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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Увод 

Първа глава. Политическа комуникация и политически дискурс в българската възрожденска преса – 

теоретична, структурна и съдържателна постановка : 

1.1. Политическа комуникация и политически дискурс – същност и значение. Политически 

дискурс анализ на медийното съдържание – общи бележки 

1.2. Цариградският периодичен печат като изворова база за изследване на политическата 

комуникация през Възраждането 

      1.2.1. Биографичен портрет на изданията 

      1.2.2. Функционален портрет на изданията 

1.3. Политическа легитимация на вътрешния печат 

1.4. Пресата в парадигмата на закона 

       1.4.1. Закон и правосъдие: медийните визии през Възраждането 

       1.4.2. Вестникаринът Ludens – цензурен контрол и форми на противодействие. 

 

Втора глава. Политическата комуникация в съдържателен план. Информационни и интерпретативни 

модели на политиката: 

2.1. Измерения на политическото в цариградския вестникарски дискурс 

2.2. Опит за реконструкция на медийния политически речник на българите през 70-те години на 

ХІХ век (Приложни резултати на изследването) 

2.3. Политическа авторефлексия  на  обществото 

        2.3.1. Политически проекции на националния образ  

        2.3.2. Териториализация на националното 

        2.3.3. Сепаратистки пукнатини в етнонационалното единение 

        2.3.4.  „Демоните” на възрожденския политически театър. 

. 

Трета глава. Специфики и похвати на политическа сугестия в медийното съдържание: 

3.1. Манипулативни особености на политическия език във вестникарските текстове – 

систематизация и емпирични наблюдения 

3.2. Слухът – особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията 

3.3. Статистиката: политическата енергия на числата 

3.4. Емоционални (емотивни) измерения на политическата комуникационна практика. 

3.5. Анонимност и авторство на политическия медиатекст. Форми на атрибуция. 
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Заключение 

Библиография 

Резюме на научните  и  научно-приложните приноси 

Списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд 

Приложения:   

Схема 1. Функционална политическа (властова) парадигма на възрожденския печат. 

Схема 2. Типология и прагматика на политическия дискурс в цариградския възрожденски печат. 

  

РЕГИСТЪР на политически понятия и категории, употребени в дефинитивен контекст в        

                                         цариградския печат /1869-1877 г./ (към Параграф 2.2.). 

 

 

 

 

Дисертационният труд е с обем 504 страници на основния корпус и се състои от:  увод, три 

основни структурно-тематични единици, заключение, библиография от 407 източника 

(научните изследвания са 316 на кирилица, от които 41 рускоезични, и 36 на латиница), 

резюме на научните и научно-приложните приноси, списък на публикациите, свързани с 

темата на дисертационния труд, две графични приложения и обособено Приложение към 

Втора глава (с обем 83 страници).  
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност. Темата за политическата комуникация, за връзката между медиите и 

политическите процеси и субекти е изключително актуална през последните 25 години в 

България. Резките (и невинаги закономерни) политически промени внушиха на 

общественото съзнание асоциативната връзка между журналистиката и политиката, от една 

страна, и манипулацията и пропагандата, от друга. Подобна тясна връзка всъщност е 

отражение на интензивната трансформация (а понякога просто мимикрия) на 

господстващите идейно-политически и социалноикономически модели на обществени 

взаимоотношения, която става болезнено осезаема в периоди на преход, криза, нестабилност 

на социума и средата му. Въпреки, че няма пряка генеалогична връзка между съвременната 

медийна практика в България и онази преди 140 години, проекцията на проблематиката за 

политическата комуникация и нейните социални ефекти назад във времето и опитът за 

приложение на модерния изследователски инструментариум върху минал исторически 

период са неустоимо изкушение.  

Освен че прави опит да интерпретира съдържанието и значението на 

възрожденската преса в различни функционални ракурси, проучването се стреми да докаже 

решаващата роля на възрожденската журналистика в процеса на политическа еманципация 

на българското общество, в изграждането и поддържането на трайни мирогледни 

политически основи, в генерирането на обществения и политическия дневен ред и в 

конституирането на обществената памет.  

 Реализирането на тази тема би могло да разшири и обогати съществуващите 

културно-исторически концепти за взаимовръзката народ – елит – периодичен печат – 

държава – политическа сфера,  защото позволява, на базата на подбрания емпиричен 

материал, да се регистрират и проучат генезисът, динамиката и равнището на политическите 

компетенции на възрожденското общество.  

Анализът на формите и спецификите на политическата комуникация във 

възрожденския печат, независимо от времевата дистанция между обекта и изследователя, се 

основава на констатацията за почти неограничените възможности на медийния дискурс в 

епохата на Новото време (които за печата произтичат от превръщането му през ХІХ век в 

евтин и достъпен за огромни маси хора продукт) да манипулира социалното време и 

пространство, да упражнява необикновено силен и същевременно неуловим ефект върху 

колективното съзнание. Именно търсенето на ролеви, познавателни и манипулативни 

прояви на възрожденския журналистически дискурс ни подтикна към изследването на 

пресата, на начините, по които тя отразява политическата действителност и моделира 
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представата за нея. Тъй като се фокусира върху отдалечен от съвремието ни исторически 

период, темата сама по себе си не е актуална в тесния смисъл на думата, а устойчива във 

възможностите си да произвежда нови ракурси, да намира нови полета и обекти за 

аналитично задълбочаване и проверка на валидността на утвърдените научни постановки по 

отношение на политическата комуникация и политическия медиадискурс. 

Разработеност на изследвания проблем. Изследователската база, върху която се 

надгражда работата ни по темата, може да се концентрира в две главни тематични ядра: 

- разработки на различни учени върху историческото развитие, функциите и 

значението на  българската възрожденска журналистика; 

-публикации за политическата комуникация, общотеоретични и практико-

приложни изследвания на журналистиката в социологичен, политологичен, културологичен 

и комуникативен план, които се посвещават на предизвикателството да визуализират и 

тълкуват синтезните форми на политика и журналистика.  

И двете групи са обезпечени с достатъчен брой монографични изследвания, което 

предполага тяхната много добра разработеност поотделно. Същото не може да се каже 

категорично за тяхната тематична симбиоза.  

Настоящата дисертация се явява продължение на онези проучвания, които 

интерпретират комплексно проблема за обществено-политическата роля на възрожденския 

печат, неговите свръхфункции и ключово значение при изграждането на възрожденската 

публичност. Концептуално-тезисни и структурни ориентири в различни посоки дават 

изследванията на Здравка Константинова, Десислава Лилова, Тотка Монова, Михаил 

Грачев, Тойн ван Дайк, Светлана Станкова, Ангел Димитров, Пламен Георгиев, Елена 

Гетова и др., които са носители на модерни и добре аргументирани теоретични позиции. 

Изследването обаче не би имало необходимата фактологична база без общоисторическите, 

литературно- и културно-историческите проучвания на Георги Боршуков, Филип 

Панайотов, Николай Аретов, Вера Бонева, Петко Ст. Петков, Илия Тодев, Пламен Божинов, 

Николай Генчев, Елена Налбантова, Тончо Жечев, Иван Радев и много други, които 

отправят задълбочен и в никакъв случай унифициран поглед към предосвобожденското 

време. Темата на дисертационния труд налага и използване на широк диапазон от заглавия и 

автори (български и чужди), които да осигурят интердисциплинарния и полиметодологичен 

подход към изследвания материал. От запознаването със съдържанието и тезите на 

цитираните чуждоезикови автори произтекоха и някои интересни паралели между 

комуникационните практики и обществените функции на българската възрожденска и 

тогавашната европейска преса.  
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Цялата съвкупност от използвани научни източници гарантира постигането на 

необходимия баланс между по-стари и по-модерни концепции, като защитава изследвача от 

опасни залитания в крайностите между скрупульозния дескриптивен фактологизъм 

(ограничаване на изследователската работа единствено и само до търсене и подреждане на 

факти и възпроизвеждане-преразказ на изворовата база) и съблазнителните уклони на 

свръхинтерпретацията. Тя, от своя страна, се разкъсва между българоцентричните амбиции, 

които тласкат изследователския патриотизъм в посоката на преекспониране на българската 

уникалност, и, обратно, опитите да се напъхат автентичните български политически и 

медийни реалии в зле скроените за тях „одежди” на европейски и световни критически 

модели. Важно е да се отбележи, че през последните две десетилетия се откроява 

тенденцията към по-задълбочени и по-мащабни, в това число и интердисциплинарни 

изследвания, които представят периодичния печат през Възраждането не само като 

общообразователен и цивилизационноинтегриращ елемент от обществения живот, но и като 

двигател на обществения разговор и създател на възрожденската публична сфера (с 

нациостимулираща роля), като заместител на липсващите три национални власти, като 

инструмент на упражняване (макар и доста ограничен от цензурния контрол) на 

политическа власт от страна на българите, като поле за развиване на политически знания и 

компетенции. 

Целта, която дисертацията си поставя, е да изследва и анализира спецификата и 

качествата на възрожденския журналистически дискурс в теоретичен, функционален, 

съдържателен и формален план.  

