвистите. А вербал-

ното „килърство” има най-различни типажи и всевъзможни техники за смърт.  

Всеизвестен и тревожен е фактът за ескалиращата тенденция на ликви-

диране на малки и стари езици в различни краища на света, в някои континен-

ти, региони, страни. Той се отнася и до политико-езиковата география, или ис-

тория в нашата съвременност, където и когато непрекъснато се репресират и 

унищожават „чужди” езикови битности. И въпреки, че има много научни изслед-

вания и издания, директно посветени на темата за естественото, или изкустве-
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ното ограничение на територията и властта, дори на изчезването на дългот-

райно битували и господствали езици, определено липсват такива за комплекс-

ното осветляване и обясняване на политическите лингвоциди и особено за 

умишлените убийства на политически езици, за историческите, или актуалните 

екологически катастрофи, а дори и за оповестената, или премълчаната гибел 

на такива езици. Ако днес без усилия могат да се открият доста проучвания и 

съчинения, визиращи количествените параметри на естествено-историческия 

лингвоцид, то почти няма такива, които да са пряко ангажирани с проблемите 

за реалния брой и кошмарните трагедии на целенасочено унищожени полити-

чески езици било в исторически, било дори и в актуален, съвременен план.  

Преди години, известният английски лингвист Дейвид Кристъл, чиято 

малка, но интересна книжка бе преведена и на български език, буквално сюрп-

ризира научната, политическата и медийната общественост с твърдението си, 

че на всеки две седмици умира по един етнически език, а пък и с още по-шо-

киращата новина, че до края на ХХІ век половината от сега съществуващите 

езици на Земята ще се „пренесат в небитието”. Количествено изразено, това 

реално означава изчезването на над 3500 местни езика.16 

Според някои етнолингвисти, ескалиращите и масирани щурмове на гло-

бализацията са прегазили или ще претопят и унищожат огромната част от все 

още съществуващите по-малки езици. Затова ако днес 94% от населението на 

нашата планета използва едва 6% от наличните езици, то повече от 130 езика 

вече се говорят от или даже по-малко от 10 души. А в културален аспект това е 

огромна и то невъзвратима историческа загуба, или трагедия, защото с изчез-

ването и на всеки един език се унищожава цял един уникален свят. Не случай-

но и лингвистът Кенет Хейл метафорично и скръбно подчертава, че смъртта на 

всеки език е равносилна, или подобна на бомба, хвърлена в Лувъра.  

„Камбаната” на фаталната тревога за съдбата на езиците, която от годи-

ни бият почтени и добродетелни лингвисти, а и според която едва около 5 % от 

застрашените езици са документално подсигурени, докато за останалите пове-

че от 95 % липсват необходимите свидетелства, архиви, достоверни вербални 
                                                 
16 Изследванията на гибелта на езиците започва още в края на първата половина на ХХ в. Тогава, напри-
мер, в 1948 г. Морис Сводеш публикува и своите изследвания за ориста на 8 тасманийски  и 6 индиански 
– йяхи, мохикан, читимака, начиз, катавба, и машли – езика в статията си „Социологически бележки за 
излизащи от употреба езици”, останала незабелязана от обществеността, в т.ч. от научната. Чак през 70-
80-те години започват по-активни действия. В 1973 г. е публикувана и работата на Нанси Дориан „Гра-
матически изменения в умиращите езици”, влязла и в популярния по-късно сборник „Смъртта на езика”. 
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практики, начини за оцеляване. А вероятно в сферата на днешната политичес-

ка вакханалия спрямо езиците изобщо не съществува и 1 % от надлежно регис-

трирани и архивирани свидетелства за неговите качества, за генеалогията и 

феноменологията им, или за възможностите им да оцелеят. 

Тъжната или ужасната картина на настоящето или бъдещето за немалко 

езици по света още днес е отчасти известна, макар не съвсем прецизно анали-

зирана. Според лингвисти на Земята има между 2500 и 7000 етнически езика и 

над 8000 диалекта, огромната част от които са опасно застрашени и трябва да 

бъдат сложени в „червена книга”. Такова е положението и с местните наречия, 

повечето от които, т.е. над 2500, вече са на границите на своето изчезване, а 

пък с тях вече си отиват невъзвратимо и цели култури. 

В Индия има 845 езика, в Папуа – Нова Гвинея те са повече от 600, като 

значителна част от тях вече са силно застрашени от изчезване, поглъщане и 

субституция от хинди английски, или китайски. И макар Европа да е отечество 

едва на 4 % от световните езици, над половината от десятката на сега господс-

тващите в света езици са нейни – английски, испански, португалски, руски, нем-

ски и френски. И ако днес английският език се говори от повече от 340 милио-

на, плюс още над 350 в интернет, то според лингвисти след няколко десетиле-

тия на първо място ще излезе китайският не само в своята страна, прехвърля-

ща над милиард и триста милиона жители днес, но и в добавка още от над ми-

лиард ползватели на интернет и новите комуникативни реалии, а и китайски 

учени са разработили и внедряват техни йероглифи в компютърните езици.   

Според прогноза от 1992 г. на Майкъл Краус, от всичките над 6000 биту-

ващи днес езика в края на ХХІ век ще оцелеят около 600. Неговата преценка се 

счита за пресилена, а лингвистите дават 30-35% шанс за спасение на езиците. 

