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Данни за дисертационния труд: 

Брой на стандартните страници: 238 

Брой на илюстрациите (фигури, таблици): 49 таблици, 38 фигури 

Брой на приложенията: 6 

Брой на научни източници: 119 

Брой на енциклопедии и речници: 14 

 

Характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертацията се състои от 238 стандартни страници и 105 страници приложения. 

Структурата на дисертационния труд е следната: увод, пет глави, заключение, библиография 

и приложения. Приложенията включват записи на стенограми от пленарни заседания на 

Народното събрание на Република България.  

В първата глава се представят аспекти от разбирането за демагогия и нейния деятел 

(актьор). Във втора глава се описва избраният изследователски подход и приложеният 

методологичен инструментариум. В трета глава се щрихират фрагменти от езиковата ситуация 

след 1989 г., която е въвеждаща в контекста на конкретната езикова ситуация за 2004–2007 г. В 

четвъртата глава се разглеждат лингвистични аспекти в изказванията, които конкретизират 

допълнително проявите на демагогия въз основа на ключови думи и статистически данни. В пета 

глава се допълват чрез анализ на контексти с ключови думи аспекти от езиковата ситуация. В 

заключението, въз основа на получените резултати, се прави обобщение, и се формулират 

изводи след интерпретацията, резултатите, приносните моменти.  
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Актуалност и значимост на изследвания проблем 

Беше установи, че до този момент в българското научно пространство изследване, 

засягащо проблема за проявите на демагогията в политическия език тъкмо по темата за 

присъединяване и членство на България в ЕС през периода 2004–2007 г., липсва. Липсата е от 

обективен характер. Едва в последно време започна да се приема, че строго дисциплините 

изследвания – особено в областта на хуманитаристиката не са (само)достатъчни, за да осветят 

цялостно даден проблем.  

Изследваният периодът е белязан от години на оставки, предсрочни избори, недоволни 

граждани, непрекъснати протести и нежелани управляващи. Тенденциите се усилват с 

настъпването на глобализацията. Безспорно в този период стават все по-видими 

глобализационните въздействия, но в обществото битуват (1) високи и дори нереални очаквания, 

(2) реален масов нисък жизнен стандарт, (3) липса на информация и нарушена комуникация и (4) 

поддържане на състояние на преходност, което не отминава. Може да се твърди, че посочените 

специфики са сред основните съставки, които създават благоприятна среда за развитие на 

демагогски прояви. В този период се откриват прояви на демагогия, които се трансформират с 

времето и днес наблюдаваме своеобразен „рестарт” на демагогските изяви. Тъкмо поради това 

темата за наличието на демагогия в изказванията на българските политици от парламентарната 

трибуна през емблематичния за България период (2004 – 2007 година) позволява да се очертае 

разбирането й, и да се даде поне частичен отговор на настъпилата и съществуващата 

неориентираност по отношение на българското членство в ЕС. 

Аспекти на състоянието на изследвания проблем 

 

За постигане на формулираната цел и решаването на конкретни задачи в изследването 

със заглавие „Демагогия в парламентарните дебати: България в Европейския съюз (2004 – 

2007)“ бе проучена обширна специализирана научна литература, представена в трудовете на 

родни и международни учени. Налице е огромен брой научни трудове, в които се засягат 

въпроси за парламентарната реторика у нас, за езика по време на прехода, за реторичния 

инструментариум и появата на нови изразни средства при процесите на присъединяване на 

България в ЕС, за употребата на пропагандни техники и езикова демагогия с цел лично 

облагодетелстване. В областта на реториката и историята на реториката има немалко 

изследвания за езика на политическите изказвания. Лилия Методиева в труда си „Парламентарна 

реторика“ (2002) анализира особеностите и промените в парламентарното красноречие у нас. В 

„Европейската и Атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти“ (2004) на И. 

Мавродиева един от акцентите е проучване на новосъздалите се реторични практики в 

политиката в периода на интеграция на България към НАТО и Европейския съюз. В 

лингвистиката се говори за език на политиците и политическа лингвистика, за политически 

дискурс. В книгата „Езикови портрети на български политици и журналисти. Част втора“ се 

отбелязват новите тенденциите в политическото говорене и защо политиците говорят едно, а 

действията им се разминават с изказванията им (Миланов, Сталянова 2014). Отчитат се също 

културни специфики, които се използват, за да се разраства демагогията. Развитието на 

информационно-комуникационните технологии, от една страна, разшири достъпа до 

информираност, но позволи, от друга страна, да се усъвършенстват демагогските похвати. Може 

да се обобщи, че интересът на учени от различни научни направления към демагогската 

проблематика е висок, методологичните подходи са разнообразни, анализите и интерпретациите 

– изобилни. В същото време изследване върху избрания въпрос, формулиран като тема на 

докторантския труд, не бе установено да съществува в българското научно пространство. 
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Параметри на изследването 

Ракурсът на настоящото изследване, търсещ конкретни измерения на демагогията в 

изказванията на български политически лидери от парламентарната трибуна (2004–2007), 

представлява актуален проблем с оглед на комбинирането на реторичното, лингвистичното, 

социалното в контекста на формирането на българското гражданско общество и 

присъединяването на България към Европейския съюз. Анализът, който беше извършен върху 

издадената литература, направи възможно да се формулира основният проблем на настоящото 

изследване, а именно – необходимостта от експлициране на прояви на демагогията в 

парламентарни изказвания въз основа на езикови механизми. Този проблем се конкретизира 

върху езикови прояви на демагогията в конкретни политически изказвания (послания), 

отправени от трибуната на Народното събрание.  

Работната хипотеза, върху която се изгражда изследването, може да се формулира така. 

Допуска се, че в периода 2004 – 2007 г. се създават условия за „рестарт” на демагогията. 

Този рестарт е свързан с динамика на обществената среда и е стимулиран от информационно-

комуникационните технологии. Трябва да се подчертае, че целта на изследването е не да 

квалифицира даден политик като демагог или не. Всички политически лидери преследват 

определени цели, говорейки. Би било наивно да се смята, че те не прибягват до реторични 

похвати в изказванията си или до елементи от демагогската реторика. Но също така би било 

несериозно, ако се подценява развитието на явлението и проявите му в новата интерактивна и 

високотехнологична среда. 

Периодът от 2004 г. до 2007 г. съчетава няколко значими фактора. В социално-

икономически и политически аспект той е белязан от знака на прехода, промяната или кризата. 

Могат да се посочат поне два важни момента, които го предхождат: смяната на политическата 

визия през 1989 г. и отказът от тоталитарния тип общество, съответно и отказът от тоталитарния 

тип демагогия, и последващ неясен преход, който формира високи очаквания покрай 

подготовката за членство в ЕС, намаляващ жизнен стандарт, навлизане и масовизиране на ИКТ, 

осезаеми глобализиращи въздействия и повишаване на усещанията за несигурност. Вторият 

момент е през 2005 г. и е свързан с членството на България в ЕС (предприсъединителния 

договор), но и през 2015 г. страната продължава да бъде извън шенгенската зона. Еуфорията е 

кратка, и негативните тенденции  като  че ли започват да доминират. Определено се наблюдава 

свиване в духовната сфера. В технологичен аспект нови перспективи за обществените 

комуникации дава тласъкът в  развитието на информационните технологии. В езиков аспект 

настъпват промени в регистрите и стиловете на езика, промени в изказите, наред с преход от 

тоталитарен към убеждаващ политически език. В реторичен аспект се отчита засилено изучаване 

на реторичните похвати и прилагането им в сферата на управление на общественото мнение и 

въздействие, по-често представяни като манипулация на общественото мнение от 

неспециалисти.  

Цел на изследването е да освети (експлицира) езиковите пътища и механизмите за 

реализация на демагогията, които са били използвани при парламентарните обсъждания.  Тя 

съответства на разбирането за реторика в трудовете на Д. Александрова, срв.: „В този смисъл 

реториката се разбира като способност за откриване на методи за убеждаване (подч. мое, А.И.) 

във всички възможни ситуации (Аристотел), т.е. тя притежава универсално приложение“ 

(Александрова  2013: 27). Очевидно прилаганите „методи за убеждаване” биват успешни в онзи 

период предвид създадените очаквания и нагласи у социума. Акумулирането на текстове от 

подобен характер би предизвикало и онзи необходим нов поглед към разбирането за демагогия, 

адекватен на съвремието ни. Това вече би довело и до значителен принос, доколкото цел на 

научната дейност е именно търсенето и създаването на (по)знание. 
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Обект на изследването са изказвания на български политици по темата за членството на 

България към ЕС от трибуната на Народното събрание въз основа на стенограмите, публикувани 

на сайта на Народното събрание. Те носят белезите на реторичното – убеждаващо и/или 

разубеждаващо въздействие, и са послания към българското общество, послания на заявени 

политически позиции към света и към Европейския съюз. 

Предмет на изследването е идентифицирането и експлицирането демагогските прояви в 

тези изказвания.  

В настоящата разработка се влага различие в разбирането на демагогия:  

(1) като явление се представя шрифтово немаркирано, демагогия,  

(2) като означение (референция) – с долна черта, демагогия,  

(3) като представа (концепт) – с получер, демагогия,  

(4) като лексема (дума) – курсивирано, демагогия.  

Необходимостта от разграничаването е породена от факта, че често не се прави разлика 

между тях.  

Хронологичните рамки на изследването обхващат периода от 2004 г. до 2007 г. 

Неизбежно обаче се оказа разширяването на времевите рамки в определени случаи с оглед на 

постигането на формулираната цел. 

Реализирането на поставената цел, а именно – да освети конкретните езиковите пътища и 

механизмите на демагогията в изказванията на съвременни български политически лидери – 

изисква решаването на следните задачи: 

1. Преглед на разбирането за демагогия и основния й деятел (актьор) – демагога в 

специализирани източници. Изпълнението на тази задача се свежда до подбор и представяне на 

значими за изследването трудове, за да се очертае по-ясно линията, от която започва 

разработката. 

2. Избор и изграждане на подходящ методологичен инструментариум за изследване на 

предмета – демагогията, и  който да позволи идентифицирането на демагогски елементи в 

изказванията. 

3. Анализиране на езиковата ситуация след 1989 г. и към изследвания период с оглед на 

условията за реализиране на демагогията. 

4. Анализ на употребите на демагогия и нейни синоними в парламентарните изказвания 

през 2004 – 2007 г.  

5. Анализ на контексти, отнасящи се до езиковата ситуация през визирания период.  

Методологично концепцията на изследването, определяща неговите основни 

направления, неговата структура и методи, се базира на междудисциплинния и интеграционния 

характер като подход, на неговата лингвистична и реторична, но в крайна сметка – социална и 

хуманитарна насоченост. Това предполага интегриране на знания от различни тяснонаучни 

дисциплини, което в процеса на изследване осигурява разностранност и възможност за 

извършване на корекции, а също и преодоляване на противоречието между (ре)конструирането 

на реалност, чиито закономерности не са напълно известни, и съвременната наука, чиито знания 

са организирани в строго научни дисциплини. Изследването се базира на елементи от системния 

лингвистичен анализ, на анализи от езиковата прагматика, на анализи на реторични похвати.  

Методите на изследването включват общонаучни и общолингвистични – анализ и синтез 

на информацията, получена от ексцерпциите и специализирани разработки, обобщаване и 
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систематизиране на данните, сравнителни и съпоставителни методи, статистически методи 

(сравнителен, динамичен, корелационен анализ) и др. Изследването дори и на периоди от 

близкото минало (2004–2007) предполага и елементи на ретроспективен анализ. Проучването на 

конкретния източников материал (текстове/стенограми от политически заседания), направените 

ексцерпции, статистическата им обработка са съобразени с научните тенденции, но всъщност 

представят уникален подбор, който не е просто ексцерпиран и представен, обобщен и 

систематизиран, а е подложен на последващо интерпретиране. Водещ е контент анализът, по-

точно рейдовият контент анализ. Избраният проблем предполага и включването на компоненти 

от факторния анализ – неизбежно стои въпросът за факторите, които влияят върху разгръщането 

на демагогията – и като езикова практика, и като основания за езиковото означение на 

явлението. Разкриването на езиковите прояви на демагогията е винаги езиково опосредствано, 

избраният подход е от конкретното (конкретни, реално съществуващи езикови следи в 

изказванията (посланията), отправени от политически лица от трибуната на Народното 

събрание) към абстрактното, което осигурява известна стабилност при извеждането на 

механизмите на демагогията. Множеството от методологични избори са успешни, тъй като 

получените резултати, спомагат за откриването на отчетливи специфични културно-езикови 

характеристики, които да послужат като основа за по-нататъшни адекватни интерпретации. 