С това е свързано и категоричното формулиране на работната теза, според която 

медийният дискурс във възрожденския вътрешен печат е сложно и многоаспектно по 

форма и съдържание явление, което изпълнява както традиционни, така и 

специфични политически роли, ориентирано е  едновременно към взаимоизключващи 

се обществени ситуации (Османска държава и вътреобщностна публична среда, както 

и към политическия контекст на Балканите и европейските държави и общества) и 

притежава респектиращ набор от техники и средства за въздействие. Ролята на пресата 

през Възраждането е да конструира работещ, полезен за националната програма модел на 

политическия свят в общественото съзнание и да интензифицира процеса на политическа 

еманципация на публиката, което предполага много по-дългосрочни политически ефекти от 

медийното въздействие – отвъд рамките на Възраждането. С политическото си съдържание, 

подтекст и намерения цариградската преса осъществява системна дългосрочна инвестиция в 

обществения потенциал на българите, полагайки опорните точки на тяхната модерна 

политическа култура. Отличителната черта на цариградския периодичен печат е старанието 
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политическите цели на обществения ни елит и генералните цели на националната програма 

да бъдат задълбочено и пространно представяни в публичния разговор, а обществото да 

бъде непрекъснато мотивирано и мобилизирано за  тяхното изпълнение. Пресата не просто 

насочва към изграждането на адекватни представи за политическата сфера и нейните 

властови измерения, с което реализира достойно образователната си мисия – самата тя се 

възприема като заместител на липсващата национална държавност и на нейните атрибути, 

като виртуална държава и удобно поле за упражняване на придобитите от обществото 

политически знания и компетенции. Предвид важните обществени, политически и културни 

задачи, с които е натоварена, българската преса функционира с ясното съзнание за 

собствената си значимост и прави всичко възможно да оцелее в условията на враждебен 

държавно-политически и културен контекст. От това произтича и спецификата на 

медийните подходи на политическа рефлексия: разминаването между форма и съдържание, 

засиленият подтекстов и интертекстов поток, многобройните дискурсивни форми на 

противодействие срещу цензурния контрол и манипулативния натиск на казионния език и 

още по-интригуващите образни похвати на сугестия на „неудобното” за властта, но значимо 

за българското общество политическо съдържание. 

Задачи. Водещата задача на изложението е: представяне на възрожденския 

вестникарски дискурс като основен, „видим” компонент от политическия живот на нацията, 

който култивира в колективното българско съзнание важни (и понякога несъвпадащи с 

конвенционалните европейски представи от същата епоха) информационни и 

интерпретативни модели на политическия свят, модели, които биха могли да добавят 

алтернативни обяснения на обществените реакции в кулминационните точки от историята 

ни.  

Разгледани по-детайлно, задачите на изследването преследват аналитични 

резултати в следните насоки:  

1. Изясняване на същността и значението на политическата комуникация и 

политическия дискурс в тяхната връзка с политическата култура, тъй като изследването на 

политическата комуникация не бива да е самоцелно, а се проектира винаги в социален, 

културен или цивилизационен план върху обществото. Използването на класически и 

модерни обяснителни теории за политическата комуникация и социалната роля на медиите 

дава различно звучене и нов поглед върху изворовия материал и политическия дух на 

епохата.  

2. Подробно разглеждане на функционалния портрет на възрожденската преса, 

отчитане на всички фактори, които влияят върху нея, както и на възможностите на 

медиадискурса да опредметява политическите роли, които тогавашният вестник може или 



 

 

 

8 

възнамерява да изпълнява на микро-, макро- и мегаобществено-политическо равнище. Към 

това трябва да се прибави и внимателният оглед на рецепцията на закона и законовата 

рамка, в която пресата се налага да се позиционира, без да отстъпва от обществените си 

задължения.  

3. Да се анализира съдържателният план на политическата комуникация. 

Политическият свят е свят на абстрактни отвлечени понятия, уловими единствено във 

вербалните им материализации. Затова основно градиво на политическата комуникация на 

българите през Възраждането са: лексикалният фонд; идейният субстрат, изразен в 

политическия смисъл на определени понятия, категории, имена; инцидентните дефиниции, 

вплетени в текстовата тъкан; предпочитанията към определени политически теми или 

политизирането на други; политическата рамка, в която пребивава колективното Аз; 

стереотипният начин на обективиране на  образа на политическия и идейния противник.  

Цариградските вестници конструират информационните и интерпретивните 

модели на политиката, с които възрожденското общество оперира непосредствено преди 

началото на независимия си политически живот. Особено важна е ролята на периодичния 

печат при изграждането на националното самосъзнание на българите. За разлика от 

официалните политически документи на епохата – програми, планове, мемоари, обръщения, 

възвания и др., които са спорадични протуберанси на възрожденската политическа 

концептуалност и са крайно недостатъчни да обхванат цялото многообразие от политически 

знания и компетенции, с които авторите или адресатите им разполагат, медиадискурсът 

разкрива богата, нюансирана, диалогична и достъпна картина на политическия свят, като 

избягва високата стилистика на политическото говорене и позволява интерактивен контрол 

над политическите съобщения от страна на публиката. В редица случаи се констатира, че 

точките на официалните петиции са много по-ограничени, отколкото исканията, лансирани 

в медийното пространство и в политическите планове на обществените кръгове
1
. 

4. Темата е чудесен повод да се направят изводи и за рецептивните компетенции 

на възрожденската публика, която консумира текстовете с политическо съдържание, 

политически подтекст или политическо предназначение. Не бива да се забравя, че 

тогавашната публика, освен с различно политическо мислене, е с различна медийна култура 

от нашата, други са възприемателските й нагласи и представи за медийната роля в 

обществото. 

Пребиваването на цариградската преса в рамката на рестриктивен държавен 

контрол насочва към изследването на поведенческите и информационните стратегии, 

                                                 
1
 БОЖИНОВ, Пламен. Цариградските българи между реформите и революцията 1875-1877 г. София 

: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 177. 
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заложени в медиадискурса, които разкриват уменията на възрожденските вестникари да 

заобикалят цензурата. Използваният показател за систематизацията е свързан с 

прагматиката на политическия дискурс, по-конкретно с целите на текстовете и 

социокултурния контекст на тяхната употреба (предназначени за властта, за собствената 

публика или за външна такава). В емпиричния материал е втъкана цяла система от 

„професионални” правила и изразни похвати за излагане на съдържанието и идеите, които 

подпомагат пресата да функционира пълноценно при взаимоизключващи се ситуации – в 

противодействие на манипулативния и антикомуникационен натиск на държавната власт и 

враждебните политически и религиозни фактори, както и за задоволяване на 

информационния и познавателен дефицит на българското общество. Цариградският 

периодичен печат е идеалният източник за всеки, който желае да провери как пресата 

работи в крайно екстремални общественополитически условия. 

 Обект на изследване е вестникарският медиадискурс в българския периодичен 

печат в Цариград, но не целият, а текстовете, които влизат по някакъв начин в корелация с 

политиката – тематично, по източник или адресат, по внушение и др. Емпиричната база, на 

която се опираме, включва цариградските издания „Турция”, „Македония”, „Право”, 

„Напредък”, „Век”, „ХІХый век”, „Ден”, „Източно време”, „Цариград” и „Сутрина”. 

Изборът на пресата като емпиричен източник на сведения за обхвата и равнището на 

политическата култура и за разнообразието от форми и похвати при предаване на 

политически послания е напълно адекватен на народопсихологическите нагласи на 

българите. Филип Панайотов припомня синтезираната графична метафора на Илия Бешков, 

който в карикатурата си „Родна песен” включил сред целия калейдоскоп от „мъченичества” 

на обикновените хора и една смешно-страховита поза на метафизичната ни зависимост от 

политическото слово: увисналите на бесилото продължават да четат вестник – вероятно 

търсейки там обяснение за собствената си нерадостна участ
2
. „Политиката е нашата 

душа”
3
 възкликва един от цариградските вестници преди Освобождението, за да потвърди 

изначалната фиксация на обществения дух върху политическото.  

Когато са част от национална програма за еманципация и модернизация, 

свободните форми на политически разговор стават още по-насъщно необходими за 

обществото. Сцеплението между личната и колективната сфера, от една страна, и 

политическата, от друга, се случва главно чрез печата. Затова обществените елити в 

исторически периоди на мобилизация търсят помощта на медиите, които освен да предават 

                                                 
2
 ПАНАЙОТОВ, Филип. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. С : Захарий Стоянов, 

2008, с. 11. 
3
 Нашата търговия. Турция, №36, 23 окт. 1871. 
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техните политически послания, трябва да изграждат у публиките си афинитет към 

политическите теми и проблеми, трябва да образоват и социализират политически. Да 

просветиш политически дадено общество, означава да го извадиш от категорията на тълпите 

и да го подготвиш за пълноценно изпълнение на най-важната обществена функция – на 

политически суверен и властови първоизточник.  

Вестниците са опредметяващите средства на публичната среда - те са мястото и 

механизмът за нейното създаване и функциониране. В проекция на нациоформирането и 

създаването на „въобразената общност” (каквото е всъщност нацията), признанието за 

тяхната сила, според Б. Андерсън, идва от усещането на отделните индивиди, че са част от 

по-големи групи от хора, с които никога няма да се срещнат или познават, но с които 

споделят определено знание, интереси и идентичност чрез общия си достъп до печатните 

медии
4
.  