Краус отива по-далеч и е по-безпощадно критичен, отбелязвайки, че ако 

не се променят стратегиите, приоритетите за спасение на застрашените езици, 

лингвистите ще се окажат в нелицеприятна и печална роля като единствените 

учени, които с безотговорност, безразличие и нехайство са изпратили в моргата 

на историята и забравата повече от 90% от обектите на изследванията си.  

Директорът на един от водещите западни лингвистични институти, д-р 

Грегори Андерсон отбелязва, че фаталната погрешност и невъзможност на 

много съвременни хора, забравили или изгубили майчиния си език, да общуват 

със своите прародители и даже много отдалечени във времето предци, като 
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подчертава следното: вие искате да разговаряте с предците си в и чрез вашите 

днешни мисли, но вашите прадеди не са говорили и мислили на английски език, 

а това обстоятелство вече е исторически разрив. 

Не се ли случва нещо подобно и в сферата на политиката, заради което 

все по-трудна и практически невъзможна става комуникацията между отделни-

те поколения! В състояние ли са днешните – граждански и даже политически 

активни – поколения да разберат и оценят по достойнство семантиката, лекси-

ката, фразеологията, идеологическия синтаксис, граматиките и речниците на 

предшествениците си? Неразбирането и неточното оценяване на същността и 

особеностите, на възможностите и неопознатите богатства, скрити в застраше-

ни  или изчезнали вече политически езици, не подклаждат ли колосални, поня-

кога даже трагично невъзстановими разриви между поколенията? Не се ли 

превръщат в предпоставки и за особен лингвистичен „холокост”, преживяван с 

безразличие, а даже и с френетични съучастия в неговото осъществяване?  

Според д-р Андерсон, основната причина за ескалиращата в нашата ис-

торическа съвременност гибел на много езици се крие в естеството, темповете 

и мащабите на икономическа активност и свързаната с нея мобилност, подпла-

тени със солидни утилитарно-меркантилни мотиви: хората търсят места и сфе-

ри, предлагащи им по-добро препитание и бъдеще; такива най-често са терито-

риите и жизнените сфери, в които преобладават или безцеремонно господстват 

определени езици, принуждаващи обаче малцин-ствата да изоставят и, с тече-

ние на времето, напълно да забравят своите майчини езици. Не бива да се 

подценява и глобалното разпространение на определени типове масова култу-

ра, които са органично свързани с хегемониите на няколко езикови „диктатори”.  

Този модел обаче е валиден и може успешно да се пренесе и в сферата 

на политическите процеси с редукциите или безвъзвратните унищожения на 

много езици в тях. Инструменталната хедонизация и превръщането все по-че-

сто на политиката в грандиозно, впечатляващо публично шоу, което залага по-

вече на емоциите, отколкото на човешкия разум, също оказват своето дискрет-

но влияние върху преформатирането на ролята и значението на отделни поли-

тически езици, пък и на съперничествата между тях. Както навсякъде, така и в 

този аспект, театрализацията на политиката изисква огромони финанси и други 

средства, затова конюнктурна или дори историческа изгода често имат тези 

„шоумени”, които разполагат с такива ресурси, респ. налагат и свои езици.  
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Загубата не само на малки, а в нашата глобална епоха и на средни етни-

чески/национални езици се случват при всеобща дезинтересираност, безчувст-

вие, безмълвие и пасивност от страна на властови институции и фигури. Така е 

в сферата на застрашените, масово избиваните политически езици, защото яв-

ната, или завоалирана цензура и репресия за употребата им са очевиден факт. 

Никой лингвист или политолог не може да каже какъв е истинският брой 

на гибелно застрашените днес или дори вече невъзвратимо унищожаваните 

политически езици, чиято масова екзекуция продължава с неспирни темпове. 

Не бива да оставаме с впечатлението, че кланицата, кървавата хекатом-

ба на всевъзможни политически езици е присъща единствено на нашата съв-

ременност. По протежение на историята на човечеството гибелта на безброй 

езици е била неотвратима съдба или неизменна закономерност. И за огромната 

част от тях, обаче, не са останали и никакви следи в историческите анали.  

В този контекст лингвоекологията може да е от полза, тъй като е способ-

на да разкрие причините, предпоставките, условията, факторите, механизмите, 

средствата, потайностите и шансовете на различни езици да бъдат поразени 

или спасени, да имат исторически перспективи, или да са фатално обречени. 

Що се отнася до въпроса за гибелта на политическите езици, макар че за 

този банален феномен няма изследвания, може да се спомене, че трагедиите 

при тях са дори още по-чести, а и по-фрапиращи от тези на етническите езици.  

В еколингвистичен контекст би следвало да се каже/пише, че този „масов 

мор” на политическите езици се дължи и на крайно влошената лингвистична 

среда и атмосфера, при това не в отделно взети исторически епохи и типове 

общества, а по принцип, по протежение на историята на човечеството, свърза-

на и с еволюцията на политиката. Политиката от самото си начало, а вероятно 

и до сетния си исторически дъх, (ще) създава лабилна, динамично-противо-

речива, нестабилна и опасна жизнена среда и социална атмосфера за битието 

на политическите езици. В този план трябва да се визират две съществени 

неща. Първо, че действащата универсална закономерност, че във всяка епоха 

и тип общество, в които политиката играе важна роля, винаги е имало, има и в 

бъдеще ще съществува рискова, крайно неблагоприятна, дори екстремална 

жизнена среда и токсична обществена атмосфера за повечето езици, е практи-

чески засега не-преодолима. И, второ, че за това нерадостно състояние на тези 

езици отговорност или вина имат не само и не толкова външни на тях предпос-
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тавки, условия и фактори, а и самите те, които със своята феноменология и 

функционалност сами подкопават фундаментите на своето съществуване, а и 

отравят обществено-историческата атмосфера за своето проявление. 