Апробацията на резултатите е направена чрез доклади и изказвания на различни 

конференции, като са налице четири публикации (научни съобщения) върху проблема, 

започнали от 2014 г.: „Интерпретация на българските политически абревиатури въз основа на 

проекта ВААЛ“, „История и развитие на лексемата демагогия“, „Употреби на лексемата 

демагогия след 1989 г. в изказвания на български политици“, „Статистично-лингвистичен 

анализ на употребата на лексемите демагог и демагогия в стенограмите на Народното 

събрание (2004 – 2007)“.  

За реализирането на целта на изследването са използвани като източникова база текстове 

от стенограми на Народното събрание, частично – изказвания на политически лидери в медиите 

(тук разбираме медиите в широк смисъл – преса, книги, е-издания), откъдето са ексцерпирани. 

Емпиричната база включва и други данни, събрани и систематизирани от авторката при 

изпълнение на  задачите на изследването.  

В първа глава, озаглавена „Красноречие и демагогия. Разбирания за демагогия и за 

основния й деятел – демагога“, се представят аспекти от разбирането за демагогия и нейния 

деятел (актьор). При разгледаното развитие на значенията на лексемите демагогия и демагог 

се регистрира доста любопитно полюсно трансформиране: от положително в далечната 

история към крайно отрицателно значение и достигане на стабилност на отрицателните 

смисли в съвремието. Наред с това, в българския език се наблюдават значения и синонимия, 

които, в известен смисъл, „претоварват” значението, а това води до объркване и шумове в 

комуникацията при употребата на лексемите предвид кореспонденциите им с понятия като 

демокрация, популизъм, революция, подстрекателство, власт, политика и прякото им 

свързване с понятия като лъжа, измама, лицемерие, неистина. Налице е тенденция към 

обективност и неутралност в дефинирането в повечето случаи. Инструментално се прави 

връзка с проявите им в системата от техники за манипулиране чрез прилагане на убеждаващи 

стратегии, пропагандни техники (с отрицателен знак) върху аудиторията. Аудиторията носи 

характеристики на тълпа, необразованост, управляемост, като цяло разбирането за нея е 

доста размито. Проявите на демагогията могат да се търсят в политически послания, в 

публичното говорене чрез, от и във медиите и има допирни точни с рекламата, или по-общо 

– предимно в публичната комуникация. Водещ деятел е политикът. Определена съвкупност 

от специфики на изказите (посланията) му, отправени към аудитория, определя дали става 

въпрос за демагогия. Най-общо, съвременно значение на демагогия в контекста на 

реториката и от нейно гледище е ‘съвкупност от ораторски и полемични методи и средства 
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за заблуждаване на публиката и спечелването й на своя страна’, тоест убеждаващи 

въздействия с отрицателен за обществото знак. Все пак, следва да отбележим също, че 

дефинираната ‘съвкупност от ораторски и полемични методи и средства за заблуждаване на 

публиката и спечелването й на своя страна’ може да се интерпретира като езикова стратегия: 

може би една от висшите разновидности сред езиковите стратегии при публичното 

общуване, доколкото в ораторското изкуство е вплетено изказването на неистини, а 

намерението е да се заблуди аудиторията. С други думи, става въпрос за езикова стратегия за 

заблуда и за умело прилагани тактики (методи и средства за заблуда), които биха могли да се 

открият в по-широкото разбиране за текст като съвкупност от вербални и невербални 

средства.
1
 Посочените специфики ориентират, че не може да се подмине въпросът за 

езиковите манипулации, което е част от езиковата прагматика. 

За явлението демагогия 

Явлението демагогия се разбира днес като убеждаващо (въз)действие с отрицателен знак. 

То се свързва чрез препратка към моралните норми, неприемливи в разбирането на социума за 

даденото време и място, доколкото се споменава за използването на недостойни средства, тоест 

явлението се отнася към нарушаването на приети от обществото ценностни ориентири. Проявява 

се приоритетно в сферата на политиката при демократичните обществени системи на 

управление. Носи отличителните белези на ласкателството, лицемерието, политика под власт и 

диктат на тълпата, политика на измама, политика за власт, за лично обогатяване, за влияние над 

тълпата, основно предизборна политика. Оттук произтича и разбирането, отнасящо се 

прилагането на съответна система от техники за въздействие за заблуда. Беше установено и 

наличие на известна доза скептицизъм по отношение на демократичната форма на управление в 

българския език, заложена още при дефинирането им в началото на ХХ век. Лексемата 

демагогия развива следните синоними: измама, лъжа, лицемерие, велзевулство, фарисейство 

(книж.), фарисейщина (книж.), демокрация, политиканство. Така добавя допълващи негативни 

конотации от тях. Проведените анализи потвърдиха, че посочените синоними се използват 

умело и в политическите изказвания, произнесени от парламентарната трибуна. 

За разбирането на деятеля 

Демагогът ‒ деятелят,  чиито действия носят отпечатъка на демагогия и който борави със 

система от убеждаващи техники в тази парадигма, е лидерски ориентиран според прегледаните 

дефиниции. Той се стреми към власт и преследва статута на властимащ. Изявява се в условия на 

криза и като цяло – в преходни за обществото периоди. Съмнително е определението му като 

незрял обществено и политически субект, доколкото то е свързано с определена ценностна 

система. Неговите послания са свързани с лъжливи (фалшиви, неистинни) обещания (послания, 

изкази). 

За изказите 

За това, дали деятелят може да се определи като демагог, се съди по неговите послания 

обикновено интуитивно. В неговите изкази, чрез които се реализира убеждаващо (въз)действие. 

В демагогското послание (изказване) преобладават апелите (призивите). Те са основани на 

емоции, страх, предразсъдъци: засягат се онези базови същини, които се наричат нагласи 

(атитюди, установки – в различната терминология) на когнитивно равнище и които имат 

реализации на езиково равнище, движещи се по опозициите живот : смърт, здраве : болест, 

                                                           
1
 Захариева, Й. Стратегии за езикова комуникация. София: Авангард, 2010. 
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добър : лош, мир : война, богатство : бедност и т.н., защото тези нагласи докосват  

естествените човешки инстинкти за самосъхранение, те предизвикват импулсивност и водят до 

импулсивни решения (действия). Следователно и темите, които се засягат в посланията, носят 

внушения за страх, опасения, несигурност. Темите и посланията трябва да бъдат харесвани, 

което предполага висока степен на популизъм. Фактологично в посланията присъства и критика 

на опонентите. Технологично в изказите на демагога се открива наличие на техники за заблуда, 

тоест носещи характеристики на неистинност (преструвка, лицемерие) и преследващи – като 

резултат – користност. Така демагогът се определя посредством действията си в пространството 

на езика, той черпи и се възползва от възможностите на езиковото пространство, използва 

подборно средства на езика, тоест става въпрос са особен тип езикови (въз)действия. Езикът и 

езиковите средства са водещи инструмент по отношение на определянето на демагогията и на 

демагога. Неслучайно в изследванията се говори и за езикова демагогия (Ст. Димитрова 1999).  

За областта на действие  

Прояви на демагогски изказвания може да бъдат наблюдавани: 

 в сферата на междуличностното общуване: в голяма част от специализираните научни 

изследвания се анализират изказвания от това равнище;  

 в сферата на политиката: неслучайно се обособява специфично направление 

политическа лингвистика и реторика, при които деятелят (политикът) не е анонимен, но тъкмо с 

личностните си характеристики и с помощта на медиите и съвременните информационни 

технологии увеличава въздействието си; 

 в сферата на рекламата: тук изказванията са компресирани, посланията са 

интензифицирани и разпространявани по всички медийни канали, но деятелят (рекламистът) е 

анонимен. 

Последните две сфери се възползват активно от медийната среда и въздействието на 

посланията се разпростира на практика върху всеки член от обществото.  

За субекта на въздействие 

Според дефинициите посланията на демагога биват ориентирани към масите, към 

тълпата, и по-точно ‒ към „неразумната” част от нея, тоест към определена аудитория с нисък 

праг на критично мислене. Сумарно, това е „аудиторията”, съставена от необразовано и/или 

слабо образовано гражданство, сред която се преследва популярност, привличане на 

симпатизанти и печелене на поддръжници. Но както беше посочено по-горе, субектът на 

въздействие не е експлициран достатъчно ясно: той е представян или дискретно – политически 

незрели хора, или чрез обобщаваща лексема (тълпа, гражданство, народ и под.), или дори – 

метафорично (широки народни низини). Следва да се отбележи, че тези названия са 

традиционни. Днес вече учените различават информационни плебеи и информационен елит с 

оглед на достъпа до информационната компонента и възможностите за човека за преработка на 

информацията
2
. Това означава, че и възможностите за прояви на демагогията се увеличават, тъй 

като остава под въпрос и възможността за проверка на достоверност на информацията. В 

съвремието параметрите по отношение на субекта на въздействие са значително разширени и не 

се свеждат до тези, които са посочени в разгледаните дефиниции. 

За каналите на въздействие 

                                                           
2
 http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-24-83358 
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Прояви на демагогията в съвремието се проявяват предимно в медийното пространство. 

Информационните канали са значително разширени и продължават да се развиват с 

напредването на информационните и комуникационните технологии.  

Разбирания за демагогия и демагог в художествени произведения  

Откакто съществува организираното общество мнозина се опитват да дадат определени 

дефиниция за понятията общество, власт, вид на управление и подчинение и основните 

процеси, протичащи за съществуването на държавата. През вековете човек се е променял 

многократно. Промени претърпява животът му, обществото, разбиранията за етика и морал, а 

също и това кой и как трябва да заема управляваща позиция, а кой подчиняваща.  

Еволюцията на политическата мисъл се е трансформирала,  приемайки различни форми и 

вид. Вследствие на многократните изменения в човешкото общество, действащите механизми на 

политическата власт са изтъкани от опити и грешки, с чиято помощ се разкриват положителните 

и отрицателните им качества. Всеки лидер (вожд, цар, крал и пр.), който притежава безгранични 

възможности в държавата си, е имал възможността да ръководи по свое усмотрение е да 

проповядва политиката, която е угодна нему. Науката за успешно владеене, съхранявайки 

традициите, е била предавана през вековете между великите наследници на властващите родове. 

Но какво се има предвид под наука за управляване на държавата? В Древна Гърция с 

навлизането на демокрацията Аристотел и Платон са смятали, че най-добрата форма за 

управление е да позволиш на хората свободно да управляват живота си. Всички политически и 

държавни деятели признават, че умението да се ръководи един народ е главна причина за 

съществуването на държавата като цяло. Неуправляемата тълпа може да се окаже сериозна 

заплаха и основен враг за нацията. За да бъде успешно управлението, за да не загуби силата си 

владетелят, властта му трябва да се насочи в правилната посока. 

Изводи от първа глава. Извършеният подборен преглед на научната литература, която 

докосва проблематиката на демагогските изказвания, разкрива разнообразието от интерпретации 

и подходи в разбирането на демагогия: откъм езикови средства, откъм логикосемантични 

структури, откъм реторични похвати, като комуникативна програма, като стратегия за заблуда, 

като технология за заблуда и т.н. Явлението демагогия е гранично: позволява анализиране от 

различни изследователски ъгли, но безспорно представлява интерес с оглед на възможностите на 

убеждаваща комуникация. Демагогията има повече възможности за изява в монологични 

текстови структури, каквито биват политическите изказвания от парламентарната трибуна, 

наред с традицията, наложена от културните дискурси, в които може да преобладава 

оценъчността (но също и санкцията на обществото откъм морално-етични аксиологии) или 

прагматичният подход, който като че ли в последно време започва да доминира. Специфика на 

българското разбиране е междинността между двете позиции. Явлението и понятието 

демагогия еволюират. Еволюира и разбирането за деятеля демагог. Онова, което не се променя, 

е посоката на комуникативното поведение като стратегия: управление (въздействие) върху 

аудиториите (масите) за постигане на власт, което може да се интерпретира в триадата език – 

власт – демагогия. Тактически целта е да се въздейства неявно върху общественото съзнание 

(масите) чрез емоциите на адресата (реципиента, аудиторията) и активизирането на ментални 

стереотипи. Въпросите за методите на демагогията придобиват особена актуалност и с оглед на 

информационно-психологическите войни (Захариева 2015). 