Медиите имат главната заслуга за улеснената перформативна база на публичния 

живот, те са сцената, която публичният живот обитава. Но медиите не са само наблюдатели 

на демократичния процес, които алармират за неговите недостатъци или деформации. Те са 

и винаги са били дълбоко свързани с демократичния процес, защото проблематизират 

обществото
5
. Процесът на журналистическа проблематизация на обществото тръгва от 

периода след Френската буржоазна революция, когато пресата заместила детронирания 

монарх и неориентираното общество, ставайки върховен гарант на истината. Тогава се 

задейства обратнопропорционалната зависимост, която наблюдаваме и в периода на 

Българското възраждане – колкото повече държавната официална власт губи от своята 

легитимност, заради ниско общественото доверие или заради неспособност да се справи с 

важни обществени проблеми, толкова повече условната власт се облича в повече 

легитимност, т.е. общественото доверие се пренасочва към нея
6
. Възрожденската преса 

може да се похвали с най-висок обществен кредит на доверие в сравнение с пресата ни от 

всички други периоди напред във времето. Възраждането е „златната ера” на българския 

вестник на идеята, който безкористно се нагърбва с много и тежки обществени функции. 

Предмет на изследването е проучването на медиадискурса на цариградската 

преса като фактор за повишаване на гражданската и политическата култура на българина и 

                                                 
4
 CRAIG, Geoffrey. The Media, Politics and Public life, Australia : Crows Nest, 2004, 5-6. 

5
 Информационните медии не са само явления с политически и управленски роли, те са 

„политически институции”, които са с кохерентна (съгласуваща) посредническа функция, без която 

другите власти не биха могли да работят. – COOK, Timothy E. Governing with the News: the news 

media as a political institution. Chicago : The University of Chicago Press, 1998,1-2. 
6
 CRAIG, Geoffrey. Op. cit., 2004, 8-20. 
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като ключов елемент от обществените процеси на консолидация, еманципация и 

идентификация.  

Емпирична база на изследването. Издирването включваше работа в архивна 

среда върху източници със специален режим на ползване в няколко културни институции – 

старопечатния фонд на библиотеката към Читалище „Надежда” – В. Търново, РНБ „Петко Р. 

Славейков” – В. Търново, РНБ „Иван Вазов” – Пловдив, Библиотека „Зора” – Сливен, както 

и Национална библиотека ”Св. св. Кирил и Методий” – София. Освен старопечатните 

периодични издания бяха прегледани и някои архивни фондове на лица, в чиято 

кореспонденция бяха открити интересни и неизползвани досега в научната литература 

факти. Благодарение на предприетото от Националната библиотека дигитализиране на 

книжовното наследство, част от старопечатните продължаващи издания, влезли в обсега на 

изследването ни, вече са сканирани и със свободен достъп в Мрежата.  

Описанието на източниците, запознаването със съдържанието на анализираните 

текстове, честото включване на фрагменти от тези текстове под формата на цитати засилват 

дескриптивния пласт в изложението, както и предизвикват усещането на стилов дисонанс с 

анализа, но, по наше мнение, присъствието им се предполага от избора на темата и нуждата 

наблюденията върху текстовете да бъдат надлежно илюстрирани с доказателства. 

Допълнителен мотив бе желанието ни да улесним читателя в неговия достъп до 

коментираните от нас текстове. Оставихме епохата да говори сама за себе си: когато става 

дума за дискурс, е добре той да се познава в оригинал, а не да се преразказва, защото в езика 

на (за) политиката всеки знак, дума, вербални и невербални жестове, са важни източници на 

смисли. Всеки преразказ на политическото съдържание може да доведе до изгубване на 

важните подтекстови послания, заложени в тъканта на текста. 

Хронологични рамки на изследването. Избраната работна хронологична 

рамка ситуира емпиричния и изследователския ресурс между две сравнително близки 

времеви координати. Долната хронологична точка е 1869 / 1870 г., когато българският 

обществен елит (в Османската империя и в емиграция) се изправя пред последния и 

решаващ стадий от националноосвободителната програма – политическата самостоятелност. 

Почти аксиоматичната от историческа позиция горна граница е Освободителната война, или 

по-точно лятото на 1877 г., когато всички български издания в Цариград прекратяват своето 

съществуване заради военното положение. Изборът на времевите рамки на изследването е 

надлежно обоснован в параграф 1.2.1. 

 Ограничения в обхвата на изследването. В обхвата на изследователското 

внимание попаднаха темите, които по дефиниция и на практика имат най-голяма връзка с 

политическата сфера, т.е. са пряко свързани с политиката. Не се стигна до подробен анализ 
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на всички корелативни на политиката теми в цариградския политически медиадискурс 

(образование, култура, стопанско развитие, религия), тъй като това би довело до 

разводняване на изложението, а трябва да отчетем и наличието на огромно количество 

проучвания по посочените теми от историографска, културологична, литературна и 

икономическа гледна точка, което обезсмисля включването им и в нашето изследване на 

този етап. За работен принцип на селекция на изворовите източници бе избрана формална 

характеристика – наличие на категорична заявка от страна на редакциите за съдържателен 

или концептуално-програмен политически елемент в изданията („вестник за политически 

новини”), т.е. самият вестник да заявява открито политическите си приоритети в 

съдържанието или в програмата си. Това условие изключва автоматично от емпиричната 

база представители, които иначе не са маргинални като присъствие и ефект върху 

възрожденската публика и които са потенциални носители на скрита политическа 

информационност и сугестия: например сп. „Читалище”, което се задоволява с 

реализирането на просветни задачи и обещава на читателите си целия диапазон от 

обществени, стопански, културни теми извън политическата сфера: „...се занимава вън от 

съвременните политически събития с все, що се отнася прямо или косвено до изобилните 

произведения на человеческия разум...”
7
.  

Политическото Възраждане е сред най-проучваните области на 

доосвобожденската ни история
8
. Разработката няма за цел верификация на историческите 

факти, съдържащи се в изследвания масив, а да даде нов ракурс към възрожденските 

вестникарски текстове, да ги обговори по модерен начин, да ги разгледа в тяхната 

комплементарност като единно дискурсивно поле, в което текст и контекст взаимно се 

предполагат, пребивавайки в сложна хармония. „Пресрещането” на медийната с 

историческата истина е инцидентно и наложително само в случаите, когато се наблюдава 

драстично и очевидно манипулативно детерминирано в медиадискурса разминаване във 

фактологията и това се очертава като продуктивно за предпоставените в разработката ни 

задачи. За да се надскочат националните историографски рамки, в които възрожденската ни 

преса обичайно се поставя, са реализирани няколко паралела с историческия развой на 

европейската преса, за да се установи наличието или отсъствието на синхрон с европейските 

медийни и обществено-политически тенденции, особено по отношение на функционалния 

портрет на вестниците и при някои специфични съдържателни характеристики на медийния 

дискурс, като анонимността и демографската статистика.  

                                                 
7
 БОРШУКОВ, Георги. История на българската журналистика. 1844-1877. 1878-1885. Трето издание. 

София : Парадокс; УИ „Св. Климент Охридски”, 2003, с. 269; Македония, № 78, 2 септ. 1870. 
8
 МИТЕВ, Пламен. Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане. София : Стандарт, 

2012, с. 7. 
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Настоящото изследване не е обществено-политическа история. Това е опит да се 

припокрият три сфери – политика, език и медии, положени в темпоралните рамки на една 

достатъчно изследвана отдалечена епоха, т.е. това е медийното „огледало” на обществено-

политическия ни живот и философия, което понякога е доста деформирано, а понякога 

много по-точно в отражението на действителността от историографските претенции за 

обективност. Именно на вестникарството трябва да благодарим, че като техническо 

средство позволява в голяма степен фиксация на символичните форми, които въпреки 

фрагментарния и твърде условен характер на реконструкцията на контекста на епохата, с 

която науката работи, могат да бъдат чудесен показател за състоянието на обществения 

разговор към онзи момент, както и индикатор за равнището на политическата култура на 

възрожденското общество.  

Методологична основа на изследването. Комплексният интердисциплинарен 

характер на методологията на изследването произтича от многоаспектните характеристики 

на предмета на нашия интерес, както и от необходимостта за акумулиране на разнообразен 

терминологичен и понятиен инструментариум, който в самостоятелен вид може да бъде 

открит в различни научноизследователски направления – история, политология, социология, 

културология, журналистика и публицистика, наука за комуникацията, филология, 

лингвистика и др. Според Здравка Константинова интердисциплинарният подход е най-

рационален при изследването на функционалния портрет на пресата. Тъй като 

журналистиката и медиите са комплексен израз практически на всички процеси, които се 

развиват в обществото, те с право заслужават и широк изследователски спектър
9
.  

Един изследовател подхожда към изследването на политическия пласт в 

медийния дискурс на дадена епоха винаги с подозрение, защото знае, че си има работа с 

удвоения риск от конструктивизъм. Вторичната медийна действителност, отражение на 

реалния свят, се изкривява още повече от политическото намерение на текста. Затова 

историографски детерминираната методология не е напълно ефективна за изследването ни.  