Бруталното налагане и безцеремонното прочистване на общественото 

време-пространство от страна на конюнктурно или дълготрайно доминиращи, 

или хегемомнни политически езици, които съвършено безцеремонно и много 

често напълно безнаказано дискриминират, или унищожават смятаните от тях 

за вражеските лингвистични идентичности, като освен всичко останало ги пуб-

лично ги обявяват и за туземни, варварски и нецивилизовани в нашата истори-

ческа съвременност, твърде много напомнят за одиозните практики, широко и 

трайно разпрострени (по протежение на много десетилетия) в Австралия срещу 

аборигените, чиито езици са били безмилостно преследвани и напълно забра-

нявани, а децата от техни племена били отнемани от родителите им и изпра-

щани в държавни/местни училища, за да научат господстващия английски език, 

но и да забравят, или въобще да не научат нищо от майчиния си.17 Не случайно 

учените регистрират и тежки „малформации” при предаването на такива езици. 

Зловредните мутации в мести езици също не са толкова голяма истори-

ческа рядкост. Например, още през 1972 г. Роберт Диксон публикува свое инте-

ресно проучване на аборигенския език дирбал. Десетилетие по-късно асистент-

ката му Анет Шмид прави интересно панелно изследване, установяващо, че 

младото поколение вече говори език, силно отличаващ се от онзи на старото. 

Съвременните идеологически и политически мисионери не вършат нищо 

по различно от току-що визираните аморални и престъпни спрямо човечеството 

практики, а и нещо повече – те дори, за жалост, не осъзнават тази си антиху-

манна и вредна дейност. Публичните забрани и репресии над определени – 

конюнктурно табуирани – политиче-ски езици не предотвратяват възможности-

те в някакво – по-близко или по-далечно – историческо бъдеще представители 

на вече „преформатираните” генерации да проявят интерес и загриженост, же-

                                                 
17 Такива репресивни лингвистични практики не са ставали единствено в другия край на света, а и близо 
до нас или до Европа. Един кенийски писател описва страданията и премеждията в детството си, когато е 
бил принуждаван да не използва майчиния си език, а само английски, под страх от сурово телесно нака-
зание – три до пет удара с тояга по ръцете или задника, или носене за известно време на метална плочка, 
върху която е написано унижаващото достойноството му „Аз съм глупак”. Но историята и в Европа не е 
по-различна, защото е добре известно на циганолозите, че една австрийска императрица е създавала и 
следяла за стриктно изпълнение на законите й, повеляващи отнемане на циганските деца от техните се-
мейства и пращането им в държавни интернати, където със суров режим ги карали да забравят езика си.  
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лание и настойчивост да научат, или, още повече, да възстановят, да си върнат 

изконните езици, макар вече често и осъвременено преобразувани.  

Етнолингвистите много отдавна са отбелязали един интересен парадокс: 

мисионерите на дадени конфесии първоначално са били основните причините-

ли и виновници за изтласкването, дискредитацията, дискриминацията, стигма-

тизацията, репресията, ге-тоизирането а, накрая, и унищожението на опреде-

лени, варварски или нецивилизовани (според тях) езици, но впоследствие 

именно от техни среди са се появявали лица, групи и дори институции, които са 

се ангажирали с ревностно изучаване, изравяне от „праха на забравата” или 

дори възкресение на агонизиращи, или даже умрели етнически езици. 

Дали не може да се направи заемка, трансфер на тези истории, логики, 

техники и практики в дискурсивното поле на политиколингвистичните трагедии? 

Такъв аналитичен и интерпративен маньовър е възможен и полезен. От 

една страна, той ни разкрива доста потайности, отнасящи се до историческата 

и актуалната драма или трагедия на много политически езици, които гръмко или 

тихомълком слизат, или биват насилствено сваляни от сцената на историята, 

след като се били реално, или фиктивно сразени на политическата арена. И, 

второ, че политиката никога не е имала скрупули, когато й се е налагало да 

разравя вехтошарските кошове на своето историческо безразличие или забве-

ние спрямо  дадени езици, които преди време тя е изоставила и захвърлила в 

каторгата на социалния мрак и мълчание, за да може сега отново, но и поради 

конюнктурни нужди и съображения, да извади отново от прашните скринове и 

плесенясате кошове, да ги отупа от нафталина на историческата и социално-

политическата забрава, да ги представи в нова и атрактивна форма, чрез което 

да получи и съответните дивиденти за своите тайни сценарии. 

И двата казуса обаче дискретно подсказват или гръмогласно оповестяват 

една и съща закономерност, тенденция: Политиката сама е отговорна и спо-

собна да измени екосредата, атмосферата (необходима за пълнокръвния 

живот) на определени езици, и да ги превърне – естествено или изкуствено – в 

черни овци, мъченици, еретици и достойни за публичните клади на тяхното ин-

квизиране, или изгаряне. И, въпреки че в такива сюблимни моменти тя се къл-

не, че връщане назад няма, а и не може да има, след време, когато отново има 

необходимост от тези или техни клонинги езици, тя е готова и способна по все-
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възможни начини да ги призове обратно към живота и да ги признае за светци-

мъченици, които дълготрайно и незаслужено са били анатемосани и прокудени. 