 За целите на настоящата разработка, която търси демагогските прояви в политически 

парламентарни изказвания в определен период и по точно определена тема – членството на 

България в Европейския съюз, ще избегнем оценъчните елементи в дефинирането на явлението. 

Това се отнася и за представата за демагога. В този смисъл ракурсът на разработката е по-скоро 

технологичен. Политическите лица, които отправят послания от трибуната на Народното 
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събрание, са обществени личности: те са комуниканти (говорещи, адресанти, някои от тях и 

професионални комуникатори). С тези езикови действия (послания, речеви въздействия) те 

формират обществено мнение, тоест въздействат върху социума. Естествено е в изказванията им 

да има прояви на демагогия, тъй като самата същност на езика е манипулативна по характера си.  

Във втора глава, озаглавена „Методологичен инструментариум“, се описва 

избраният изследователски подход и приложеният методологичен инструментариум. Работата 

се основава върху постигнатите резултати от проучванията в научното пространство на две 

направления – лингвистика и реторика. Демагогските техники имат чисто езикови реализации: 

интерес представлява част от лексиката в изказванията (политическите послания, записани в 

стенограмите).   

В центъра на внимание като изходен ресурс (източник) са монологичните изказвания 

на български политици, тъй като монологичният текст е по-благоприятен за създаването на 

езикова демагогия. В него ораторът спокойно излага мислите и чувствата си, независимо дали са 

действителни, или не, без да бъде прекъсван или критикуван.  

Лингвистични аспекти 

 Естествена „контактна зона“ за размяна на жизнен опит, за общуване, за натрупване на 

информация, за съхраняване на миналото, за развитие на дадено общество е езикът, на който 

говори то. Той е медиатор, с чиято помощ протича човешката дейност. Езикът определя начина, 

по който човек разграничава природата, явленията. А „познаването на света“ се задава от езика, 

който е най-дълбоката всеопределяща структура във всяка култура: „Ние съществуваме – 

отбелязва Ю. Лотман – в пространството на езика. Дори и в най-условните си абстракции не 

можем да излезем от това пространство, защото то не е просто около нас: ние сме част от него и 

същевременно то също е част от нас“ (Лотман 1998: 129). Това разграничаване протича в 

съзнанието и се организира основно от езиковата система, която се съхранява в съзнанието.  

Предметът на изследване е насочен към експлициране на проявите на демагогия в тези 

изказвания в определено време и място. Това го свързва с разбирането за езикова ситуация. 

В уводната част на изложението се посочват някои от аспектите, свързани с езиковата 

ситуация. Следва да се уточни разбирането за езикова ситуация. Във Всеобщата декларация за 

езиковите права (Барселона, 1996) езиковата ситуация е дефинирана като резултат от 

взаимодействието и конвергенцията на разнообразни фактори от политическо, правно, 

идеологическо, историческо, демографско и териториално, икономическо и социално, културно, 

лингвистично, социолингвистично, интерлингвистично и субективно естество. Тези фактори 

влияят с различна сила в различни времеви периоди. В социолингвистичните изследвания 

разбирането за езикова ситуация е по-стеснено: тя се определя като конкретен тип 

взаимодействие между езиците и техните форми на съществуване в живота на народа за даден 

етап от историческото му развитие (Пачев 1993: 74), като обаче се отчитат и посочените по-горе 

фактори. Именно вероятностният им характер наложи разпространението на термина дискурс. В 

случая темата е свързана с разбирането за политически дискурс. В по-широкото му разбиране 

то засяга всичко онова, което е свързано с политиката. В по-тясното му разбиране се отнася до 

политическото общуване, парламентарните дебати, законодателството, изказванията на 

политически и държавни лидери в предизборни кампании, по важни за обществото теми и 

проблеми и т.н. В интересуващия ни аспект политическите изказвания на парламентарните 

лидери по темата за членството на България в Европейския съюз са част от по-тясното 

разбиране на политическия дискурс. Но това обхваща широки времеви параметри, тъй като и до 

днес тези изказвания продължават. Ето защо в настоящото изследване се визира политическият 

дискурс (конкретно  в парламентарните дебати) от периода 2004 – 2007 г.: времето 
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непосредствено преди и малко след приемането на България като страна членка. Обекти 

като езика и съответната за него в дадено историческо време и в дадено териториално 

пространство езикова ситуация са  материя, която се формира от различни фактори. Динамиката 

в езиковата ситуация след 1989 г. променя значително езиковата картина за света. Някои аспекти 

от интересуващия ни период са представени по-детайлно в трета глава. Но вече има 

анализатори, напр. като А. Иванов (2014), който открито и ясно отбелязва, че в България в 

периода на прехода от социализъм към капитализъм и в наши дни се разви масова 

неограничена от нищо демагогия. Това предполага да се извърши кратък ретроспективен анализ 

на езиковата ситуация между 1989 г., въвеждащ към изследвания период, 2004 – 2007 г., защото 

оттогава започва периодът, благодатен за прекомерното разгръщане на явлението демагогия. В 

настоящото изследване се приема, че езиковата ситуация влияе върху съществуващата 

българска езикова картина за света.  

Втори пункт, който се приема, че демагогията засяга традиционната картина за света: 

това е представата, виждането, концепцията на един народ за подредбата на света, представата 

му за себе си и за действията си, представата му за Другия (чуждия, външния) човек и за неговия 

свят. В по-строга терминология картината за света се дефинира като съвкупност от 

когнитивни и ценностни ориентации, която определя на съзнателно и безсъзнателно равнище 

най-добрия начин за действие и целта му и която се явява априорно функционален регулатор на 

културата. В изследването интересът е насочен към демагогията, доколкото тъкмо чрез 

езиковите й похвати се засягат онези дълбинни структури от езиковата картина, онези импулси,  

които са способни да въздействат върху общественото мнение, да подтикнат към един или друго 

реално действие. От тези позиции изследването се интересува от това, кои точно импулси от 

„модела на света” се активизират чрез реторичните похвати  и служат на демагогията.   

Ст. Димитрова (1999) отбелязва някои общи положения, засягащи отношението между 

езиковата картина и езиковата демагогия. Сред тях са езиковите прояви на разместване на 

позицията близко : далече, напр. близостта от приемането и самото приемане, но далечността 

или близостта от влизането в Шенген и към момента.  По същество обаче разработките в 

научното пространство на практика изследват прояви на демагогията, които изкривяват 

(удобно за автора на демагогското послание) фрагменти от езиковата картина. Тези 

изкривявания стават възможни благодарение на подбора на подходящи езикови единици с 

включване на точно определение граматични категории (неопределеност, множественост и т.н.), 

напр.  нашият народ, моята партия и др. Удобно се вмъкват и прескрипциите, които се задават 

от езиковата картина, напр. Няма по-голям грях от... Няма нищо по-лошо от... Вижда се, че в 

демагогските изказвания са плътно привързани с аксиологичната двойка добро : лошо, но по-

интересното е, че се оценяват като нещо лошо като явление, реализирано посредством „добри, 

но неистинни думи”. 

Политическите изказвания актуализират и конструират определени фрагменти от модела 

на света. Моделът на света е многокодова знакова система, която се запълва с различно 

съдържание. Популярен модел за съкратено системно и операционално представяне на 

виждането на света в дадена (езикова) традиция, тоест модел на митологичната картина на света, 

включен и в двутомната енциклопедия Мифы народов мира (МФН 1982 : 161–164), е бинарният. 

Той е изграден върху система от бинарни опозиции на около 10–20 признака, с които се описва 

светът (микро- и макрокосмосът). Бинарните опозиции са свързани със структурите на 

пространството (горе/долу, десен/ляв и др.), на времето (ден/нощ, светлина/мрак и др.). Изведени 

са и други съществени опозиции като живот : смърт, бял : черен, мъжки : женски, свой : чужд, 

сакрален : профанен и т.н. Признаците се съотнасят към аксиологична ос – добро : лошо. 

Неслучайно Л. Методиева посочва, че се „специфични емоционални клишета и „черно-бели“ 

(подч. мое, А. И.) характеристики на политическите опоненти“ в езика на депутатите през 

времето на прехода” (Методиева 2002: 7). Особено е въздействието, основано на реторични 

похвати. 



 

14 

 

Така, за интересуващия ни период би могло да се изгради хипотетично една езикова 

картина, която се очаква да присъства в политическите изказвания и схематично има вида, 

представен в табл. 2.1.  

Таблица 2.1. Езикова картина на политическите изказвания 

След 1989 г. Преди 1989 г. 

Добро  Лошо  

Истина  Лъжа  

Ново  Старо  

Демокрация  Тоталитаризъм  

Нормалност  Не-нормалност  

Бъдеще  Минало  

Перспектива  Липса на перспектива 

Членство в ЕС Членство в СИВ 

Членство в НАТО Членство във Варшавския договор 

 

На практика това са онези ментални нагласи, които се очаква да присъстват в 

изказванията може би полюсирано и градуирано (вж. Т. Николаева). От друга страна, времето се 

означава и като преходното състояние с думи като криза, промяна, катастрофа и др. 

Демагогското изказване следва да е адекватно на езиковата ситуация, за да постигне 

целите си. Наред с това то засяга дълбинни структури от езиковата картина, които предизвикват 

у хората онези импулси, за които се твърди, че са типични за демагогското изказване. В 

интересуващия ни период се конструират и конкурират основно активно две езикови 

картини – тази на катастрофата (старото), на кризата (новото) предполагаща възможност на 

преход (промяната) към европейско членство. Те се наслагват една върху друга. Очевидно 

демагогското изказване ще се възползва, за да построи положителната за себе си (за целите си) 

езикова картина, основана на хорската надежда за възможност. Поради наслагването на тези 

картини, представянето на прехода се очаква да бъде амбивалентно. Ще се търсят изречения с 

тези ключови думи като преход, членство, влизане, европейски, Европа, ЕС.  

Речеви актове и демагогско изказване 

Тъй като в центъра е изказването, има няколко общотеоретични аспекта, които следва да 

се посочат: разбиранията за речев акт, разбиранията за комуникативните постулати, теорията на 

аргументацията, чиято терминология се използва частично. 

Речевият акт (РА) – по-точният термин на български би бил речево (въз)действие – е 

минимална единица на речевата дейност, която се отделя и изучава в теорията на речевите 

актове и която е важен компонент и част от лингвистичната прагматика. Субект на РА е 

говорещият, който продуцира изказване. В нашия случай това е представата за деятеля 

демагог, чиито характеристики бяха подробно представени и който продуцира демагогско 

изказване. Реални субекти са политическите лица, които присъстват в стенограмите като 

продуциращи изказвания (и на които, беше посочено по-горе, няма да бъдат приписвани 

оценъчни характеристики). Изказванията са ориентирани към слушащ (адресат, реципиент, 

аудитория): в конкретния случай към присъстващите в парламентарната зала лица и към една 

доста размита по параметри външна аудитория (ако дебатите са излъчвани по медийни канали, 

или ако в по-късен етап стенограмите се изследват от специалисти). 

Изказването в теорията на речевите актове се интерпретира едновременно и като продукт 

на РА, и като инструмент за постигане на цел. То може да се окаже успешно или да не постигне 

набелязаната цел. За да бъде успешен, РА трябва да бъде най-малкото уместен. Иначе 

говорещият е обречен на комуникативен неуспех (провал). Условията, чието спазване е 
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необходимо, за да бъде приет РА като успешен, се наричат условия за успешност на РА. 

Различават се три аспекта при анализа му.  