Обработката на събрания емпиричен материал налага метода на наблюдение, 

сравнително-историческия и когнитивния методи, както и метода на дискурс анализа, 

                                                 
9
 КОНСТАНТИНОВА, Здравка. Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската 

възрожденска журналистика. София : УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 12; 

КОНСТАНТИНОВА, Здравка. Възрожденската ни преса и модерността. Преактуализира се 

проблемът за свръхфункциите/дисфункциите на българската журналистика. – Българският 

периодичен печат през Възраждането. Национална научна конференция, Сливен, 7-8 октомври 2009, 

Издателска къща „Жажда” – Сливен, 2011, с. 24. 
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съпътстван от риторичен анализ и интерпретативен анализ
10

, който позволява 

концентриране на усилията върху съдържателните характеристики на изворовата база, но 

след обстоятелствен оглед на целия текстов масив и извличане на най-подходящите за 

анализ фрагменти от него. Общият брой на прегледаните вестникарски броеве, с редовни и 

извънредни притурки, е приблизително 2000, а количеството на текстовите единици, които 

са изходният емпиричен материал за проучването, е трудно да бъде калкулирано. Всяка от 

тези текстови единици е с потенциал да се окаже важна за опредметяване на възможностите 

на възрожденската преса да поднася политически съдържания, да внушава политически 

идеи и да влияе на политическите процеси. Затова всички (кратки и дълги, информационни 

и коментарни, собствени или препечатани текстови форми) са разглеждани равнопоставено, 

независимо дали потвърждават наблюдавана тенденция, или са инцидентно отклонение от 

нея. За изводите от проучването са важни както генерираните на базата на множество 

примери закономерности и тенденции, така и единичните случаи - изключения. 

За основна комуникативна единица е приет всеки отделен текст в неговата 

многокомпонентност и йерархичност. От това произтича и нуждата от включване на 

системния анализ, който вижда обекта (в случая журналистическия текст) като сложна 

система със собствена мултифункционална структура, ориентирана не само към изпълнение 

на традиционната комуникативна (информационна) цел, но и на множество други 

манипулативни цели. Предимството, което този подход дава, е възможността политическият 

текст да се разглежда от всякакви ракурси и по всякакви показатели – функции, предмет, 

метод, съдържание, форми. Чрез него могат да се проследят модификациите на медийните 

текстове в пълноценен политически дискурс и да се определят комуникативните ситуации, 

при които се случва това
11

. 

Следва да добавим и методологията на структурно-функционалния анализ, 

който интерпретира журналистическия дискурс като система, съобразно функционирането 

на нейните елементи на текстово, подтекстово и надтекстово равнище. Така последните два 

метода са в тясна връзка с предпочетения от нас като водещ метод на дискурс анализа, 

който е удобен инструмент за постигане на изследователските цели, тъй като налага 

изучаването на масовокомуникационните (т.е. журналистическите) текстове чрез съотнасяне 

към тяхната специфична социокултурна дейност. Дискурс анализът разглежда текстовете не 

„стерилно” (само текстологично), а в тяхната съвкупност (интертекстуалност) и извън 

                                                 
10

 Виж подробното описание на методологията в: СТАНКОВА, Светлана. Пресата – политически 

посредник. Медийни рефлексии на кандидатпрезидентските кампании на България и Чехия (2006-

2008). София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 19-23, 83. 
11

 МОНОВА, Тотка. Думите, които разделят. Политическият дискурс в печата. София : Парадокс, 

2000, с. 19. 
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границите на текстовото поле – като сложно комуникационно явление, което включва в 

себе си социалния контекст, даващ представа както за участниците в комуникацията и 

техните характеристики, така и за процесите на произвеждане и възприемане на 

съобщението. Наблюдаваната диалогичност в медийното текстово поле на Възраждането е 

основание да се търсят полифонията от идеи и позиции, преплитането на персонална и 

колективна гледни точки и интертекстуалността, която прави този дискурс интригуващо 

двусмислен и жив, а политическото говорене – неортодоксално и динамично откъм смисли 

и форми. Точно тази отворена диалогичност и демократичният достъп, който 

вестникарското пространство предоставя на публиката си, изключва възможността 

политическият дискурс на епохата да се изследва само чрез едно или две издания, тъй като 

говорим за цялостно дискурсивно поле, което се разкрива пълноценно само в своята 

комплементарност от позиции и участници. 

 И тъй като възрожденската епоха е дотолкова отдалечена от изследователя, че 

той може да претендира за нейното фактологично, но не и „манталитетно”, т.е. 

емоционално-психологическо, сетивно, поведенческо-стереотипно и рецептивно 

овладяване, настоящата разработка може да се приема и като проверка на възможностите на 

медиадискурса да подпомага реконструкцията на „духа на епохата” (т.е. чрез текста да 

възстановим контекста). Проучваният период позволява политическата комуникация и 

медийният дискурс като цяло да се проследяват в тяхната динамика, т.е дискурсът се 

изследва не само синхронно (чрез сравнение на цялото текстово поле и сбора от всички 

издания), но и в диахрония -- на отложените в хода на последното предосвобожденско 

десетилетие съдържателни и идейни пластове, които в своите дискретни количествени 

натрупвания водят накрая до качествени изменения в профила на изданията, чиито модел се 

ориентира от вестник на идеята към вестник на новината. Дискурс анализът е ценен за 

нашия методологичен инструментариум защото само когато е поставен в широката 

контекстуална рамка – предкомуникативна и следкомуникативна фаза на реализация на 

посланието, исторически код на епохата, равнище на рецептивни компетенции на 

публиката, приоритети на обществото, степен на развитие на политическия живот и дори 

синхронните тенденции в медийното развитие в европейските страни, едва тогава 

политическият текст може да издаде намеренията си, да разкрие смисъла и приложението 

си. „Ние разбираме текста само ако разбираме ситуацията, за която става дума”, т.е. когато 

разполагаме с ясен модел за този текст
12

. 

                                                 
12
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Дискурс анализът, в съчетание със системния метод и методите на наблюдение и  

на анализ и синтез, са водещият методологичен инструментариум при реализирането на 

практико-приложната задача на дисертационния труд – съставянето на кратък политически 

регистър – каталог на забелязаните употреби на политически понятия и категории, 

поднесени от самите вестници в дефинитивен контекст, т.е. съпроводени от някаква 

дефиниция или ясно указание за влагания в тях смисъл.  

Методологичният набор се допълва от  традиционните за всяка научна работа 

методи и логически операции на анализ и синтез, аналогия, сравнение и хипотеза, 

индукция и дедукция, чрез които в изследването се формулират на базата на обследване на 

събрания изворов материал определени предположения, търсят се доказателства за тяхната 

общовалидност или несъстоятелност, за да се изгради като резултат стройна аргументативна 

система на зададените тезисни ориентири.  

Апробация на резултатите от изследването. Работата по темата започна преди 

съзнателното и целенасочено ангажиране на автора с написване на дисертационния труд. 

Част от текстовете, които впоследствие бяха внедрени в структурно-съдържателното ядро 

на разработката под формата на отделни параграфи или фрагменти от тях, бяха представяни 

на различни научни форуми под формата на доклади или публикации в научни електронни 

или хартиени периодични издания. Това позволи да се провери научната устойчивост на 

наблюденията, тезите и обобщенията, изложени в тях. Основният научнопрактически 

резултат от реконструирането на политическия регистър на медийните употреби на 

политически понятия и категории беше апробиран в Деня на докторанта (17 май 2013 г.), 

организиран от Катедра „История и теория на журналистиката” на ФЖМК. Докладът 

представи целите, методиката на извличане и систематизация, както и конкретни примери за 

прагматиката на употребите на политическия речник в пресата преди Освобождението. 

Научна новост на получените резултати. Формулирането на основната 

хипотеза, съгласно която медийният дискурс във възрожденския вътрешен печат през 

последните години преди Освобождението е сложно и многоаспектно явление, което 

изпълнява множество обществено-политически роли, свързани с политическо информиране, 

възпитаване на политически компетенции и  предоставяне на модели на политическа 

активност, и съвместява успешно пребиваването си във взаимоизключващи се обществени, 

културни и политически ситуации, наложи използването на по-модерни методологични 

похвати при нейното доказване, неприлагани досега спрямо този конкретен изворов 

масив. Сред тях главна роля бе отредена на дискурс анализа.  

Практическа значимост на получените резултати. В приносен аспект 

дисертацията е ориентирана към разглеждане на корените на модерната българска 
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политическа комуникация. Наблюденията и резултатите от нея биха могли да се използват 

в цялостно проучване върху политическите комуникационни тенденции в родната преса за 

целия период на новата българска история или върху фундаментите на гражданското 

съзнание на обществото ни. Темата за възможностите на медиите пълноценно и 

многопластово да опредметяват политическата сфера и да влияят градивно, а не 

деструктивно, върху обществената политическа култура, има запазена ниша в днешните 

дискусии около генезиса и състоянието на съвременната българска политическа и 

гражданска култура.  