Подобни реверсии и възкресения на уж мъртви езици стават и в прехода 

ни, когато цари ужасен мор, чумна епидемия за огромна част от езиците, а и се 

появяват възможности, предпоставки, условия и катализатори за неочаквана 

реанимация и завръщане от другия свят, от небитието и забвението на езици. 

Както сочат етнолингвистите, забравени и изчезнали езици могат се вър-

нат в живота и историческата практика, при положение, че в предишната си 

битност и битийност те са притежавали определен, необходим и ценен за съв-

ременните реалности и потребности, семантичен, лексикален ресурс, по изкус-

твен и целево-инструмен-тално ангажиран начин са били изобретявани и внед-

рявани думи и дискурси, които са били публично афиширани като техни родни. 

Нямаме ли причини и основания да запитаме дали такива своеобразни 

обрати не са валидни и за политиката, дали в нея те не се извършват предна-

мерено и утилитарно. Историческите анали и обществените практики доказват, 

че неведнъж политнката е била склонна и способна да сътвори нещо в алхи-

мичните си лаборатории и колби, а впоследствие да го пусне по белия и широк 

свят, лепвайки му етикета за естествено възникнало и нормално функционира-

що, а и крайно необходимо и полезно нещо. И някога замърсявала екосредата 

и произволно, безразборно или избирателно и методично изпращала в социал-

но-историческо изгнание и забвение дадени политически езици, по-късно тя, 

вече и по съвършено други мотиви, или съображения, се завръща към тях. 

Нека да не отиваме и затъваме в тази мрачна проблематика, а да насо-

чим взора и мислите си към други по-естествени лингвоекологически въпроси. 

Вероятно, имаме причини и основания да можем, аналогично на пробле-

мите за феноменологията на биоценозата, да пишем/говорим за специфичните 

типове въпроси и феноменологичните особености на лингвоценозата, в т.ч. и 

на 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/възпрат някои процеси на сукце-

сия, откриващи пътища за поява и последващо развитие на нови лингвофено-

мени на територията на преди това битуващи лингвокултурни организми, иден-

тичности и стари езици. Такива сукцесивни замени могат да са свързани с пуб-

лично видима или незабележима от огромни човешки маси „подготовка на поч-
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вата”, „на терена”, върху който даден (фаворизиран в момента) език може явно, 

или дискретно да обуславя, да катализира пришествието и господството на 

друг, но вече на по-късен етап.18 В този особен контекст трябва и да знаем, че 

(както фактологически показват и научните изследвания) почвеният слой на 

планетата Земя ескалиращо изтънява през последните няколко века, а темпо-

вете и мащабите на неговото смаляване и унищожение през тях е доста по-

малки в сравнение с това, което става през последните няколко десетилетия.19   

Водени от тревогата, безпокойството, притесненията или страха за бъ-

дещето на земята – и като планета, но и като почва, – не би ли следвало да по-

питаме: какво става и с почвата, в и на която се раждат и живеят, триумфират и 

загиват политическите езици. Дали нейният животворен „хумусен слой” е такъв, 

какъвто е бил преди десетилетия, векове, хилядолетия, или се е променил? Ако 

е така, то в какъв смисъл, в каква посока. Защото лингвоекологическите сонда-

жи и експертизи вероятно могат да покажат доста впечатляващи, а още повече 

и плашещи тенденции за сериозното му влошаване, за неговото системно и 

преднамерено увреждане, а някъде вече даже за унищожението му. 

Със сигурност, обаче, може да се твърди, че през последните няколко 

десетилетия „почвата” на и за разнородните и многоликите политически езици е 

станала не само доста по-тънка, много по-опасна, а, заедно с това, далеч по-

окървавена, видимо опустошена от хората, които безразсъдно са повярвали 

или неразумно са се отдали се на такива опасни, или, както впоследствие, се 

оказва, смъртоносни езици. И тук следва да говорим/пишем не само за истин-

ската, реалната човешка кръв, разливаща се навред, а и за символична (и то не 

по-малко драгоценна) кръв, пулсираща и проливаща се реално, или привидно в 

името, за благото и триумфа, увековечаването на определени политически ези-

ци, оставящи най-често след своите бойни походи и съмнителни подвизи опус-

тошени територии в човешката духовност, битийност. 

                                                 
18 Например, у нас радикалните промени в сферата на сблъсъците между политическите езици доведоха и 
до съответни промени в еколингвистиката и лингвоценозата в научната терминология и дискурсивност. 
19 Д. Монтгомери доказва, че гаранционнят срок на човешката цивилизация зависи фатално от отноше-
нието й към изначалната дълбочина на почвата, както от скоростта и мащабите на нейните увреждания и 
загуби, а досегашната история релефно показва, че ерозията на почвите е надхвърлила десетократно и 
даже повече темповете на възстановяването им. Брюс Уилкинсън е още по-трагичен: ако за предишните 
500 години средната скорост на почвената ерозия е била 1 дюйм, в нашата епоха тази скорост се постига 
за по-малко от 40 години, т.е. повече от 20 пъти по-бързо от естествените геологични процеси на Земята 
за нейното възстановяване (виж: Монтгомери, Д. Почва. Эрозии цивилизации. Анкара, 2015, с. 358). 
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Историческият „хумус”, социалната „почва”, в която днес политическите 

езици виреят и доказват качествата си, се отличават от тези, валидни и използ-

вани дори не преди хилядолетия и векове, а само преди няколко десетилетия. 