Единият аспект се отнася до интерпретирането на речевия акт като локутивно действие 

(от лат. locutio ‘говорене’), когато се разглежда като нечие говорене. Тогава той се нарича 

локутивен акт. Локутивният акт е сложна структура, защото включва както произнасянето на 

звуковете (актът на фонация), така също и употребата на думите и свързаността им според 

граматичните правила, а също и означаването на дадени обекти чрез тях (акт на референция) и 

приписването на характеристики (признаци и свойства) на тези обекти (акт на предикация). 

Лингвистиката дълго време се занимава с изучаването именно на локутивния аспект на РА. 

Изказването, употребено извън комуникативна ситуация, от фонетично гледище се описва като 

звукове, от лексиколожко – като речников състав, от синтактично – като правила за съединяване 

на думите в изречение, от семантично се дава интерпретация на изречението, която се свежда до 

обективно – а това означава до лишена от истинност оценка – съдържание на изказаното 

изречение под формата на съждение, тоест до изразяваното чрез изречение пропозиционално 

съдържание (до изразяваната пропозиция). Разглеждането обаче на граматичните равнища на 

демагогското изказване не е достатъчно, за да се определят параметрите му. Като цяло 

локутивната страна е добра основа за анализ на демагогските изказвания, но недостатъчна. В 

настоящото изследване локутивният аспект е застъпен частично с оглед на употребата на 

лексемата демагогия и синонимите й в парламентарните изказвания, както и на някои други 

ключови думи и изрази. 

РА се интерпретира като илокутивно действие (in locutio ‘във/при говорене’). Това е 

вторият аспект на интерпретиране. При говорене човек извършва едновременно няколко 

действия, сред които има едно извънезиково. Това е именно целта: човек пита или отговаря, 

съобщава, уверява, предупреждава, назначава, критикува, заповядва, моли... защото той има цел. 

Изказването, разгледано от позицията на неговата извънезикова цел, се нарича илокутивен акт. 

Интегралната (обобщената и цялостна) характеристика на изказването като средство за 

осъществяване на илокутивен акт се нарича илокутивна функция, илокутивна сила на 

изказването. При разглеждане и анализиране на РА като илокутивен акт в неговото съдържание 

се отделят две основни съставки: а) илокутивна функция (F) и б) пропозиция (P), обобщено 

представени чрез формулата F(P). Демагогското изказване използва всички възможности за 

постигане на целта си: да въведе заблуда у аудиторията, чиято резултативност е насочена към  

лично облагодетелстване.  

Третото равнище на интерпретиране на речевия акт е като перлокутивно действие (на 

лат. per locutio ‘чрез говорене’). Чрез говоренето човек постига някакви резултати, като променя 

в някаква степен околната среда, основно в съзнанието на събеседника си. Полученият резултат 

от изказването му може да съответства или да не съответства на извънречевата цел, която 

говорещият си е поставил. РА, който се разглежда като реално следствие (който предизвиква, 

влече след себе си някакъв резултат), като резултатност се нарича перлокутивен акт. 

Перлокутивният акт и съответното му понятие перлокутивен ефект – това е онзи аспект на 

речевата дейност, който се доближава до реторичните занимания, до пиара и 

имиджмейкърството. Аспект, който изучава оптималните начини на въздействие на речта върху 

мислите и чувствата на аудиторията. В демагогското изказване особено засилен е 

перлокутивният аспект. За съжаление резултативността на политическите послания от трибуната 

на Народното събрание не може да се измери веднага. Но пък анализът може да проследи 

тенденции. 

В изложението беше отбелязано, че демагогските изказвания обещават. Това означава, 

че е възможно в парламентарните изказвания да присъства  т.нар. илокутивен глагол – това е 

глагол, който е от подгрупата на глаголите за говорене и който съдържа в лексикалното си 
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значение компоненти, които показват целта на говоренето и някакви условия за протичане на 

речевото действие, напр. моля, поздравявам, уверявам, обещавам... Интуитивно може да се 

посочи, че в демагогското изказване може се очаква повишена честота на някои перформативи. 

Това е интересен проблем, който е предмет на отделна разработка.  Тук обаче ще се проследи 

доколко присъства илокутивният глагол  обещавам. 

Демагогско изказване и комуникативни постулати 

Демагогското изказване използва комуникативните постулати (принцип на изразимостта, 

на яснотата, на потенциалната изводимост на основанията, на оптималността и мн. др.
3
), за да ги 

нарушава. С други думи, очертава се още едно недостатъчно изследване проблемно поле. 

Според К. Бредемайер направлението реторика е науката за ефикасно прилагане на 

речевите компоненти (думи, словосъчетания, изречения) при публично общуване. Тя описва 

техниките, които се прилагат за постигане на колегиални решения в своя полза. Терминът 

техника (techne) подсказва, че става въпрос за практически умения, определени знания, 

майсторство, способности на онзи, който ги прилага. Направлението диалектика (букв. 

вътрешна противоположност) означава способността да се води диалог, при който събеседникът 

се убеждава в правотата ви. Това е изкуство на убеждаването и едновременно с това готовност 

да се решават проблемите чрез общуване, когато се достига до консенсус чрез взаимно 

познаване. Направлението еристика е „висш пилотаж“ като техника и метод за водене на спор. 

Направлението рабулистика е изкуството за аргументиране, което позволява да се представи в 

необходимата светлина дискутираният предмет или последователността на мислите, което 

невинаги съвпада с реалността. Направлението черна реторика е манипулиране с всички 

техники от по-горните направления, така че разговорът да се насочва в избраното русло, да се 

довежда събеседникът/публиката до търсеното от нас заключение или резултат. Магическата 

сила на езиковите средства се крие в умението да се аргументираш, да дискутираш, акцентираш, 

пропагандираш и водиш спор по начин, който да ти осигурява победата. Именно черната 

реторика осигурява тази техника чрез комбинирано използване на различни средства и 

инструменти от езиковата сфера – вербални и невербални. К. Бредемайер определя черната 

реторика като осъзнато построена реч, натъпкана с вербални мини, подправена с думи, които 

като действие са сравними с отрова (Бредемайер 2005). Като че ли демагогското изказване се 

доближава доста плътно до това определение: може би трябва само да се добави, че коктейлът 

трябва да бъде поднесен по начин, че да се хареса на аудиторията. 

Семантика и синтактика на демогогското изказване 

В семантичните изследвания се обръща внимание на това, че асертивната част на 

изказването (това са изказвания за факта на наличие или липса в предмета на един или друг 

признак) се маскира като семантична пресупозиция. Причината е в това, че пресупозицията не 

подлежи на отрицание, и това нейно свойство се използва в демагогското изказване: 

внушаваната идея се подава като пресупозиция, от което произтича истинността на 

внушаваното. Недоказуемостта на твърденията обикновено се скрива чрез позоваване на 

авторитетни, неконкретни или анонимни източници, напр. Според международните експерти... 

Такова позоваване влиза в презумптивната (пресупозитивната) част от смисъла, чиято истинност 

не трябва да предизвиква съмнение: адресатът е принуден да признае източниците априори. 

Интересно е, че в подобни случаи неопределеният източник е написан с главни букви въпреки 

правописните правила: така нарицателни имена придобиват статут на „лично” име, но зад 

квазиназванието стои референтна празнина. Мнението на авторитети предизвиква доверие у 

адресата. Друга възможност е градирането, когато се привеждат статистически данни. 

                                                           
3
 Обобщен преглед на конвенциите при общуване е даден при Захариева (2010). 
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Демагогските похвати в политическия дискурс действат комплексно – внушаемост, констатации 

без доказателственост, построени върху асертивната част на изказването, която се представя 

като пресупозиция, като се прикрива видимостта на достоверната информация чрез позования на 

авторитетни източници, чрез апелации към псевдоаргументи, чиято убедителност се скрива в 

психологическия ефект на градацията. 

В демагогските изказвания се въвежда допълнителен информационен поток, който е 

съмнителен и който подтиква към действие или дава автооценка. В този допълнителен поток 

винаги има скрито противопоставяне. Такива изречения семантично винаги имат двоен прочит. 

При много от тях се открива размита авторизация – говори се..., чух, научих..., известно е..., или 

смекчаваща авторизация... доколкото си спомням... Според видовете изречения като смисъл 

демагогските похвати се откриват в предразполагащи изречения (само доброто, винаги), 

бележещи фалшива искреност, във въпросителни изречения (в диалогични форми), във 

фактологични изречения (натрупване на факти чрез съюза и). В изреченията (демагогските 

изказвания) присъстват сравнения, съпоставки, аналогии обичайно в като-конструкция, 

генерализации (ние-/вие-конструкции), думи за предпочитане и техни синоними, тъй като имат 

генерализиращо значение: добре (е) (да), би било; по-добре (е) да, да бях (беше) + л-причастие и 

др. случаи, описани по отношение на медиаезика (Иванова, Захариева  2014). Чрез употребената 

лексика се преследва конструиране на имиджов ореол чрез именуване и двойна референция, 

преназоваване и въвеждане на нова терминология (ринейминг) без нужда: чрез англицизми 

(интернационална лексика) – диверсификация, иновация, инициатива, честа употреба на 

професионален жаргон, внушаващ професионализъм, тавтологии, напр. Законът си е закон!, 

вътрешносемантични контрарни фрази, напр. златен тракторист, чрез злепоставящо 

именуване (прозвища, аналогии с литературни произведения), наличие на лексикална 

синонимия (възможност за взаимозаменяемост) и като цяло много синоними на повторение на 

емоциите. 

При демагогското изказване се отчита комплексност: то трябва да бъде разбираемо в 

преките си значения, за да може да бъде разбрано. Едва ли само едно изследване е достатъчно да 

обхване в дълбочина всички възможни прояви от езиковия репертоар на демагогията. Но може 

да изведе някои ключови думи, които да бъдат проучени в  интересуващия ни период: 

обещавам, известно е, няма нужда от, по-добре, добре е, според и др. Естествено стои 

въпросът, как да бъдат определени те. 

Ключови думи в демагогското изказване 

В немалко научни направления се работи с  т.нар. ключови думи. В теорията на 

комуникацията ключовите думи се определят като носещи ключова информация. Според 

някои изследователи броят на думите в един език, които са познати на обикновения човек, 

варира между 2040 хил. (Солсо 2006), но не всички са ключови. Ключовите думи са важни 

компоненти на (по)знанието, а самото знание се разбира като съхраняване, интегриране и 

организиране на информацията в паметта. В когнитивната психология общността на 

каноничната перспектива се свързва със способността за съхраняване на понятия за общи 

класове обекти посредством изграждане на устойчиви спомени за най-представителен обект, 

който съобщава най-голямо количество информация за класа и който е свързан с 

формирането на прототипите. Е. Рош (1978) установява, че типичният член на категорията е 

действително близък на прототипа на категорията (въз основа на асоциативното 

моделиране). Това, което прави възможно да идентифицираме типовете информация в 

паметта, е семантичната структура  думите съществуват като понятия и отношения. В 

клъстърните модели семантичната организация се разделя според близостта на елементите от 

клъстъра (групата) по значение. В теорията за разпространение на активацията всяка дума се 

поставя в конфигурацията на другите, съхранявани в паметта, въз основа на идеята, че 

семантичната памет е изградена от обширна понятийна мрежа, съставена от единици и 



 

18 

 

техните свойства и съединена от редове асоциативни връзки. НАМ (Human Associative 

Memory) представя знанието като мрежа от семантични асоциации (Андерсън, Бауър 1973), 

тук се работи и активно с понятието пропозиция (твърдение за същността в света), което е 

абстракция, подобна на фраза отделна структура, свързваща идеи и понятия.  

В лингвокултурологичните изследвания също се работи с ключови думи. Приема се, че 

някои думи могат да се анализират като централни, тъй като около тях са организирани цели 

области на културата, и целта е да се разкрие чрез тях нещо съществено и нетривиално за 

културата (Вежбицка 2001). Използват се резултати от количествени проучвания. Наред с това 

ключовите думи носят специфични (ин)формиращи смисли, които се отнасят до блоковете от 

обективна, от субективна и от строго лингвистична информация
4
.  