Обществената и практическа потребност от подобен род изследвания се 

мотивира от късата обществена памет, от отказа на политици, медийни практици и самото 

общество да потърсят по-далечни обяснения на определени политически и комуникационни 

феномени в съвременната ни практика, на парадоксалните ни нагласи спрямо политиката и 

медиите, на непрекъснатата тенденция към деформация на политическите смисли и 

поведенчески политически модели, на невъзможността напълно да се впишем в 

„цивилизования” политически, граждански и медиен еталон. Понякога корените на 

проблемите са скрити в генезиса на дадено явление. Понякога оттам трябва да тръгне и 

търсенето на решенията.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В увода е обоснована актуалността на проблема и се дава обща представа за 

научноизследователските намерения на автора.   

Първа глава „Политическа комуникация и политически дискурс в българската 

възрожденска преса – теоретична, структурна и съдържателна постановка” обезпечава 

теоретичната рамка, върху която се гради по-нататъшното изследване в дисертационния 

труд. Задача на тази глава е да ориентира в общоприетите научни значения и в обхвата на 

политическата комуникация и политическия дискурс изобщо. Конкретиката на избрания 

обект впоследствие проверява тяхната приложимост в следващите две глави.  

Терминологично „политическа комуникация” е продукт на ХХ век, но той 

отразява явления от зората на организирания политически живот на човечеството. Връзката 

между политика и политическа комуникация е древна, тъй като политиката е иманентно 

свързана с публичността. Днес определянето на понятието „политическа комуникация” е 

изключително трудно поради факта, че всеки от компонентите му има многобройни 

дефиниции, всяка с различен обхват. Светлана Станкова изтъква предимството на 

определението, дадено от Брайън Макнейр („целенасочена комуникация относно 

политиката”), тъй като то засяга двете най-важни характеристики на съвременната 

политическа комуникация – нейната интенционалност и нарастващата роля на 

комуникационния елемент, към който спадат: 

- всички форми на комуникация, предприети от политиците или другите 

политически актьори за постигането на специфични цели; 

- комуникацията, адресирана към тези актьори от неполитици като 

гласоподаватели, журналисти и др.;  

- комуникацията „за” тези актьори и техните дейности, съдържаща се в 

новинарските статии, коментари, анализи и други форми на дискусии
13

.  

В политическата комуникация обикновено се касае за писани и произнесени 

думи, но тя може да произлезе и с помощта на всеки знак, символ или сигнал, чрез който се 

предава смисъл. Следователно за научното „овладяване” на политическите артефакти е 

необходимо и четене „между редовете”. От тази позиция се ръководи и настоящото 

изследване, което търси смисъла не само в наличния, но и в липсващия текст. Спестеното и 

премълчаното (импликатурите) също функционират като важни знаци на дискурса. 

Интерпретацията на политическия дискурс в неговата цялост не бива да се ограничава до 
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 СТАНКОВА, Светлана. Цит. съч., с. 29. 
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чисто езиковите моменти. Разбирането на политическия дискурс предполага знание за 

езиковите прийоми, фона, очакванията на автора и аудиторията, скритите мотиви, сюжетни 

схеми и предпочитани логически преходи, битуващи в конкретната епоха. 

Формулировката на темата изисква обръщане към една от най-новите, но особено 

подходяща за теоретичен ориентир на темата ни, интерпретации на политическата сфера – 

„комуникативната” концепция. Поддръжниците й разбират политическата сфера предимно 

като свят на комуникацията и комуникативните действия, а властта като многостранно 

тотално общуване, произтичащо от необходимостта от организиране на съгласувани 

социални действия между членовете на обществото
14

.  

За концептуални ориентири възприехме онези научни изказвания, които 

определят политическата комуникация като нещо повече от общуване между пряко 

ангажирани с политическия процес агенти. Приемаме, че обемът на понятието „политическа 

комуникация” в най-синтезиран вид трябва да включва цялата съвкупност от феномени на 

информационно въздействие и взаимодействие в сферата на политиката, свързани с 

конкретно-историческата дейност на политическите актьори по повод на властта и властово-

управленческите отношения в обществото
15

. 

Политическият дискурс притежава гносеологическа функция, защото „самата 

власт в обществото е една безкрайна и отворена стратегическа игра”, която се контролира от 

реторическите правила за границите на предмета на речта, формите на разговор, границите 

и формите на историческата памет, на противодействието и на приспособяването
16

. Така и 

българите като политически агенти са това, което казват (респ. знаят) за света на 

политиката. Когато възрожденските публицисти назовават дадено политическо явление, 

влагайки определен традиционен или оказионалистичен смисъл, това означава, че 

съответният политически конструкт вече е част от когнитивния им свят, от политическата 

им култура. Назоваването маркира интериоризирането на съответните политически явления 

в познавателната схема на възрожденското обществено съзнание.  

Действителните прояви на речта невинаги лесно се припознават като 

политически. Но според мнението на Тойн ван Дайк, доколкото дискурсът или част от 

                                                 
14

 МАНОЛОВ, Георги. Въведение в политическата наука. Пловдив : УИ „Паисий Хилендарски”, 

2013, с. 225. 
15

 ГРАЧЕВ, Михаил Н. Политика: коммуникационное измерение. Тула : Издательство Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, 2011, 50-52 [онлайн].[прегледан 

2 окт. 2013]. http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1_1.html. 
16

 АЛЕКСАНДРОВА, Донка. Тенденции в политическата реторика на българския преход. – В: 

Реторика и комуникации [онлайн]. [прегледан 25 ноем. 2013]. http://rhetoric.bg.  
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дискурса е пряко или непряко функционален в политическия процес, той трябва да се 

определи и анализира главно като политически. Ако дадена група  публично или прикрито 

действа така, че да повлияе на политическия процес, тогава контекстуалният критерий 

(условия и функционалност) ще категоризира нейния дискурс като политически. 

Независимо дали са повече или по-малко публични, повече или по-малко „за политиката”, 

много типове дискурс упражняват политическа функция или ефект (като новините, 

уводните, редакционните статии или второстепенните материали в печата). Разбира се,  Т. 

ван Дайк прави уговорката, че няма да категоризира редакционната статия, новините и 

другите медийни форми изобщо като „политически” дискурс, но основно като медиен 

дискурс, дори когато е насочен към политиците. В противен случай голяма част от 

новините за политика също ще трябва да се включат към политическия дискурс. 

Колебливата категоризация издава необходимостта да се отчита йерархията на целите на 

текста
17

. В проекция на нашето изследване този показател е повече от решаващ за 

селекцията на медиатекстовете, подлежащи на анализ. За да илюстрираме това, нека 

продължим размишленията на Тойн ван Дайк, според когото да публикуваш информация за 

дебатите в парламента е предимно медиен, а не политически дискурс. Но ако мотивите ти за 

тази публикация са не просто да информираш, а да покажеш на едно незряло и неопитно 

политически общество какво означава народно събрание и защо е необходимо да има 

такова, намеренията на текста са вече явно ориентирани към политически (или политико-

културни) цели и към стимулиране на политически и граждански амбиции. Така в 

изследователския списък се включва не само текстологичният анализ, но и този на 

ситуационните и прагматичните измерения на комуникацията.  

Задълбочаването в политическата комуникация в старопечатните издания е 

предизвикателство за културните стереотипи на модерния изследовател. Съвременните ни 

представи за политически текст трябва предварително да бъдат внимателно преосмислени, 

защото според тях основната предпоставка за модифициране на информационния и на 

интерпретативния дискурс в политически е отнемането на възможността на реципиента сам 

да контролира и регулира процесите на различните интепретативни нива (етапите на 

преработка), през които преминава социалният факт по комуникационната верига. В 

конкретиката на избрания от нас обект на изследване обаче става въпрос за пресичане на 

съвсем различни мотиви, задачи, равнища и мишени на манипулативното поведение. 

                                                 
17

 VAN DIJK, Teun. What is Political Discourse Analysis? Key-note address Congress Political Linguistics. 

Antwerp, 7-9 December 1995. In: Jan Blommaert & Chris Bulcaen (Eds.). Political linguistics. Amsterdam : 

Benjamins, 1997, 22-23 [online]. [cited 28 Dec. 2011]. 
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Високата степен на диалогичност с публиката, която участва осезаемо в поддържането 

на информационния и интерпретативния пластове, прави всяко едно от възрожденските 

издания пълноценни посредници в комуникацията между: 

-  членовете на микрообщността по интереси, чиито изразител е изданието;  

- членовете на българската общност; 

-  българите и османската държавна администрация; 

-  българите и другите етноси в държавата, вкл. и техните печатни органи; 

- българския етнос и външните политически субекти (не само държавно-

политическите, но и медиите и обществата на другите държави). 

Предвид пределно широкия семантичен обхват на понятието „политика” 

през Възраждането, приехме да се ползва най-общата дефиниция на понятието 

политическа комуникация. Освен всички вербални актове, свързани с постигане на 

определена политическа цел, тя трябва да включи всяко представяне или интерпретация на 

политическо съдържание в пресата, което заради популяризаторската роля на пресата ни 

има своя силен ефект върху качеството на политическата култура на Възраждането, както и 

върху вземаните по това време решения по политически въпроси от възрожденския ни елит. 