Има и още нещо. В последните десетилетия се забелязва мощната тен-

денция на Велико преселение на човешки маси към градовете. Макар че този 

процес е започнал преди векове, неговите темпове и мащаби днес нямат дос-

тойни аналози в историческото минало на човечеството и публичния му живот. 

Като цяло градовете, за да не кажем мегаполисите, са основни центрове, в кои-

то се раждат, развиват, от които отправят свои послания към света политичес-

ките езици. Затова има основания да се защитава тезата за нуждата от специ-

фична лингвоурбоекология, свързана с характера и особеностите на същест-

вуване и междувидова конкуренция на езиците в градски условия, при което са 

възможни сериозни поражения в автохтонната среда на някои вербални иден-

тичности. Неслучайно в нашето смутно време ескалиращо излизат публикации, 

посветени на новите изисквания и техники на политическа/политизирана конф-

ронтация, свързани с особеностите на ландшафта и климатичните особености 

на градските реалности. Ще напомня за мащабно рекламираната и методично 

прилаганата у нас малка книжка на Джин Шарп с инструкции как (уж „ненасил-

ствено”) да се свалят политически режими20, за отупване от нафталина на заб-

равата и преосмисляне в унисон с новите реалности и условия на фундамен-

талния труд на Карл Шмит за партизанската война21, за съвсем новите (парти-

зански) стратегии и тактики на водене на борба22, или пък за съвършено новите 

устави, подробни указания как трябва да се подготвя и успешно да се прави 

„гериля” в днешните градски условия.23 Защото при всички тези – методологич-

ни или методични – разработки се отделя огромно внимание, а и се вменява 

особена роля и значимост на политическите/политизираните езици, говори.  

В условията на родни преход към демокрация миграционните вълни се 

насочват към големите градове, оттам към големите и развити държави, а това 

                                                 
20 Виж подр.: Шарп, Дж. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения. М., „Новое 
издательство”, 2005 и  
21 Виж подр.: Шмитт, К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М., 
„Праксис”, 2007. 
22 Срав.: Хардт, М., Негри, А Множество: война и демократия в эпоху империи. М., 2006, с. 17-18. Интересен 
и добре аргументиран е техният анализ на „тихите войни”, които набиращите скорост, власт и терен за дейст-
вия НПО (открито или завоалирано) водят срещу държавата и обществото, при което те упражняват своята 
дейност в съответствие с, по заръка или чрез различни спонсорирания отвън, от други страни и общества. 
23  



 175

предизвиква съществени увреждания на привичната лингвоекология в селата, 

или в малките градчета. Немалка част от тези процеси имат свои политически 

причини и следствия. Градската среда и градската социално-политическа атмо-

сфера видимо са и доста по-разнообразни и, същевременно, по-замърсени в 

политико-езиково отношение. Циркулацията на политическите езици в тях е по-

друга, по-динамична от тези в селата. Затова и рисковете за, а пък и процесите 

на опасно и вредно замърсяване на тези езици в градовете са не само по-го-

леми, но и доста по-чести, а и по-силно влияещи на хората, което не значи, че в 

малките градове и селата хората живеят в екополитическа аркадия. 

Преходната миролюбивост на обикновените хора, живеещи в селата и 

по-малки градчета, е причина за политико-езиково разделение, етикиране или 

стигматизиране на провинциалистите като аполитични и консервативни типове, 

генетично обременени и неспособни да отговорят на демократични предизви-

кателства. Деленето на селяни и граждани се инструментализира и прекрачва 

границите на правно-политическото, законовото дефиниране на всички като 

български граждани, за да придобие отчетливи политизирани конотации и фун-

кционални ангажименти. Селяни, селяци, селяндури, провинциалисти или други 

такива етикети се превръщат в конвертируема и общовалидна символна „валу-

та” в съперничествата между различни партийно-политически и идеологически 

идентичности, особено в изборни кампании, а гражданският статус и патос се 

вменяват като неотменим атрибут само на онези, които не се притесняват или 

страхуват да излязат по площадите, да участват в митингите. За съжаление, 

българските обществени науки досега не са проявили интерес към тези важни и 

злободневни въпроси, имащи не само актуален, но и перспективен ракурс. 

Ако екополитическото насилие се превръща в почти неизбежна част от 

политическия живот на повечето съвременни общества24, може ли да се каже, 

че подобна тенденция е безотносителна към темата за лингвополитическото 

насилие над другостите. Нали днешните тревоги и страхове на много полити-

чески елити или дори на цели общества са свързани и с възможни, или вече 

действащи хибридни войни, основната част от които са ангажирани със същес-

твени промени на информационната среда, с инфилтрация на лингвистични 

„емисии” и субстанции, предизвикващи сериозни поражения. 

                                                 
24 Виж по-подр.: Нефëдов, С. Экополитическое насилие как феномен современной политической жизни. 
Ставрополь, 2013, диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. 
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Езикът на омразата, който в нашата историческа съвременност не поз-

нава и не признава граници, безцеремонно и безскрупулно си шири и господст-

ва по целия свят, е несъмнена форма на екополитическото насилие. Той не 

дефилира само в преки, арогантни и брутални форми, защото манифестира и 

завоалирано, под прикритие, от задкулисие, под други имена и в чужди одежди, 

добре гримиран и фризиран, перфиден и коварен, но все същия по мисията си. 