Смятаме, че този подход би бил полезен при проучването на демагогията в настоящата 

разработка. Определянето на ключови думи в демагогските изказвания има смисъл по 

отношение по-лесното им идентифициране, но наред с това и по отношение на т.нар. „дух на 

времето”, което препраща към езиковата ситуация, езиковата картина и модела на света. 

Неслучайно П. Бъргър и Т. Лукас отбелязват, че: „Само езикът и чрез езика във всеки момент 

може да се актуализира един цял свят – той дори може да направи присъстващи най-различни 

предмети, които пространствено, времево и социално отсъстват от ‘тук и сега’“ (Бъргър, Лукас 

1996 : 54). 

С други думи, въз основа на множеството наблюдения и специализирани научни анализи 

върху демагогските изказвания, въз основа на проучванията за езиковите прояви на демагогията, 

за конкретната разработка избрах да проследя присъствието на следните ключови думи в 

информационния масив:    

1) Демагог и демагогия и техни синоними: измама, лъжа, лицемерие, велзевулство, 

фарисейство (книж.), фарисейщина (книж.), политиканство, манипулация. Това са 

категоризатори (в терминологията на когнитивната лингвистика), чието наличие или липса ще 

посочи дали явлението демагогия се артикулира активно или се премълчава в българската 

езикова картина (съотв. и в политическия дискурс). Като евфемизъм на демагогия се използва 

популизъм и спекулирам, спекулация (вж. четвърта глава). 

2) словосъчетания с прилагателното демагогски – което е характеризатор при демагогска 

реторика, предизборна демагогска реторика, популистка политическа реторика, войнствена и 

демагогска реторика
5
, Хитлерова демагогска реторика

6
. 

3) дали в политическите послания по темата присъства перформативът обещавам, съотв. 

и съществителното обещание – предвид посочените по-горе аспекти от теорията на речевите 

актове. 

                                                           
4
 По-подробно този аспект е развит в статията на Мишанкина, Н.А. Информационный потенциал слова: когнитивний 

аспект, www.humanities.edu.ru/db/msg/19427. Т. нар. обективна информация кореспондира с денотативно-

сигнификативните компоненти от значението. Тези компоненти са се получили в резултат от нагледно-чувственото 

световъзприемане, от последващото осмисляне и формиране на абстрактни понятия. Т. нар. субективна информация 

е разнородна по характер, тъй като произтича от речевия субект (автора), от прагматичните му установки и 

ситуационни оценки. Тя се проявява чрез избора на езиковите средства, но като цяло конотативните значения, 

включващи информация за интензивност, образност, историко-културни стереотипи, стилистични стандарти при 

целия езиков колектив, не са достатъчно изучени. Конотативното значение (connotative signification) е съвкупност от 

свойства, характеристики, оценки, чувства, субективни представи, свързани с дадена дума, тоест то е съпътстващо 

основното значение, срещу което възразява У. Матурана. Според някои автори именно конотативните значения са 

свързани с културните смисли на думата (Бельчиков 1988). Т. нар. строго лингвистична информация в ключовата 

дума – и като връзки с други единици и словосъчетания на синтагматично равнище, и като позиции в синонимен ред 

на парадигматично равнище, в момента се разработва от гледище на комуникативните стратегии: или как тези 

стратегии влияят върху избора и структурирането на елементите. 
5
 Михник, А. Media Times Review, Горчивият спомен Будапеща, 02 .2007, последен достъп 20.01.2015, 

<http://www.mediatimesreview.com/february07/michnik-budapest.php> 
6
 Книжен Ъгъл, „Бях националист, но не бях патриот.“ Националсоциализмът и Хитлер// 17.06. 2014, последно 

посещение 20.01.2015, < http://book-on-corner.blogspot.com/2014/06/blog-post_1226.html> 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/19427
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4) откриват ли се фрази, посочвани от изследователите като маркери за демагогско 

изказване:  

4а) известно е, че (също и: на всички е известно; познато е; и децата знаят, че...) 

4б) пределно ясно е, че; очевидно е, че; няма нужда от обяснение, че 

4в) трябва да признаем, че..; трябва да се признае, че... трябва да се съгласим, че... 

4г) според... 

5) Предвид спецификите на изследвания период и темата за членството ще се проследи 

наличието на лексемите въз основа на езиковата картина (модел на света):  

5а) преход, промяна, криза,   

5б) ново, членство, приемане, добро,  

5в) стремеж към (нормалност), демокрация : тоталитаризъм (комунизъм) 

5г) присъединяване, европейски, Европа, Европейски съюз, членство, влизане. 

Методи, приложени в изследването  

Основният метод, използван за изследване на посочените по-горе думи и изрази в 

политическите изказвания, е рейдовият контент-анализ. Този метод се определя като научно 

изследване на съдържанието на комуникацията, на значенията, контекста и намеренията, 

съдържащи се в посланията.  Това е системна числова обработка и оценка и интерпретация на 

формата и съдържанието на информационния източник. Изведените ключови думи и фрази са 

структурно-семиотични единици, които ще бъдат проследени количествено в информационния 

масив. Граматични форми няма да се изследват. Разбира се, количественото представяне е 

недостатъчно. Ключовите думи, употребени в съответните контексти, се бъдат интерпретирани, 

тъй като интересът е към стоящите зад конкретните лексеми понятия, теми, проблеми по 

отношение на демагогията. Въз основа на контекстите ще се проследи наличието или липсата на 

оценъчност. 

Освен посочените в  уводната част общонаучни и общолингвистични методи, за 

постигането на формулираната цел и поставените задачи в разработката са използвани също и 

следните методи: 

- Анализ и синтез на информация по проблематиката чрез проучването и обработката й (вж. 

първа глава) 

- Дедуктивен метод на анализ – използване на общи факти за получаване на точна 

информация за конкретна ситуация (вж. първа, трета, четвърта глава) 

- Диахронен анализ – анализ на измененията в структурата на обекта във времето (вж. трета, 

четвърта, пета глава) 

- Кросфакторен анализ – факторен анализ, който отчита взаимното и общото влияние на 

факторите на интегралните показатели, зависещи от тези фактори (четвърта глава)  

- Ретроспективен анализ – свеждащ се до изучаване на тенденциите, формирани за определен 

минал период 

- Статистически и социологични методи за анализ (Statistical methods of analysis) – група от 

методи и начини за събиране и обработка на данни, които се използват да описание и анализ 

на информация: количествен, корелационен, сравнителен, динамичен. В хода на 

изложението е обяснена по-подробно технологията. 
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Целта е да се установи реалната честотност на изведените ключови думи и фрази, както и 

на техните синоними. Въз основа на тези данни да се проследи дали има зависимост, или 

някакви тенденции в употребите. 

Конкретно методиката на някои изчисления и зависимости е описана в приложенията, 

тъй като се работи с информационни масиви от 2004–2007 г. 

Реторически аспекти 

Следва да се посочи, че в настоящата разработка интерес представляват монологичните 

изказвания на български политици, тъй като характерна черта за демагогските послания е 

еднопосочността. Монологичният текст е по-благоприятен за създаването на езикова 

демагогия, защото в зависимост от целите и комуникативните си умения, ораторът 

(говорещият) спокойно излага мислите и чувствата си, независимо дали са действителния или 

не, без да бъде прекъсван или критикуван. Това е една от причините политиците да предпочитат 

монологичната форма на общуване. Обикновено политическите монолози са на проблематична 

тематика, затова опонентите строго наблюдават съобщението, което се поднася като 

второстепенна информация. Разобличаването на езиковата демагогия в монолога е доста трудна 

задача, тъй като в опита на опонента да разкрие демагогията, може да бъде обвинен в изместване 

на темата, която, от своя страна, най-вероятно е била отклонена от самия оратор.  

Традиционно реториката разбира демагогията инструментално: като съвкупност от 

ораторски и полемични техники, които правят възможно аудиторията да бъде заблудена така, че 

да бъде убедена (склонена) към възприемане на предлаганата гледна точка. Но прави 

впечатление, че различните изследователи практически фиксират едни и същи техники, които са 

характерни за демагогията. Разбира се, голям проблем представлява фактът, че тези прояви са 

ситуационно обусловени и в други контексти не могат да се определят като демагогски. 

В трета глава, озаглавена „Езиковата ситуация след 1989 г.“, се щрихират 

фрагменти от езиковата ситуация след 1989 г., която е въвеждаща в контекста на конкретната 

езикова ситуация за 2004–2007 г. 

 

След 1989 г. в България започна да се развиват форми на политическо говорене, 

различни от т.нар. казионен език. Този термин е въведен от френската политоложка 

Франсоаз Том, която изследва тоталитарния политически език, характерен за периода до 

1989 г. (Том 1992). Характерно за казионния език е, че посредством много думи той 

предава незначително количество съществена информация. Казионният език не е просто 

начин на общуване, той е парола, вид езиков механизъм за самозащита и идентификация 

на себеподобни/съмишленици. Така, преди 1989 г. засилената употреба на думата 

демагогия в изказванията на политиците е показател за конструирането на манихейски 

тип езикова картина, където лошото е на чуждия (капиталистическия свят), който е 

белязан от демагогия. Това обяснява повишената оценъчност на лексемата в българския 

език. 

Междувременно изследователите отбелязват, че в съвремието се формира 

специфичен брюкселски език, кореспондиращ с казионен език, и неговото влияние се 

усеща след приемането на страната ни в Европейския съюз. Изследването на българския 

политически език, проведено от Борислав Георгиев и негови колеги, установява 

многократната употреба на няколко определени думи в изказванията на политиците у нас. 

Една от тях е популизъм: „Всеки политик, всяко политическа организация обвинява 

опонента си в популизъм“ (Георгиев: онлайн), но всеки политик в даден момент прибягва 
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до популистки действия, особено преди избори. В посоченото изследване се отделя една 

специфична формация, която е наречена казионен език на демокрацията, която не се е 

появила спонтанно и при която думите и изразите, които намират широка реализация в 

нашата действителност, са заимствани. 

Още един фактор, който допринася за промените в езика на българските политици, 

е влизането на България в Европейската общност. Овладяването на културното 

пространство се извършва посредством назоваването, и в този смисъл да бъдеш част от 

ЕС, означава да се приспособиш към стила на говорене, характерен за „брюкселската 

бюрокрация“. За българската аудитория обаче брюкселският език остава трудно 

разбираем, тоест налице е недостиг на информация, но българските политици са на 

мнение, че „използването на този жаргон в публичното пространство е полезно и дори 

има обучаващи функции – колкото по-детайлно познаваш демократичния бюрократичен 

жаргон, толкова повече шансове имаш да те разберат съответстващо в Брюксел или 

Вашингтон“. Така, новият казионен език успешно запълва празнините, останали след 

разпадането на съветския модел на управление/ съветския блок.  

Езикът на политиците след присъединяването на България към ЕС се видоизмени 

значително. Видимо е паразитирането върху структурата на политическия диалог 

(Методиева 2002). Разклатена е моралната линия на езика в разбирането на Пол Рикьор, 

срв. „основополагащото доверие в словото на другия е според мен е основополагащото 

действие към другия в дискурса“ (Рикьор 1998: 32-33). Липсата на стабилност в речевите 

стратегии, с които се постига политиката, е една от причините за липса на стабилността и 

в политиката като цяло, и у обществото като цяло, срв. „Времето на прехода към новия 

социален модел кара парламентарните оратори да усъвършенстват майсторството си, 

отстоявайки статуса на новообразуващите се национални държави в полемика с 

поддръжниците на старите блокови предпочитания. Но успоредно полемиката на тези 

парламентарни оратори се насочи към разрушаването на класическия стереотип на 

националната държава“ (Методиева 2002: 29). 

Изводи от трета глава. Езиковата ситуация след 1989 г. е динамична, променлива и 

белязана от характеристиките на преход и промяна, тоест на криза. В обществото с бързи 

темпове навлизат информационните технологии и започва да се формира нова 

информационна среда наред с формирането на гражданско общество. Върху обществото 

се изсипват разнообразни политически доктрини, чието обговаряне представя смесица от 

тоталитарен и демократичен език, от които пък се формира т.нар. посттоталитарен 

език. Започването на преговорния процес за членство в Европейския съюз постепенно 

въведе в обращение специфична лексика и елементи от т.нар. брюкселски език
7
. Като 

цяло, езиковата ситуация създава благоприятно поле за проявата на демагогията. Дори и 

като мълчание.  