Т. е. за нас е по-важен контекстуалният политически заряд, отколкото  явното политическо 

съдържание. За да се реализират намеренията на изследването ни, се възприха като 

необходими за изясняване следните въпроси: 

- да се очертае периметърът от теми и проблеми, които епохата и източниците 

дефинират като политически релевантни;   

- да се определи кои проявления на медийния (вестникарския) дискурс са 

значими в перспективата на политическата комуникация; 

-  съществуват ли устойчиви образи, представи, категории, които съставляват 

фундамента на възрожденската политическа култура и политическо съзнание; 

- налице ли са дискурсивни индикации за оформяне на гражданско съзнание; 

- как на практика възрожденските вестници подпомагат политическата 

социализация на публиката си и срещат ли трудности в образователната си мисия; 

- предоставя ли вестникарският дискурс доказателства за наличието на 

свръхфункции на печата и в какви други политически роли влиза печатът през разглеждания 

период.  

Всички тези и други въпроси налагат отиване далеч отвъд историописните и 

текстологичните коловози, по които дълго се е движил интересът към възрожденския печат. 

Синтезираната формулировка на всички поставени по-горе въпроси доведе до изясняване в 

изложението не само какво, но и как и защо се говори за политиката в цариградската 
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преса. Въобще как политиката пребивава във вестникарския дискурс, без да оставяме на 

заден план обратния ракурс - как вестникарският дискурс пребивава в политическия живот – 

на обществото ни, на държавно и международно равнище.  

Главата включва и описание на избраните източници на емпирични данни – 10  

цариградски издания, които категорично се ангажират с покритие на  политическите теми в 

съдържанието си. От отговорите на двата оперативни въпроса: „Защо точно печатът в 

Цариград и защо през 70-те години на ХІХ век?” произтече и третият важен въпрос, на 

който е посветено изследването: „Какви са границите, проявленията и особеностите на 

политическия дискурс във възрожденските вестници?”. При систематизираното 

представяне на изворовата база се очертаха контурите на „хронотопа” й, т.е. обектът на 

изследването се постави върху фона, така необходим за всеки дискурс анализ. Дадена бе 

най-обща представа за социокултурния и политическия контекст на епохата, като основно 

внимание бе обърнато на политическата линия на Танзимата, либерализацията на турската 

преса и основите на доминиращата просветителска (еволюционистка) линия на поведение, 

която следват цариградските обществени кръгове.  

Следващата задача на изложението предполага изясняване на функционалния 

портрет на цариградската преса. Когато се говори за функционална рамка на периодичния 

печат през Възраждането, е задължително да се тръгне от корелацията „модерност – преса” 

и да се проучи ролята на печата като модернизационен агент в епохата на „преход от 

традиционно към модерно общество” (Райна Гаврилова)
18

. Историографията на българската 

журналистика вече приема за обоснована тезата за значимата роля на възрожденската ни 

журналистика в обществените процеси на създаване на българската нация и култура. Най-

задълбочено и обстойно изследване по проблема представлява монографията на Здравка 

Константинова „Държавност преди държавата”, която разпозна в пресата заместител на 

липсващата държавност. 

Сред основните фактори за ускоряването на модернизационния процес на 

Възраждането са комуникацията, самоорганизацията и знанието – това са същностни страни 

на журналистиката ни и тя ги налага като приоритети в обществената програма за развитие. 

Възрожденската преса усилва ефекта на модернизацията, но и самата (и нейната 

полифункционалност) е продукт на модернизацията.  

За по-голяма прегледност на изложението, функционалните роли на 

цариградската преса са разгледани последователно в 3 условно дефинирани за целта групи: 

1) свръхфункции; 2) традиционни (обичайни) обществено-политически функции; 3) 

                                                 
18
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тяснополитическа легитимация на изданията като агенти на политически и властови 

отношения (Виж Схема 1 в края на дисертацията). 

Беше направен опит и за по-критична интерпретация на функционалната 

свръхнатовареност (или свръхфункционалната натовареност) на възрожденската преса, за 

критична интерпретация на компенсаторните й ролеви хипостази в перспектива на 

качествата и зрелостта въобще на българския политически живот преди Освобождението. 

Твърде претовареният функционален портрет на пресата ни през Възраждането не е 

еднозначен обществен феномен – още в тогавашния печат се чуват гласове, които го 

определят като сигнал за обществена нестабилност и незрялост и за „недостатъчност” на 

формите за легитимация на обществения организъм (институционален дефицит). 

Фокусът попадна и върху статиите с концептуален и програмен характер, тъй 

като идейният профил на изданията и доминиращият обществен стереотип за водещата 

медийна роля предопределят голямото внимание, с което в политическия разговор на 

нацията се обсъждат обществените функции на пресата. Изяснен бе водещият етичен 

принцип в журналистическата работа и позициите на пресата по отношение свободата на 

словото. Особено значим проблем е очертаването на образователната политическа роля на 

пресата, както и реалните й възможности да възпитава демократичните ценности на 

гражданската култура. Отчетено бе и типологичното сходство между вестникарската 

общественокорективна роля през Възраждането и особено актуалната днес гражданска 

журналистика. Странна аналогия, предвид неизбежната мейнстрийминг (еднотипизиращата, 

унифицираща) функция, която Османската държава налага на целия вътрешен печат, за да 

обслужва държавната идеология на османския имперски национализъм. Така се оформя още 

една сложна ситуация на взаимоизключващи се елементи, в която пресата трябва да 

пребивава – държавен (интегративен и унифициращ) национализъм срещу етнически 

(автономистки и сепаратистки) национализъм. 

Демократизмът пронизва не само обществената телеологичност на пресата, 

но и собствените й принципни регулативни устои. Затова са изяснени приносите на 

пресата към демократизма на обществено-политическия нациоцентриран процес, както и 

към изграждането на обществен еталон за явлението чрез информиране, концептуализация и 

критичност. Съществена е ролята на пресата и при формирането на общественото мнение и 

на обществения дневен ред, както и закономерно в плана на уплътняването на 

историческата памет. 

Специален параграф допълва темата за функционалната картина на пресата в 

посока на тяснополитическите й роли. Политическата легитимация на една медия винаги 

насочва към властовите й проекции. Почти непрекъснато възрожденските издания 
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влизат в различни роли като агенти на политически отношения. Тези отношения са 

резултат както от политическата среда, в която съществуват отделните издания, така и 

следствие на собствената им политическа инициатива. От високата си позиция на лидер в 

общественополитическите процеси, пресата ни отвоюва правото да наложи в колективните 

представи своя идеал за българския „Хомо политикус”, да задава високите стандарти за 

включване в елита и да упражнява контрол върху членовете му чрез непрекъсната публична 

критика. Следователно по типологията на Д. Рисман
19

 възрожденската ни преса проявява 

черти, близки до морализаторстващия политически тип. 

Всички елементи от българското възрожденско общество – елит, преса, публика, 

са единни в убеждението си за обществената значимост на пресата. Разногласията идват от 

практиките на нейната употреба, т.е. от експлоатацията на нейните властови ресурси. В 

момента, в който обществото признава властовата легитимност на пресата, тя 

автоматически се превръща в обект на властови амбиции и инструмент за извличане на 

политически дивиденти.  

След като приехме, че пресата, освен медиатор, е и конкурент на държавата 

заради своите свръхфункции, с добавените по-долу субект-обектни политически отношения, 

в които тя участва, схемата на нейните властови позиции става доста сложна, с дублиращи и 

конкуриращи се параметри. Сложността е в необходимостта да се съвместяват 

свръхфункциите на заместител на отсъстващата национална държавност с битието на  

наличната такава („виртуалната” медийна „държава” в плана на реалната държава). 

Тъкмо тук проличават уменията на редакторите да примиряват несъвместими хипостази и 

да поддържат в равновесие два взаимноизключващи се дискурсивни пласта – имаме 

външно, официално, обществено говорене - по-скоро ритуална декларативност, и, от друга 

страна, дискретно прокарвано общностно говорене, което изисква от публиката усилия за 

декодиране.  

Осъществени бяха наблюдения по въпроса дали вестниците са само и единствено 

идейнополитически инструменти на обществените течения в Цариград, или самите те не 

изземват партийнополитическата роля, което се доказва от идейно-програмните изложения, 

от ожесточената конкуренция между синхронно излизащите вестници и от битката за 

общественото доверие, основаващо се на абонамента като вид плебисцитно овластяване на 

медията да представлява интересите на обществото (Десислава Лилова)
20

.  
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Вестникът често е обект на политически контрол и въздействие, особено когато 

този контрол се упражнява от държавата или в името на държавата. Затова конкретният 

политически хипостаз на пресата е разгледан във връзка с проблема за държавния контрол и 

цензурното влияние  в последния параграф. Проблемът се поставя на фона на дискурсивната 

природа на законите и конституцията въобще. Интерпретацията на закона, неговият 

публичен образ (защото медиите създават такъв и на закона), дори самото присъствие на 

законовия текст по вестникарските страници, се очертават като ключови акценти в 

политическия дискурс на възрожденската ни преса. Провокативен изглежда въпросът дали 

легалисткото отношение към нормата се запазва и в случаите, когато основен обект и цел на 

закона става печатът. 

Отношението към закона за печата и цензурния контрол като ограничаващи и 

възпиращи изпълнението на обществените отговорности на пресата естествено е негативно. 