Комодификацията на политиката, на нейните езици, обуславя възмож-

ности за производство, дистрибуция, рекламиране, пласмент и консумация на 

вербални екстри или халтури, имитации, симулакри, част от които не притежа-

ват (обявените на политико-пазарните тържища) високи качества и предимства, 

но обаче замърсяват не само лингвополитическия пазар, а и социалната среда. 

Политико-лингвистичните интервенции, офанзиви и дефанзиви могат да 

провокират и гарантират друг тип процеси, свързани и с особен тип ремедиация 

на преди това доста силно засегнатите, замърсените, имунно застрашените или 

колабиралите лингвистични организми, т.е. със съживяване, възстановяване на 

деструктивно или дебалансирано битуващи предишни лингвосфери. 

Сериозните промени и увреждания в лингвоатмосферата на даден поли-

тически организъм, климатичните аномалии на дадено общество, провокирани 

от различни видове антропогенни действия, вредни емисии, т.е. замърсявания 

в езиковата му среда, могат да предизвикат „озонови дупки” в лингвоатмосфе-

рата, които доста съществено да усложнят, или пък дори и да унищожат в ня-

каква не/обозрима историческа перспектива и живота на този лингвосоциум.  

Дебатите, споровете и дискусиите за реалното наличие и инструментал-

но-имагинерното натрапване на темата за климатичното затопляне излизат 

от чисто научните си дискурси и се врязват мощно, а и ангажиращо в политико-

езиковите баталии. Защото неотклонното повишаване на температурата на по-

литическите реалности, нрави и езици водят до редица опасности и произшест-

вия, до исторически стихии и обществени бедствия, сериозно или даже фатал-

но засягащи жизнените светове на много хора. Всевъзможните типове (реални 

и символни) разрушения и опустошения, предизвикани от, или свързани с линг-

вистични „пожари и наводнения” в публичния/частния живот на съвременните 

(политизирани, или аполитични) хора се оказват исторически неотвратима съд-

ба, а пък и банално всекидневие за все по-големи човешки маси, или общности.  
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Мащабните нарушавания на лингвосредата, пък и на лингвоатмосфера-

та, свързани с драстично надхвърляне на естествените прагове на поносимост 

и възстановимост на пораженията обаче, могат да провокират 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 ка-

зуси могат да бъдат силно възпрепятствани, мащабно блокирани или унищоже-

ни различни комуникативни техники и практики в поразения социум, или субект. 

В дългия, често преживяван като кошмарен списък на екологичните ката-

строфи се включват различни видове земетресения, наводнения, тайфуни, ура-

гани, цунами, изригвания на вулкани като говорим за природни бедствия. Но 

ако го допълним с антропогенно провокираните, техногенно обусловените про-

изшествия, той може да се разшири и да придобие още по-ужасяващи изгледи. 

Всички тези бедствия, произшествия могат да имат проекции, а и въплъ-

щения в сферата на еколингвистичните реалности и нрави във всяко общество.  

Не сме ли били свидетели, очевидци, слушатели, а и коментатори на по-

литико-езикови катаклизми и земетресения, разместващи или преобръщащи 

пластовете и архитектурните творения на властта при определени исторически 

обстоятелства и екстремуми? Не сме ли били потенциални и реални жертви на 

езикови наводнения, тайфуни и урагани, заливащи масовата или персоналната 

психика, обливащи и потапящи съзнанието на хората с огромни (смислови, лек-

сикални, дискурсивни) вълни, способни радикално да променят жизнените им 

светове, да ги извадят от равновесие, да разчупят или  преобърнат наопъки 

трафаретите и стереотипите на публичния и частния им живот? Не сме ли пре-

живели мигове/периоди на вулканични експлозии в политическия живот, в свър-

зани с него лингвистични системи, едни от които се издигат и укрепват, други се 

сриват, размиват, заличават и потъват под повърхността, но пък и в забравата?     

В света отдавна има Хеопсови пирамиди от монографии и учебници за 

екологически мениджмънт, маркетинг, коучинг, PR, одит и т.н. А у нас няма нито 

един труд, посветен на политико-лингвистичния мениджмънт и маркетинг, 

на политико-езиковото сертифициране, одитиране, на типологизация на по-

литико-вербалните рискове, предизвикващи замърсявания, или унищожения 

на жизнената среда в обществото. 

През трите десетилетия на прахосан демократичен преход гражданското 

общество бе непрекъснато съблазнявано или залъгвано чрез интензивна и ма-
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щабна инфилтрация на всевъзможни политически мениджмънти, маркетинги, 

коучинги, PR техники и т.н. Обикновено това се случва по време на изборни 

кампании, когато партийно-политическите елити започват трескаво да търсят 

услугите на такива експерти, надявайки се, че те ще им предложат сигурни 

„вълшебни” думички и фрази, чрез които да привлекат вниманието и получат 

доверието на съответни електорални кохорти. Затова (и ако сме честни) трябва 

да кажем, че политическият мениджмънт или маркетинг като че ли започва, а и 

свършва с „гениални прозрения” и „уникални открития” на конкретни термини и 

лингвистични конструкции, които под формата на слогани, девизи, лозунги и т.н. 

трябва да мобилизират и ангажират гласоподавателите в дадена посока.  