Но има и едно по-общо състояние на обществото, означавано от понятието 

промяна. За периода след 1989 г. езиковата ситуация е белязана от отказ от старата 

(тоталитарна) система на управление, от отказ от участие в икономически и политически 

съюзи, от отказ от определен начин на живот. В същото време алтернативата е свързана с 

означения на състояния за преходност: преход към демокрация, промяна, преход, 

включване в нови съюзи, приемане на нови икономически правила, близки до 

неолиберализма, налагане на нов начин на живот (лайфстайл). Тук конкретен анализ на 

всички фактори на езиковата ситуация няма да се прави. Но, както се вижда от 

описанието на общите тенденции, се открояват няколко ключови думи: преход, промяна, 

                                                           
7
 http://liternet.bg/publish9/aeftimova/doublespeak.htm 
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ново, членство, приемане, добро, стремеж към нормалност, демокрация . Тези думи 

отразяват духа на епохата и се включват в езиковата картина на света. Изследователите 

подчертават употребата на „хубави думи” като проява на демагогията.  

Промяна и преход са част от разбирането на кризата. Следователно може да се 

очаква, че именно чрез засилената им употреба в този период ще се открият прояви на 

демагогията.  

В четвърта глава, озаглавена „Лингвистични аспекти на демагогията и нейните 

синоними“, се разглеждат лингвистични аспекти в изказванията, които конкретизират 

допълнително проявите на демагогия въз основа на ключови думи и статистически данни. В 

дисертационния труд бяха анализирани, с помощта на сравнителен, динамичен и корелационен 

анализ, 5 групи от ключови думи и техни подгрупи.  

Като синоними на демагогията бяха изведени лексемите измама, лъжа, лицемерие, 

велзевулство, фарисейство (книж.), фарисейщина (книж.), политиканство, манипулация.  

Процедурата за определянето им се извърши въз основа на тестовете за 

взаимозаменяемост: или-теста, и уточняване – по-точно/по-конкретно-теста (Cruse 1986). Но 

някои от изведените синоними представляват също и евфемизми, които са социално 

обусловени: това са думи/фрази, чрез които говорещият избягва друга дума или фраза и 

които смята за обидни, раздразнителни, неблагопристойни. Особено често евфемизмите 

присъстват в политическата реч. В социолингвистиката подобни употреби се използват, за да 

прикрият неприятни или дразнещи понятия. Като евфемизъм на демагогия се използва 

популизъм и спекулация (съотв. спекулирам). Това са категоризатори (в терминологията на 

когнитивната лингвистика), чието наличие или липса ще посочи дали явлението демагогия се 

артикулира активно или се премълчава в българската езикова картина (съотв. и в 

политическия дискурс).  

Тези, които ще бъдат представени по-долу, са: демагог и демагогия, синонимите им 

измама, лъжа, а също и евфемизмите популизъм, спекулация и спекулирам. 

Сравнителен анализ на статистическите данни от лексемите демагогия, популизъм, 

измама, лъжа и спекулация. 

В изследването чрез таблица (4.22) е показана честотата на употреба на лексемите 

демагогия, популизъм, измама, лъжа и спекулация по месеци. Взети са под внимание всички 

форми на изброените лексеми в ед. и мн.ч. Графично честотата на употреба на изследваните 

лексеми е дадена на фиг. 4.15. При употребата на лексемата измама се наблюдава един пик през 

месец април 2015 г., но като цяло се отчитат ниски и стабилни стойности на присъствие на тези 

думи в ораторските изказвания. 
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Фиг. 4.15. Графично представяне на честотата за използване на лексемите 

демагогия, популизъм, измама, лъжа и спекулация 

Ако измама се изключи от диаграмата, ще се видят по-детайлно честотите на другите 

лексеми. Най-често и с най-големи пикове в употребите се отличава лексемата лъжа. Популизъм 

се доближава по тези характеристики до нея, но не ги превишава. С по-ниски характеристики е 

лексемата спекулация, докато демагогия е, образно казано, потисната от трите лексеми.  С други 

думи, тя дори и езиково бива скрита, вж. фиг. 4.16. Ниските стойности на употреба могат да се 

интерпретират като опит за премълчаване на явлението демагогия и проявите му в 

политическия и обществения живот от изследвания период.  

 

Фиг. 4.16. Графично представяне на честотата за използване на лексемите 

демагогия, популизъм, лъжа и спекулация 

Сравнителен анализ на статистическите данни от лексемите  демагог, популист, 

измамник, лъжец и спекулант. 

В таблица (4.24) е показана честотата на употреба на лексемите демагог, популист, измамник, 

лъжец и спекулант по месеци. Взети са под внимание всички форми на изброените лексеми в 

ед. и мн.ч.  

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

юни.03 ян.04 авг.04 февр.05 септ.05 март.06 окт.06 апр.07 ноември.07 юни.08 

демагогия, популизъм, измама, лъжа, спекулация 

демагогия популизъм измама лъжа спекулация 

-10

0

10

20

30

юни.03 ян.04 авг.04 февр.05 септ.05 март.06 окт.06 апр.07 ноември.07 юни.08 

демагогия, популизъм, лъжа, спекулация 

демагогия популизъм лъжа спекулация 



 

24 

 

В таблица (4.25) са представени статистическите характеристики на статистическите 

редове на употребата на изследваните лексеми: демагог (4), популист (243), измамник (6), 

лъжец (12), спекулант (22).  

Графично честотата на употреба на изследваните лексеми е дадена на фиг. 4.17. 

Визуализацията онагледява как популист потиска и заглушава лексемата демагог. С други думи, 

в българското парламентарно пространство липсват демагози. Ораторите нито се 

идентифицират като такива, нито идентифицират колегите си като такива.  

 

Фиг. 4.17. Графично представяне на честотата за използване на лексемите 

демагог, популист, лъжец и спекулант 

Данните от сравнителния анализ допускат интерпретация, че според парламентарните 

оратори явлението демагогия и деятелите демагози са изнесени извън българския 

парламент. Признава се обаче наличието на популисти. 

Обособените по този начин блокове от сравнителния анализ позволяват да се приложи 

допълнително динамичен и корелационен анализ. 

Динамичен анализ на данните за лексемите демагогия, популизъм, измама, лъжа и 

спекулация.  

В тази част от анализа ще бъде извършено динамично изследване на обектите от 

обособените блокове, за да се видят динамиката и тенденциите при употребите. 

Динамичният анализ проследява тенденцията на развитие на дадено явление във времето, 

неговите сезонни и случайни колебания. Изучаването на тенденцията на развитие изследва 

модела на връзката между дадена променлива и времето. 

За статистическия ред на думата демагогия, използвана от депутатите на 

парламентарните заседания в периода – януари 2004 – декември 2007 г. тенденцията е към 

намаляване на използването ѝ.  С други думи, артикулирането на лексемата от трибуната на 

Народното събрание заглъхва все повече с напредването на времето и приближаването му 

към съвремието. Назоваването намалява, означението на явлението демагогия потъва все по-

надолу. Тенденцията е към замлъкване. В лингвокогнитивните и семиотичните изследвания 

подобни замлъквания са знакови. Те сигнализират или за липсата, изчезването на референт, 

или за наситеността му, която трябва да бъде приглушена или скрита. В случая се наблюдава 

пряк пример на властовата функция на езика в конструирането на социалната реалност. 

Какви са тенденциите в синонимния ред на лексемата демагогия. Хипотетично 

замлъкването следва да се заглуши с повишени артикулации на други лексеми. След 

добавяне на числовите стойности излизат тенденциите на развитие, които са показани в 

диаграмите по-долу. Общото в графиките е положителната, възходяща тенденция на 
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развитие, сиреч засилване на употребите популизъм, лъжа, спекулация, с чиято артикулация 

се заглушава и потиска назоваването на явлението демагогия. Те действат като 

компенсатори. Ъгълът на тенденция на четирите редици е различен, но общото между тях е 

това, че честотата на тяхната употреба се увеличава. Само при измама се отчита лека 

тенденция към намаляване. 

За сравнение на тенденциите при употребата на синонимите е създадена обща 

графика (виж фиг. 4.23), на която визуално могат да се видят петте тренда.  

 

Фиг. 4.23. Сравнение на тенденциите в използването на петте изследвани думи 

Прави впечатление, че най-висока средна стойност на честотата на използване в края 

на периода има лексемата лъжа. Следват я популизъм, измама, спекулация и демагогия. Как 

могат да се интерпретират тези показатели? Може да се направи извод, че намаляването на 

употребата на дадена дума се възприема като намаляване на реализацията на явлението в 

действителността. Важно качество за ефективността на демагогията е тя да не бъде 

разпознаваема. Щом започне да се говори за демагогия или дадено изказване да се определя 

като демагогско, то тогава въздействието му върху аудиторията намалява и желаният 

резултат се губи. Това е първата възможна интерпретация. 

Втори извод, съотнесен към езиковата ситуация, е, че посочените тенденции всъщност 

премълчават явлението предвид преходността и кризисността на периода. Нарастването на 

синонимията е знак, че тази възможност е също толкова вероятна, колкото и първата: 

явлението съществува, но то се скрива и не се артикулира. Политиците започват да мълчат, 

да не назовават явлението, тъй като то се е разраснало стряскащо. Но като сигнал, че това им 

е известно, в употреба влизат синонимни на демагогията лексеми. 
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Третата възможност за умълчаването е свързана с качеството на демагогията: тя е 

особено ефективна, когато не е разпознаваема от аудиторията. Това означава, че потискането 

на назоваването е резултат от интенцията на оратора, който манипулира/демагогства, но не 

иска да бъде разпознат като деятел. 

След 1989 г. открито се артикулира демагогстването на тоталитарния режим, което е 

разобличаващ модус, мотивиращ към промяна на обществените нагласи за демократично 

гражданско общество. Но в изследвания тук период предвид установеното ораторско 

замлъкване се потвърждава работната хипотеза за нов пореден рестарт на демагогията. 

Рестарт, който има отношение към навлизащото към момента брюкселско говорене и който 

тепърва ще предстои да се разгръща. 

Корелационен анализ на статистическите данни при лексемите демагогия, 

популизъм, измама, лъжа и спекулация.  

Обработката на статистическите данни (Гатев 1989) цели да сравни коефициентите на 

корелацията между една или повече двойки променливи, за да се установят статистически 

взаимозависимости между тях. Цел на корелационния анализ е да идентифицира степента 

на свързаност между две явления. Тъй като се работи с лексеми (езикови единици), 

крайните изчисления се преобразуват спрямо съответните лексеми и се представят в 

табличен вид. Това се позволи да бъде направен опит за лингвистично интерпретиране на 

резултатите. 

След извършване на необходимите манипулации с данните изчисленията добиват 

краен вид (табл. 4.26.) и получените числови стойности на коефициентите на корелация се 

заместват с техния словесен еквивалент. Крайният резултат от преобразуването е представен 

в таблица 4.27.   

Таблица 4.27. Корелационна зависимост между статистически редове 

  демагогия популизъм измама лъжа 

популизъм значителна    

измама умерена слаба   

лъжа умерена умерена слаба  

спекулация слаба слаба слаба умерена 

 

 На базата на обработените статистически данни е получена значителна корелационна 

зависимост между двойката демагогия – популизъм. Изведената корелационна зависимост 

потвърждава правилността на езикова интуиция както при определянето на ключовите 

думи, така също и при определянето на синонимията при лексемата демагогия. Това 

означава също, че в изследвания период думата демагогия е заменена, или по-точно 

евфемизирана с популизъм. 

Умерена корелационна зависимост е получена между двойките демагогия – измама, 

демагогия – лъжа, популизъм – лъжа, лъжа – спекулация. Тази зависимост потвърждава, че 

демагогията се схваща преди всичко като неистина с негативни конотации и реферира към 

практики с отрицателен знак. Слаб тип корелационна зависимост е получена между 

двойките демагогия – спекулация, популизъм – спекулация, измама – спекулация.  
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Това, че коефициентът на корелация между демагогия и измама е отрицателна 

величина, означава, че между двата статистически реда най-ясно е изразена различната 

посока на тренда – при демагогия трендът намалява, а при измама трендът расте (вж фиг. 