За целта на изследването бе направен опит да се съберат данни за поведенческите стратегии, 

които следват цариградските вестникари, за да ограничат пораженията от натиска на 

неблагоприятните фактори. Сред тях игровата стратегия с нейните прагматични видими 

проявления и дълбоки културни основания бе изтъкната като най-синтезирано определение 

на възрожденските журналистически практики на оцеляване. Така се стигна до извода, че 

законът и цензурата предопределят влизането на печата в двойствена, обектно-субектна 

роля.  Законът в неговата конкретика третира пресата като обект, а  опитите на пресата да го 

заобиколи или да „надхитри” цензурния контрол я еманципират до субект в политико-

стратегическата игра. 

Втора глава „Политическата комуникация в съдържателен план. 

Информационни и интерпретативни модели на политиката” дава подробен текстологично-

центриран поглед върху възможностите на цариградската преса да (ре)конструира 

политическия свят за своята публика. Спряхме се преобладаващо на пряко свързаните с 

политическата сфера теми, проблеми, стереотипи. Евристичният подход на постъпателно 

овладяване на проблема наложи преди всичко останало да се изяснят параметрите на 

политическото участие в зададените от цариградския медиадискурс семантични граници. 

Директен индикатор за състоянието на политическата култура на обществото например е 

отношението на неговите членове към политиката. Това предполага анализ от наша страна 

на качествата и количествата на знанията за политиката въобще; на мотивите на 

политическия интерес; на знанията и отношението към политическата система, обектите в 

нея и субектите на политическия процес; анализ на самооценката на членовете на 

обществото и тяхното политическо самочувствие; „дисекция” на политическите ценности, 

политическата активност и т.н. Българите са едновременно привлечени неудържимо от 



 

 

 

26 

политическия разговор, но скептични относно възможностите си да правят политика, или 

да се справят с политиката, защото асоциативно я свързват с партийно разделение, което е 

противопоказно за незряло или намиращо се в процес на нациоформиране общество. 

Липсва системна диференциация в употребата на ключовите политически 

понятия във възрожденския журналистически дискурс. В повечето случаи политиката се 

третира като въпрос на  взаимоотношение с други обекти или субекти, които са или биха 

могли потенциално да са от значение за интересите на колектива. В очите на българските 

възрожденци „политическото” е въпрос на заинтересованост, то засяга всички области на 

живота, където има конкуренция за блага, социално напрежение или властови интереси и 

амбиции. За политиката в този случай няма автономни територии, а в лексикално-

семантичен план тя е пределно „еластично” понятие. 

Предвид историческия контекст на разглеждания период, е обясним 

наблюдаваният висок интерес на българите към държавата и нейните институции и 

действащи лица. Благодарение именно на този упорит и продължителен интерес през 

изследвания период започват да се проявяват първите резултати от натрупания познавателен 

резерв – симптомите на повишената политическа култура се откриват най-вече в активната 

експлоатация на специализирани политически термини, както и в компетентната оценка на 

сложни политически ситуации и процеси и заявката на личността и обществото като цяло за 

участие в политическите процеси с по-значими роли, права и отговорности.  

В хода на разработването на главата, бяха разкрити основните семантични 

измерения, върху които се гради възрожденската политическа култура. Бяха описани 

значенията, които медиатекстовете от епохата влагат в „политика”, „политик”, „държава”, 

„власт”, „партия”, „закон”, „цивилизация”, „либерализъм”, „консерватизъм”, „радикализъм” 

и много други.  

Политиката е форма на опознаване и приближаване на света, но тя е и начин за 

себеразбиране и самооценка, най-често по пътя на сравнението. Подозрително често 

вестниците задават въпроси около политическата самоличност на обществото ни: народ ли 

сме, познаваме ли себе си, как стоим ние, защо не напредваме, кой и къде е народът и много 

други. Така се изграждат политическите „познавателни схеми” на публиката. Затова сред 

основните проблемни ядра при изучаването на политическата комуникация от определен 

исторически етап попадат и проекциите на авторефлексивния колективен образ. Подробният 

проблемнофокусиран анализ на политическата национална авторефлексивна медийна 

конструкция включва:  колективния образ в императивния план на нациоформирането, 

който съвсем закономерно е силно емоционално и оценъчно обременен; системата от 

индикатори на родното в лексикалния политически код на епохата, която притежава 
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възможностите да описва границите на своето, а във властови план и да йерархизира 

местата от картата на националното – център-периферия (споровете за седалището на 

Екзархията или при Македонския въпрос). Пресата има силата и да налага вътрешни 

разграничители, да диференцира и оценностява различно съставляващите сегменти на 

колективното цяло, дори да изхвърля от него, както се случва с образа на революционната 

емиграция. Устойчивите стереотипи, които цариградският печат насажда по отношение на 

българската диаспора в Румъния, достигат до демонизация на образа й, което наложи да се 

търсят обяснения за обективните и идейни основания на този конструктивистки процес. 

В Трета глава „Специфики и похвати на политическа сугестия в медийното 

съдържание” се дават още научно-практически резултати от извършените наблюдения 

върху медиадискурса на Възраждането. Изяснено бе внимателното отношение на 

възрожденските автори към политическия език, като бе открито припокриване на медийните 

практики на цариградския печат и основните дискурсивни стратегии, обичайно сочени от 

специалистите като влияещи върху социално споделяните вярвания – генерализацията и 

повторението. Предпоставената от формулировката на главата задача не е лесна за 

изпълнение, тъй като манипулативният дискурс е отражение на определени контекстуални 

ограничения, властови позиции и отношения. С други думи, дискурсът е определян като 

„манипулативен” преди всичко поради контекстовите модели на отношения между 

участниците, а не поради текстовите му структури
21

. Като изключим специфичната лексика 

и понятиен апарат на политиката, предмет на предходната глава, не съществуват 

дискурсивни стратегии и елементи, които да се използват само при манипулацията. Затова 

при обособяването на дадена дискурсивна практика в цариградския печат като 

„манипулативна” решаващ критерий бе нейният манипулативно детерминиран контекст – 

заобикаляне на цензурни ограничения, политически пристрастия на пишещия, политическо 

намерение на текста и търсен политически ефект върху публиката и властта и др. Изяснени 

бяха основните дискурсивни техники за преодоляване на манипулативните намерения на 

казионния език. Систематизирани бяха „игровите стратегии на контравласт”, т.е. на 

противодействие на антикомуникационната политика на официалната власт и на дискретно 

внушение на неудобни за властта политически позиции – сред които на по-подробен анализ 

бяха подложени слухът, статистиката в демографски план, емотивните пластове на 

съдържанието и анонимността на журналистическите текстове (виж Схема 2. в 

Приложенията). Информационният дискурс категорично не бива да отпада от полезрението 
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на анализа на политическата комуникация, защото в подбора, йерархизацията и 

контекстуализацията и на най-маломерните съобщения може да се вложи сериозен 

убеждаващ потенциал. 

Направените изводи подсказват, че манипулативните проявления на медийното 

поведение са насочени към официалната власт и външните политически опоненти, докато 

„добронамерената” сугестия се налага поради невъзможността на авторите открито да 

отправят посланията си към публиката и обществото. Особено важна специфика на 

възрожденския медиадискурс е неговата демократична същност заради диалогичния 

характер на комуникационния процес. Доказано бе, че дори когато медийният текст открито 

монологизира, неговата крайна цел отново е да предизвика на публичен диалог (макар и 

задочен) противната страна. Политическият дискурс е насочен и към „нашите”, и към 

„другите” („ненашите”)
22

, откъдето произтича и неговата сложност и нехомогенност. 

Защитава се мнението, че агоналните характеристики на текстовото поле не трябва да бъдат 

изключвани от диалогичния профил на дискурса. 
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НАУЧНИ  И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

 

Приносите и резултатите на настоящото изследване могат да се търсят в няколко 

посоки:  

1. За пръв път се осъществява целенасочено изследване единствено върху 

политическата комуникация в цариградската преса, която е самостоятелен източник на 

емпирични данни за него. 

2. С приносен характер е теоретико-методологичната част на изследването, която 

представлява комбинация от класически и модерни методи и теоретични постановки, чиято 

продуктивност бе апробирана и доказана в хода на изложението (например чрез тезата за 

атрибутивния дневен ред бе доказано пълноценното медийно покритие на Априлското 

въстание, но чрез осветляването на конкретни „атрибути” (аспекти) на темата в 

цариградските вестници). На практика тези експерименти позволиха да се изпробват 

възможностите на съвременната наука с невероятно широкия й методически 

инструментариум да извършва сериозни проучвания назад във времето, да прави 

„археология” на политически дискурс. Логиката на подреждане на изровените медийни и 

политически „артефакти” обаче трябва да изхожда от контекстуалната логика на 

изследваната епоха. 