Темата за екологическото застраховане също не е девствена терито-

рия. Обаче в политологията липсват проучвания и публикации, специално пос-

ветени на въпросите за характера, особеностите, методите и технологиите на 

еколингвистично „застраховане” на управляващи/опозиционни политическите 

елити, намиращи се в условията на нормално или екстремално развитие на 

обществената система. А това е и учудващо, защото открай време, откогато на 

сцената на историята или на арената на обществените конкуренции и баталии 

се появява,а и подвизава политиката, винаги е имало, има и ще има разнород-

ни и многолики застрахователни логики, техники и практики на ангажираните с 

политическа дейност субекти, чрез които те могат да смаляват (до съответна 

степен) възможностите, рисковете и щетите за техни непремерени изказвания. 

Авторитетни еколози отдавна са публикували солидни трудове, ангажи-

рани с изследване на сложни взаимовръзки и зависимости между нормалната и 

увредената жизнена среда и естеството на възпроизводството на определени 

животински популации и съобщества.25 Срещу този внушителен (публикацио-

нен) масив обаче, липсват, не се противопоставят никакви български проучва-

ния и издания върху хлъзгавата, дори и опасна тема за целенасоченото увреж-

дане на обществените реалности, на социалните порядки и нрави и неговата 

рефлексия върху, или зависимост от репродукцията на аполитични, десоциали-

зирани, малограмотни, а и бездуховни граждани, рожби на прехода, чиято по-

литическа лингвокултура и лингвоекология е на нивото от преди много векове. 

                                                 
25 Виж подр.: Бигон, М., Дж. Харпар, К. Таусенд Экология. Особы, популяции и сообщества. В 2-х т-х. 
М., „Мир”, 1989. 
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Не може да се очаква, че при конвейерно производство и възпроизводст-

во на социално инфантилни, гражданско-политически анемични субекти ще има 

нужното формиране и обществено-полезно „форматиране” на еколингвистични 

логики, техники и практики, а и продукция, но и консумация на истински демок-

ратични и хуманистични (семантични, лексикални, идеологемни и пр.) продукти.  

Безспорен факт е, че все по-често и с все по-голяма тревога се пише и 

говори за очевадната, ескалираща деинтелектуализация на политическия жи-

вот в нашата страна, което няма как да не е производно от и рефлектиращо в 

политическите езици в нея. Защото семплификацията и дори профанизацията 

на политическите манталитети и маниери не са случайни процеси или феноме-

ни, които са напълно безотносителни и към ставащото в езиковата сфера. 

Възторженият апел и вдъхновяващата констатация на един от най-ем-

блематич-ните мислители-еколози за ХХ и началото на ХХІ век – Жак Фреско, 

създател на теорията за ресурсно-ориентираната икономика, че всичко, което 

не се купува с пари26, е по-добро, се сблъсква челно с омърсената, затлачена и 

опозорена до корен наша съвременност, в която парите, властта и его-то са су-

пер-ценностите на днешните постмодерните „примитиви” или „троглодити”.  

Отдавна еколози, социолози и лингвисти работят и публикуват сериозни 

издания върху деликатната и сложна тематика за различни типове катастро-

фи, в т.ч. езикови. За съжаление у нас, през годините на псевдо-демократичния 

преход, въпреки привидното ескалиране на зелените каузи и движения, липсват 

изследвания, публикации по темата за езиковите катаклизми и катастрофи. То-

ва е учудващо като се има предвид, че грандиозните, очаквани или неочаквани 

изборни загуби на някои политически партии/коалиции са свързани и зависими 

от сериозни ерозии на доверието, тежки разриви, бездни на симпатиите и анти-

патиите на дадени социални слоеве към използваните политически езици, счи-

тани от гражданите за екологоопасни и вредни за хомеостазиса на обществото.  

От много години в политическите дискурси/наративи циркулира темата за 

Троянските коне. Днес тя е мащабно експлоатирана във връзка с основателни-

те или безпочвените упреци, обвинения към определени държави, че посредст-

вом своите хибридни войни произвеждат, а и експлоатират такива Троянски ко-

не в международната си политика, чрез които влошават екосистемата на гло-

                                                 
26 Срав.: Фреско, Ж. Все лучше, что не купишь за деньги. М.,  
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балния пазар, най-вече на доминиращия сега Нов порядък в уж отворения свят. 

От античен сюжет историята за умело и коварно скритите опасности, за неза-

бележимите, но ефикасни качества на Троянските коне и Данайските дарове се 

превърна в широко разпространена, често използвана политическа метафора в 

съвременния свят. Ала никой от политолозите не обръща внимание, не поставя 

ребром въпросът за солиден анализ на еколингвистичните рискове и щети, като 

превърнати форми на Данайски дарове и Троянски коне на съвременната ци-

вилизация. А преди почти половин век трима словашки учени анализираха на-

личието, ролята и фаталното значение на „Троянските коне” на изгряващата по 

онова историческо време постмодерна цивилизация – екологическите.27  

Не е ли вече време тази интригуваща, плодоносна тема да се транспор-

тира, имплантира в „тялото” на днешния обществено-политически живот, на 

политико-езиковите му реалности, нрави, дилеми, колизии, колапси и трагедии? 