4.23). 

Корелационен анализ на статистическите данни при лексемите демагог, 

популист, измамник, лъжец и спекулант.  

След извършване на необходимите манипулации с данните изчисленията добиват 

краен вид, показан в таблица (табл. 4.28.). Получените числови стойности на коефициентите 

на корелация се заместват с техния словесен еквивалент. Крайният резултат от това 

преобразуване е представен в таблица 4.29.   

Таблица 4.29. Корелационна зависимост между статистически редове 

  демагог популист измамник лъжец 

популист слаба    

измамник слаба слаба   

лъжец слаба слаба слаба  

спекулант слаба слаба слаба слаба 

 

Между всички изследвани лексеми от този блок корелационните зависимости са слаби. 

Това може да означава, че в ораторските послания смисловите връзки между лексемите се 

пренебрегват и на езиковоконцептуално равнище смисловата мрежа е тънка. От една страна, това 

е обяснимо, защото това са лексеми от различни лексикални (лексикалносемантични) гнезда, тоест 

самите назовавания предполагат дискретност. От друга страна, в изказванията беше установено, че 

е налице синонимия между тях особено чрез използването на паралелни езикови конструкции, 

което противоречи на установената слаба зависимост. Много е възможно тази слаба зависимост да 

се окаже маркер за демагогско изказване, но са необходими допълнителни проучвания в тази 

насока. Другото неудобство е, че такива зависимости се установят след анализ на огромни масиви, 

тоест те не могат да бъдат бързо идентифицирани като маркери.  

Това положение ни накара да извършим още една проверка, този път на зависимостите 

между лексемите за явление и деятел от едно лексикално гнездо, където е очевидно, че 

формалните и смисловите връзки са най-силни, и по този начин да проверим ефективността на 

самия корелационен анализ по отношение на прилагането му към езиков материал. 

Корелационен анализ на статистическите данни на лексемите от едно 

лексикално гнездо. По-конкретно ще се провери какви зависимости излизат двойките 

демагог – демагогия, популизъм – популист, измама – измамник, лъжа – лъжец, спекулация – 

спекулант. Следва да се припомни, че смисловите връзки между двойките са по определение 

силни, тъй като са част от едно лексикално гнездо, но получените резултати са въз основа на 

политическите изказвания, тоест в ограничен ексцерпиран масив. Установените зависимости 

са показани в таблица 4.30.  

 

  



 

28 

 

Таблица 4.30. Корелационна зависимост между статистически редове 

на лексемите демагог – демагогия, популизъм – популист, измама – измамник,  

лъжа – лъжец, спекулация – спекулант 

 
Коефициент 

на корелация 

Корелационна 

зависимост 

демагог – демагогия 0.61 значителна 

популизъм – популист 0.65 значителна 

измама – измамник 0.27 слаба 

лъжа – лъжец 0.03 слаба 

спекулация – спекулант -0.11 
слаба 

(противоположни) 

 

Връзката между спекулация и спекулант може да се дължи и на омонимията. Слабата 

зависимост при двойките измама – измамник и лъжа – лъжец може да означава, че 

ораторите схващат деятеля и кореспондиращото с него явление невзаимозависимо, 

откъснато, което нарушава естествените смисловоезикови връзки. С други думи, самите 

оратори разкъсват връзките между деятел и явление. Това, струва ми се, е демагогски 

похват. Съответно тези случаи се доближават до слабите корелационни зависимости при 

названията на деятелите.  

Значителната зависимост между демагог – демагогия и популист – популизъм е 

очаквана, тъй като следва естествената езикова връзка. При тези две двойки зависимостта се 

запазва: това е още едно доказателство, че актуалният по онова време синоним на демагог – 

демагогия е популист – популизъм. Но тук това положение може да се интерпретира с оглед 

на демагогията така: ако не могат да разкъсат връзката между деятел и явление, 

ораторите потискат силната зависимост на връзката или чрез премълчаване, или чрез 

потискане (като преекспонират дадена лексема).  

Посочените две зависимости разкриват един от механизмите на демагогията, който до 

този момент не съм срещала в теоретичните разработки.  

Изводи от четвърта глава. Въз основа на проведените анализи може да се направят 

следните изводи и обобщения:  

- Деятелят демагог 

На лексикално равнище назоваването на деятеля демагог практически липсва. 

Анализът установи, че ораторите предпочитат да употребяват синоними: в случая се задейства 

компенсаторен езиков механизъм: липсата на лексемата демагог, се балансира чрез назоваване 

на друг деятел: популист, измамник, лъжец. Общо синонимните назовавания са 254, но на 

практика деятелят демагог бива назоваван със синонима популист. Липсва лексемата 

демагог, а останалите употреби – синонимни и/или евфемистични, са спорадични. Това 

състояние на честотността на употребите ориентира, че и синонимите се схващат като твърде 

преки назовавания, които могат да се интерпретират като обидни. Анализът установи, че 

лексемите лицемер, фарисей, велзевул и политикан не са използвани нито веднъж в изказванията 

на депутатите. Не са използвани и думи, които имат съставките фарисей***, велзевул*** и 
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политикан***. Причината е може би във факта, че употреба им предполага известна културна 

нагласа, културна ориентираност, съответно разбираемост или неразбираемост от аудиторията, 

но може да се крие и факта, че в съвременния език тези лексеми са в периферийния лексикален 

фонд или са твърде книжовни. 

На граматично равнище употреба на демагог в единствено число липсва в 

информационния масив вероятно поради възможността бъде интерпретирано като (лична) 

обида. Синонимните лексеми в единствено число имат тенденция към  намаляване, докато 

употребите в мн.ч. показват тенденция към нарастване. Неслучайно ораторите използват 

първолично или треторично мн. ч. Предпочитането на граматичното множествено число, от една 

страна, носи интенциите на множественост и количественост на деятелите, но от друга страна – 

ги оставя неидентифицирани в известен смисъл и „принципно” присъстващи в  политическото и 

общественото пространство.  

Като цяло парламентарните оратори изключват от парламентаризма и оценяват 

негативно такива деятели. 

 

- Явлението демагогия 

Установи се фактът, че демагогия се употребява рядко с тенденция към намаляване в 

парламентарните изказвания. Демагогията не се артикулира открито. Но предвид езиковите й 

реализации ораторите я приемат за норма. Измама – с незначителна тенденция към 

намаляване на честотата на употреба, не се свързва нито с явлението демагогия, нито с 

лексемата демагогия въпреки очакванията, а се схваща като лоши практики (манипулации), 

свързани с пари – при данъци, продажби и пр.. 

 Подобно на тенденциите при измама/измами, и тук – при двойката лъжа/лъжи се 

отбелязва, че употребите в ед.ч. нарастват, докато употребите в мн.ч. намаляват. Това 

означава, че ораторите на практика се стремят да минимализират езиково граматично 

назоваването на демагогията и да конструират езикова действителност с по-незначително 

присъствие. Употребата на лицемерие през периода също се ограничава. Спорадична е 

употребата на политиканство: то се среща само като призив за ограничаване на излишното 

говорене, но липсата на некомпетентност не се обсъжда. Политиканството се схваща и като 

реално бездействие в законодателната сфера. Най-близко до демагогската дейност са проявите 

на политиканство в предизборните дейности. Лексемите велзевулство,  фарисейство и 

фарисейщина са изтрити от речника на ораторите. Статистическите данни и приложените 

тестове за установяване на синонимия еднозначно показват, че съвременният синоним и 

евфемизъм на демагогия е лексемата популизъм. Това кореспондира с извода, направен за 

назоваването на деятеля демагог като популист. В изследвания масив със съставка спекул*** се 

отбелязва лека тенденция към повишаване на честотата, особено глаголът - част от 

задължителния списък с думи на парламентарния оратор. 

Установи се синонимна връзка между съществителните лъжа, неистина, популизъм, 

измама. Графиките на синонимните лексеми показват неравномореност в употребите, но с 

явно очертани пикови моменти. Пикове се наблюдават в контексти, които се отнасят до теми 

за пари, принципи, наред с контексти, които оценяват ораторски изказвания като 

неистинни. Темите кореспондират с контекстите на рядко употребяваната демагогия:  

свързани с ключовите думи власт – гласуване на вот на недоверие, и пари. Тук излиза на преден 

план зависимостта на реда демагогия – власт – пари. Тази зависимост еднозначно показва и 

мотивацията, и стремежа на демагога. Политиците са особено чувствителни към тази 

зависимост. В изказванията обичайно ораторите отхвърлят и отричат проявите на лицемерие, 

измама, лъжа и под., но в същото време се обвиняват взаимно в такива прояви: и персонално, и 

партийно. 
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Самите ораторски изказвания се отличават с известна смислова редундантност или 

тавтологичност. Повторението е основен реторичен похват, но особена изящност на словото 

като че ли липсва. То най-често присъства в изказванията, понякога в паралелни 

конструкции. От него най-често се прехожда към другия по-често срещан похват: 

генерализацията (обобщаване). 

Общо, назоваванията чрез синоними и евфемизми възлизат на 1 153. В конкуренция 

се оказват две лексеми – лъжа (573) и популизъм (375). Втората двойка в конкуренция е 

измама (550) и демагогия. Ораторите по-рядко предпочитат втората двойка, но не я избягват. 

Като цяло обаче лексемата демагогия със 135 употреби се синонимизира чрез 981 употреби 

на лъжа, измама, популизъм. Така тя потъва, скрива се в езиковото море от синонимия.  

Две неща от анализа на контекстите правят впечатление – парламентарните оратори са 

особено чувствителни, 1) когато законодателната инициатива е на правителството и 2) когато 

темите са свързани основно с концепта пари, администрация, социален регламент, власт и 

контрол. 

Може да се направи извод, че ораторите предпочитат да назовават явлението, което 

обаче остава анонимно откъм деятел.  

Фрази маркери за демагогия 

Въвеждането на фактоиди се осъществява чрез употребата на няколко групи от фрази: за 

известност, за очевидност, за съгласие. Тези фрази по същество са неинформативни клишета, 

които обичайно предшестват съмнително твърдение. Анализът установи, че на практика в тези 

групи могат да се отделят проверими и непроверими, които бяха работно определени тук като 

интерпретиращи твърдения, доколко представят интерпретации на факти. Установи се, че 

именно това е полето, в което се развива демагогското изказване, доколкото чрез тях ораторът 

интерпретатор „разкрива” някаква скритост на действия и решения в  нечия изгода (обичайно 

след въвеждащата фраза в изказването присъстват думи като скрит, интерес). Те въвеждат 

модуси на необходимост или пожелателност, и от тях лесно се конструира множественост на 

единичните явления, тоест най-често се генерализира. 

Като цяло, с нарастването на евроскептицизма според статистиките от изследвания 

период ораторите сякаш започват да „мълчат” по темата за демагогията. Според нас именно това 

мълчание е сигурен маркер за „рестарт” на демагогията като явление и практика в ораторските 

изказвания. Конструкциите на демагогията са популистки конструкции на реалността, 

чието начало е в словото.  

Естествено възниква въпросът защо хората „вярват” на демагога  оратор. Смятам, че в 

основата са езиковите възможности на езиковата система: естествените граматични маркери (за 

единствено и множествено число), разграниченията ние : вие : те чрез местоимения и лични 

глаголни форми, възможностите на създаване на обективност чрез безличните изречения. 

Анализът на изказванията показва, че не е необходима дори особена ораторска способност, 

харизма, идиолектно речниково богатство или нещо подобно. Най-често се залага на 

повторението и обобщаването (генерализацията), на да-/не- твърденията. Понякога се стига и до 

екзотичност – напр. лицемерия. Най-чести са аналогии с паремии, фолклор, и техни перифрази. 

С други думи, говорът на парламентарните оратори съдържателно е елементаризиран. Но наред 

с това изказванията понякога са твърде многословни, а логика и последователност в 

изложението трудно се установява. Задължително присъства да-/не- оценката и емоцията.  