3. Водещият принцип при излагане на фактологията и анализа ни бе не историко-

хронологичният, а проблемно-тематичният – такава бе и логиката на конструиране на 

съдържанието на дисертационния труд. При едновременното, а не последователното, 

проследяване на цялото медиатекстово поле от периода стана възможно да се прояснят 

някои съдържателни и поведенчески тенденции в медийното покритие на политическата 

сфера и в лансирането на политически внушения, които при самостоятелно разглеждане на 

всяко издание биха останали скрити или с незадоволителна интерпретация (особено 

продуктивен се оказа този подход при вестник „Турция”). При такава цялостна съпоставка 

проличават както общите тенденции и форми на политическо присъствие на медиите в 

обществения живот, така и усилията на всяка редакция да изгради свой разпознаваем 

политически имидж сред публиката и да спечели максимален кредит на доверие. Въпреки 

ограничените си тиражи, обем и ресурсна обезпеченост, възрожденските вестници и техните 

редакции в столицата на Османската империя демонстрират самочувствие не само на 

посредници между обществото и властта или между отделните вътребългарски политически 

и социални групи, но и на обществено-политически лидери. За да получат наблюденията и 

изводите ни още по-широк хоризонт, по отделни проблеми съпоставителният план 

включваше анализ на социокултурната ситуация и в други страни, където се срещат 
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аналогични за епохата функционални модели за медиите или формални елементи на 

медиадискурса. 

4. Приносен характер има проблемно-тематичната систематизация на огромен 

брой медиатекстове, които бяха включени като доказателствен материал по различните 

подтеми и валидизираха направените от нас наблюдения и изводи. Тази работна 

систематизация би могла в бъдеще лесно да се приобщи като база на контент-анализ на 

възрожденския политически дискурс, който ще осигури още един методологичен ракурс 

към проблема. Цитираните текстове в преобладаващата си част досега не са получавали 

възможност да влязат в научно обращение и така да уплътнят научните и обществените 

представи за разнообразната медийна картина на Възраждането, както и да илюстрират 

неподозираните възможности на тази преса да контролира общественото съзнание при 

изпълнението на националната програма. Надяваме се разработката ни да подпомогне 

аргументираното остойностяване на цариградските вестници като важни носители на 

политическа информация и видими елементи на възрожденската политическа култура.  

5. В изложението бяха очертани, класифицирани и доказани политическите 

функции на цариградската преса, която се изявява като: 1) инструмент за повишаване на 

политическите компетенции и за политическа социализация; катализатор на гражданската 

еманципация и елемент от гражданската култура; генератор на обществения дневен ред; 

конституент на колективната памет; 2) заместител на всички важни властови позиции и 

функции на липсващата през Възраждането държавност: върховна власт; парламент; страж; 

върховен съдия; референдум; омбудсман; 3) агент в политическите процеси на различни 

равнища, който влиза във всички възможни хипостази - посреднически, инструментални и 

субект-обектни. 

6. Разкрити бяха основните семантични измерения, върху които се гради 

възрожденската политическа култура. Бяха описани значенията, които медиатекстовете от 

епохата влагат в „политика”, „политик”, „държава”, „власт”, „партия”, „закон”, 

„цивилизация”, „либерализъм”, „консерватизъм”, „радикализъм” и много други. Считаме за 

особено важна практико-приложна част от изследването си систематизирането на 

политическата когнитивна карта от понятия, както и проследяването на медийните 

конструкти на най-важните политически представи. Направената систематизация на 165 

лексеми от медийнопозиционирания политически речник в Приложението няма 

претенциите за завършеност и абсолютна обективност, но е емпирично проучване, което, 

доколкото ни е известно, не е правено досега. Резултатите от това изследване могат да се 

включват, надяваме се, като градиво в по-мащабни културологични изследвания по 
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разработки върху политическата или в частност гражданската култура на българите. Много 

голяма е вероятността да бъдат допълвани и коригирани. 

7. Не на последно място по важност приложен резултат от изследването е и 

систематизацията на спецификите и похватите на политическа сугестия в медийното 

съдържание на цариградската преса. Тяхната категоризация доказа големите възможности 

на възрожденския вестникарски език да обговаря „опасни” теми, да внушава опозиционни 

обществени настроения, но и да консолидира обществото в национален план и около 

важните проблеми на епохата. 
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ИЗВОДИ 

 

От изложението и работата по дисертацията могат да се извлекат следните 

изводи: 

1. Цариградският периодичен печат през Зрялото възраждане има потенциал да се 

обособи като самостоятелен обект на изследване. Привлечените в анализа 10 периодични 

издания, някои от които с дълъг живот, са подходящ източник на разнообразни по 

съдържание, обем, качества и стил текстове, които опредметяват различни аспекти на 

симбиозата между политика и преса.  

2. Функционално оправдано е едновременното синхронно разглеждане на 

отделните периодични издания, тъй като всички текстове в дискурсивното поле на периода  

диалогизират. Налице е медиен континуум, в който се разстила политическият 

възрожденски дискурс, незасегнат от сегментиране на вестникарските публики на отделните 

издания - четенето им в повечето случаи е комплементарно, с подсилена интертекстуалност 

на медийния дискурс. Така на тогавашната публика се осигурява плурализъм на гледните 

точки и алтернативност на рецепцията на социалните факти. От изследователска гледна 

точка отделните издания са като части на пъзел – цялата картина на политическия живот, 

както и пълнокръвието на политическия медиен дискурс се постигат след съчленяването на 

текстовите полета на всяко от тях. 

3. Подобна тема задължава използването на дискурсивния подход към излагането 

на наблюденията, защото той осигурява много детайлно уточнение на контекста и на 

функционалния портрет на медията.  

4. „Археологията” на политическия дискурс предполага „изравянето” и 

описването на всички дискурсивни „артефакти”. Затова е особено важно да се уточни с 

какъв понятиен и категориален багаж разполагат пресата, политическият ни елит и 

обществото – публика. Всеки опит за реконструкция на политическия узус е условен, но 

получените ориентировъчни резултати сочат фаворизиране на определени политически 

реалии и идеи и игнориране на други, компетентно дефиниране на едни и фрагментарно или 

деформирано на други. Тълкуванията, които цариградската преса дава на тези понятия и 

категории, и начинът, по който ги оценява и интерпретира, са важни за обективността на 

изследването, защото ни позволяват да положим границите на политическата сфера за 

възрожденския човек, тематичния политически обхват и аспектите на политическата 

авторефлексия, съобразно тогавашните възможности на колективното политическо 

съзнание. Същевременно е важно тези представи да се позиционират в научнообоснованите 

модели, за да се измери степента на зрялост на възрожденското обществено съзнание и да се 
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свери тя синхронно с постиженията на европейския свят. Последното бе основно 

намерение на анализа ни във Втора глава. 

5. Установяването на манипулативните особености на политическия език в 

медиадискурса на Възраждането е с най-голяма трудност на изпълнение като 

изследователска задача. Винаги има риск от пропуски или преекспониране на някои похвати 

или индикации, обявени от нас за манипулативни. Когато става въпрос за възрожденската 

ни епоха, е уместно да използваме „манипулация” във възможно най-освободения от 

негативни конотации смисъл – пресата търпи манипулативен натиск, но и осъществява 

манипулативни действия, като намеренията за тях невинаги са лоши. Важни за изясняването 

на общественото значение на възрожденската преса са всички сугестивни техники, които 

имат нациостимулиращ ефект и които целят еманципация на самата преса от ограниченията 

на цензурата.  

6. Въпреки многобройните възможности за реализация на политическия дискурс, 

ние избрахме да реконструираме медийноопосредования, главно заради специфичната 

политическа роля и многобройните обществени функции, с които е натоварена българската 

предосвобожденска преса. Идеята е да се проследи как се осъществява срещата на 

политическия и вестникарския дискурс в условия, които не предразполагат към свободно 

изразяване на мнението и обективно отразяване на действителността и при отсъствие на 

зряла политическа култура на обществото. Изследователите, работили върху различни 

аспекти от политическата и медийната история на Възраждането, отдавна са обявили за 

несъстоятелни твърденията за маловажното политическо присъствие на вътрешния печат 

във възрожденските политически процеси
23

.  

7. Изброеният по-горе набор от тематични зони би могъл да стимулира и 

обезпечи сериозни резултати в изследванията върху колективното дългосрочно (устойчиво) 

разбиране на политиката като тип дейност, върху асоциациите, които предизвиква, 

свързаните с нея атрибути и контролиращите я субекти, върху очакванията и изискванията 

спрямо нейното прилагане.  

8. Като следствие от поставените изследователски цели и задачи в дисертацията 

се изясни спецификата на цариградския медиадискурс във функционален, съдържателен и 

формален план, установиха се параметрите на приноса му към  изграждане на пълнокръвна 

картина на политическия свят и позициониране на персоналния и колективния Аз в него. 

Подчертаваме и особената важност, която има настойчивата работа на цариградската преса 

                                                 
23

 Виж например следното твърдение: „Поради това, че българските вестници се издаваха в 

столицата на Турция, под строга цензура, чисто политически новини от вътрешен и външен 

характер не се даваха.” – НИКОЛОВ, Георги. История на българския всекидневен печат 1877-1932 

(Принос), кн. І. София, 1932. 



 

 

 

34 

по политическата еманципация на обществото ни, по формирането на идеала за гражданско 

и патриотично поведение. Пресата е единственият съюзник на българското общество срещу 

геноцида, злоупотребите и беззаконията, тя удължава обществения глас на недоволство 

отвъд етническите и държавните граници. Непосредствено преди Освобождението нейната 

съдържателна и идейна радикализация я превръща в „съмишленик” на емигрантската 

революционна мисъл, а „медийната революция” по страниците й естествено се прелива в 

истинска революция, като открива най-краткия път към независимия държавно-политически 

живот. 
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