Не е ли време да се формулират, анализират злободневните и в нашата 

преломна съвременност теми, отнасящи се до това как „великата Троя” на да-

дено властово статукво се пропуква, пропуска Данайските дарове и Троянските 

коне на враговете си, в битността им на, първоначално скрити и дегезирани, а 

после безнаказано вилнеещи, сриващи и опожаряващи, разграбващи всичко от 

богатствата й, воини-езици? Защото е видно обстоятелството, че множеството 

от конвейерно произвежданите в нашата съвременност идеологеми и митоло-

геми се оказват лингвистично добре или пък даже изкусително орнаментирани 

средства за масово манипулирана, а оттам вече и за съпровождащото или пос-

ледващото го мащабно профаниране, или дори и зомбиране на съзнанието на 

милиарди човешки същества от всички краища на глобализирания свят. 

В края на краищата, много от изключително мащабните, несъмнено теж-

ките поражения и даже опустошения в душевността, битността и битийността 

на съвременните български граждани в годините на злополучния псевдо-демо-

кратичен преход са свързани именно с първоначално дискретното и коварното, 

а впоследствие с флагрантното, брутално и арогантно инфилтриране, вилнеене 

и бесуване на мултикултуралистките парадигми, идеологеми, митове и всевъз-

можни, ангажирани с тях политически техники и практики на влияние, обусло-

вили фрапиращи и трудно възстановими сривове, разливи в националното, или 

                                                 
27 Виж подр.: Фратич, И., К. Халупа, Ю. Кралик Троянский конь цивилизации. М., „Мир”, 1977.  
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в етническото съзнание на големи човешки маси. И всичко това се правеше с 

луксозните и съблазнителни лингвистични опаковки на тайната и пагубна мул-

тикултуралистка телеология и с перверзността на нейните практики. 

Същите ефекти обаче се получиха и при инфилтрацията и разпрост-

ранението на много от неолибералните парадигми, идеологеми и митологеми, 

прикрити или атрактивно облечени в съответни публично лансирани и рекла-

мирани лингвистични модалности. И в този случай Данайските дарове или Тро-

янските коне се превъплъщаваха в и прокарваха чрез дискретното или брутал-

ното натрапване на точно определени политически езици, чиито дефекти и ги-

белни функции всячески се премълчаваха и скриваха, или отричаха. 

Ако отдавна в света се водят сериозни дискусии и се публикуват солидни 

издания, посветени на зелените революции28, на екологическите пробиви, за-

що в политологията и реториката липсват проучвания и трудове, ангажирани с 

генеалогията и феноменологията, с естеството и спецификата, с технологиите 

и прагматиките на зелените политико-лингвистични революции, от които све-

тът се нуждае много, даже и фатално в наше време. Защото тяхното наличие и 

действие може да окаже много благотворно влияние върху ръста на политичес-

кото в различни аспекти на публичния и частния живот на хората, и то без как-

вито и да са опасни и вредни въздействия върху екополитическите реалности.  

В случая иде реч за нуждата от двулик анализ – веднъж, свързан със зе-

лените политико-езикови революции като реален историческо-политически фе-

номен, втори път, за зелените политико-лингвистични революции – метафори и 

средства за очистване, рекреация, обогатяване на застрашени хора, светове. 

Възможна е селекцията, употребата и на друг тип метафори и аналогии, 

които също, а и не по-малко успешно описват такива сложни драми на езиците. 

Подобни, ускорени и уплътнени с трансформации, реалности и нрави в 

сферата на политическите езици напомнят за някои изменения в „Менделеева-

та таблица” на общоприети термини, понятия, категории. Нагледната, често не-

даваща шанс за пълно обхващане и детайлно проумяване „химическа реактив-

ност” по откриване и въдворяване в публична, масова експлоатация на нови и 

изменени по своята смислова, семиотична, ценностна и нормативна валентност 

понятия и категории, наподобява динамично, неконтролируемо или преднаме-

                                                 
28 Срав.: Фюкс, Р. Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии. М., „Альпина нон 
фикшн”, 2016. 
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рено завоалирано, инструментализирано инфилтриране, легитимиране на нови 

хомоложни редици или колони спрямо масово употребяваните термини. Про-

цесите на непрестанно откриване, внедряване, легализация, но и масовидна 

употреба на нови понятия и категории, свързани с политическите реалности и 

нрави, първоначално шокират гражданството, а после обуславят и утвърждават 

променени нива на внимание, интерес, ангажимент, търпимост и поносимост, 

или на съмнения, подозрения, мнителност, разколебаност, враждебност, отри-

цание, нетърпимост и непоносимост към конюнктурно разклатени, стигматизи-

рани, дамгосани по определени причини и начини термини, смислови матрици. 

А днес тези открития се отразяват и на статуса на политическите езици.   

В нашето съвремие политическите езици могат относително свободно, а 

някои и охолно да живеят, и безнаказано да господстват. Част от тях могат да 

боледуват и страдат, защото са подложени на изпитания, които не могат да из-

държат. Затова постмодернистката хипертрофия на езиковите игри се оказва 

конюнктурна, едностранчива, неспособна да осмисли и оцени всички заплахи и 

рискове за тези езици. Темата за тези игри е актуална и значима в еколингвис-

тичните изследвания и издания. Това налага спешно откриване и прилагане на 

нови подходи към езиците на/срещу властта, които да са в крак с новите реал-

ности и времена. За да успеят те в публичния и частния живот на днешните и 

утрешните поколения, е нужно радикално преосмисляне, преоценяване и реал-

но, практическо преобразуване на историческите реалности и нрави, тяхното 

истинско, а не помьотмкиновско, формално и витринно демократизиране и ху-

манизиране. Това е и последният шанс за демократичните политически езици. 
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