Пета глава, озаглавена „Ключови думи от картината на света“, се допълват чрез анализ 

на контексти с ключови думи аспекти от езиковата ситуация. За изследвания период съществени 

ключови думи са криза, преход и промяна:  носят тенденциите и ориентирите на времето. Те 
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определят световъзприемането и са основните линии на езиково поведение в посттоталитарния 

дискурс. Съответно изказванията на ораторите следва да се интерпретират съобразно с 

характерната за периода езикова ситуация. Тази глава от проучването очерта щрихи от езиковата 

ситуация, което позволи да се добие представа за контекста (обществен и политически), в който са 

поставени изказванията на политиците по отношение на демагог и демагогия. 

Промяна и преход са част от разбирането на кризата. Ето защо е целесъобразно да бъдат 

разгледани статистическите им данни и корелациите им. В изследвания масив лексемата 

промяна е употребена 4438 пъти. Прави впечатление, че количествено тази употреба 

превишава в пъти употребите на демагогията и синонимите й.  

 

Фиг. 5.1.  Графично представяне на честотата за използване на лексемата промяна 

Както се вижда от графиката максималната стойност е измерена през месец ноември 

2006 г. Контекстите показват, че в лексемата промяна се употребява в парламентарните дебати в 

теми, които се отнасят до обичайни за работата на Народното събрание въпроси, свързани със 

законодателство (законотворчество – закони, правилници). В смислите, от които се интересуваме 

– за обществена и социална промяна, лексемата се употребява единично: отбелязва се, че 

промяна не се е осъществила, ораторите избягват употребата като цяло. Това може да 

означава, че процесите на промяна са спрели на фона на общественото очакване за промяна с 

приемане на страна в Европейския съюз. Вече промяната се употребява конкретно-към-нещо и е 

по-скоро технологично изпълнение. 

В политическата реч след 1989 г. думата преход е една от най-често повтаряните. В 

изследвания масив лексемата преход е употребена 1004 пъти, което означава, че 

присъствието й е относително слабо. На фиг. 5.2 графичното изображение очертава видимо 

тенденция към ограничаването й.   

 

Фиг. 5.2. Графично представяне на честотата за използване на лексемата преход 
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Както се вижда от графиката максималната стойност е измерена през месец септември 

2004 г. От контекстите на лексемата преход става ясно, че употребата й се отнася до състоянието, 

в което се озовава българското общество след 1989 г. Особеност е, че влиза в състава на израз, с 

който се именува това състояние – български преход към демокрация. С други думи, преход вече 

не се мисли в  обичайните си значения като преминаване от едно състояние в друго, а е започнало 

да се мисли като име на период
8
 и присъства в медийни тестове като Прехода. Това е качествено 

ново състояние на разбирането. В ораторските изказвания присъства и още едно устойчиво 

словосъчетание – управляем преход, което включва негативни смисли (рефериращи към изнасяне 

на пари, спад на социалните и икономическите показатели).  

По отношение на общественото развитие кризата се разбира като преход от старо в 

ново състояние, при което „се променя нещо в света“, „променя се светът“, а „промяната на 

света се състои в това, че светът или система от убеждения на предходното поколение e 

сменен от такова състояние на живота, при което човек остава без старите убеждения, сиреч 

без свят [...]“ (Ортега-и-Гасет 1993: 108). В друга терминология това е своеобразно поле на 

бифуркация, срв. „бифуркациите служат едновременно като показател за нестабилността и 

като показател за жизнеността на дадено разглеждано общество“ (Пригожин 2002: 4). В 

периода след 1989 г. в българското политическо и медийно пространство активно се използва и 

лексемата криза, разбирана като възможност и катастрофа според популярния японски 

йероглиф (Х. Кисинджър споменава в мемоарите си за него, вж. Дипломацията). Но 

статистическите данни в изследвания масив показват, че в ораторските изказвания криза е 

ниска честотност с тенденция към намаляване: лексемата криза е употребена 988 пъти. 

На фиг. 5.3 честотата на употреба е показана графично. 

 

Фиг. 5.3. Графично представяне на честотата за използване на лексемата криза 

Както се вижда от графиката, максималната стойност е измерена през месец февруари 

2005 г. Употребата на криза е в контексти, които описват проблемни пунктове в българския 

обществен, политически, икономически и социален живот. Тези проблемни пунктове засягат 

почти всяка сфера в момента на предприсъединителното преговаряне и предстоящото членство на 

България в Европейския съюз – като устойчиви словосъчетания  се отделят парламентарна криза, 

политическа криза: ... предизвикване на парламентарна криза с последваща правителствена 

криза; ... цената не може да бъде нито парламентарната криза, нито вот на недоверие, 

нито правителствена криза... Кризата се свързва от ораторите с безсилие на държавността 

                                                           
8
 В ономастиката процесът се нарича онимизация. Отделя се група на хрононими. Хрононимът в ономастиката назовава 

явления с ограничени граници във времето (Балкански, Цанков 2010: 293 – 304).  След 1989 г. се наблюдава засилено 

именуване на целия период с хрононима Прехода, и на негови подпериоди – Живково време, Виденова зима и т.н. 

Явлението е проучено и описано от Т. Балкански в „Основи на българската езикова археология (Балкански 2015, под 

печат), който беше любезен да предостави части от ръкописа си и с когото направих консултация по този процес. 
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и законността, с несигурност: Политическата ни система изпадна в криза, а държавните 

институции – в безсилие да наложат върховенството на закона. Върна се чувството на  

несигурност. Тя е породена от тъмни  практики, кражби и липса на прозрачност, на 

компетентно управление. Според ораторите кризата по онова време е организирана, 

замислена. Кризата означава и спад на жизнения стандарт: Нашият стандарт на живот 

остава много по-нисък от този на бившите социалистически страни, а и от обещаното. 

Вече е започнала и демографската криза. Като цяло контекстите на употребата на криза 

носят конотациите на катастрофа. Открива се само един случай на разбирането за 

възможност за разкриване на демагогията в политическото пространство, срв. по времето 

на Конфуций е имало подобни чипове и проблеми, но той за пореден път се оказва прав: 

кризата е възможност. Ще си позволя да кажа нещо още повече: кризата е продуктивна, 

защото тя направи възможно маските да паднат, да се видят доста старателно 

прикривани събития във висшите етажи на политиката. Така, в навечерието на 

присъединяването на България към Европейския съюз преходът към  ново състояние се 

разгръща в контексти, които са по-скоро песимистични и катастрофични като обществено 

състояние. Постепенно обаче и тези контексти се ограничават. Наблюдава се отново процес 

на „замлъкване” на парламентарните оратори. 

Изводи от пета глава. Ключовите думи преход, криза, които са основни в годините 

непосредствено след 1989 г., през изследвания период показват тенденция към ограничаване на 

употребите. Вероятно тенденцията е в зависимост с навлизащото брюкселско говорене. За това 

подсказват ограничаването на смислите за означаване на обществено състояние,  за застиналост на 

обществените процеси и в езиковата картина. Но също и новопоявил се процес на онимизация, 

който е завършен при Преход като качествено ново разбиране в езиковото съзнание като име на 

период. Наблюдава се отново процес на „замлъкване” на парламентарните оратори. И 

въпреки че членството, приемането и присъединяването се оказват единствената реална 

възможност за изход от кризата като политическо предложение и като предложение за 

обществена надежда и перспектива, и тези употреби намаляват. Предвид на установената 

кореспонденция с разбирането на кризата като възможност, може да се предположи, че дори 

идеята за „възможностите” се оказва езиково ограничена и сведена до технологичен процес 

(назоваван хармонизиране на законодателството), свързан с преговори. Това може да обясни 

и тенденцията на ограничаване на употребите при лексемата преговори. Българският 

парламентарен език е в началото на синхронизирането си с брюкселския език, и това е 

рядък случай, при който може да се установи по-точен времеви параметър на началото на 

езиков процес. Именно от и във парламентарните изказвания от изследвания период се 

вижда как ораторите постепенно овладяват този тип говорене. И именно установените 

тенденции от статистическите анализи засичат как започват да се разкъсват естествени 

смислови връзки и как протичат транспозиции в значенията. Показателна е стабилността в 

употребата на съставките европ***. Съществено е превръщането им в компоненти от 

институционализирани имена, а също синонимизирането на името Европа в Европейски 

съюз, схващано като недискретна цялост. Аксиологично за нормалност и стремеж към 

нормализиране в страната не се говори. В ораторските изказвания се конструира 

противопоставяне между страната ни и Европейския съюз, което е съпроводено с взаимни 

усилия за синхронизиране и хармонизиране на различията. Ораторското замлъкване по 

въпроса за нормалността дори и в редките контексти на употреба подсказва не толкова липсата й в 

езиковата картина, колкото подсказва за наличие на други реалности, които парламентаристите не 

желаят дори да коментират. Това положение дава основание да се мисли, че демагогията не само е 

направила „рестарт”, но и трайно присъства в обществено-политическия живот на страната. 

Контекстите, в които лексемата нормалност се среща, са силно идеологизирани като 

антикомунистическа реторика. Лексемите демокрация, тоталитаризъм, комунизъм в по-

емоционални изказвания са по-скоро отзвук от предишен период, но силно 
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противопоставени в аксиологичната рамка на добро : лошо. Тези изказвания се отличават от 

удивителното нарастващо мълчание на парламентарните оратори за състоянието на 

обществото и държавността. 

Ако към отбелязаните щрихи към езиковата картина тук добавим изводите от анализа 

на предишната четвърта глава, ще стане ясно, защо артикулирането на демагогия е 

замлъкнало и заместено от популизъм. Конструкциите на демагогията са популистки 

конструкции на реалността, чието начало е в словото. И именно анализът на словото 

потвърждава проявилият се интуитивно у българите евроскептицизъм в изследвания период. 

Общественото мнение интуитивно е уловило „рестарта” на демагогията. Това е уловено и от 

парламентарните оратори, които замлъкват. Процесът на замлъкване е описан от немската 

изследователка Елизабет Ноел-Нойман и е известен като спирала на мълчанието. Този модел се 

отнася до медиите, но удивително кореспондира с резултатите от анализа на парламентарните 

изказвания (2004 – 2007).  

Обобщаване на резултатите от изследването 

Анализът на демагогията в парламентарните дебати: България в Европейския съюз 

(2004 – 2007), доведе до неочаквани в известен смисъл резултати. Проявяваният 

евроскептицизъм намери логично обяснение: в онзи период вече е започнал процес на 

рестарт на демагогия, и това е било усетено от хората интуитивно. Процесът се съпровожда 

от остатъчна антикомунистическа реторика, с която се утвърждава доброто: демокрация, 

демократично гражданско общество и т.н. Но обществените очаквания от периода се 

натъкват на началните фази на навлизане на брюкселския език и на тенденции на 

ограничаване на ключови теми, което сигнализира за премълчаване на значими за 

обществото въпроси: например въпросът за нормалността, кризата и др. Потиснато е 

артикулирането на демагогията и на деятеля й – този аспект не представлява ценност и 

значимост за ораторите. На политическата сцена е излязъл нов актьор – популистът. И 

явлението популизъм. Но те са изведени извън парламентарната зала, те съществуват извън 

българския парламент, поради което се оценяват критично.  Предвид резултатите от 

изследването може би то трябваше да бъде озаглавено „Популизмът в парламентарните 

дебати”. Така се измества общественото внимание на друга плоскост. Но този процес и 

анализът му всъщност разкри една същностна черта на демагогията, може би основна и 

константна характеристика – способността й да мимикрира, да се адаптира към  

обществени и социални промени, за да опази пространствата, които владее и 

контролира. Анализът установи също, че демагогията залага основно за 

възможностите, с които разполага езиковата система. Тя „играе” с думите, дори тези 

думи, които я назовават. Тя конструира удобни социални реалности и крие обективни 

реалности именно чрез назоваванията (като честота, като смисли, като словоформи, като 

граматични характеристики: ед./мн.ч., определеност/неопределеност и пр., като метафорики). 

По-сложни логически конструкции, аргументации, умозаключения или виртуозни реторични 

похвати рядко се прилагат. Демагогията разчита на простотата на изказа.  

Цел на изследването беше да освети (експлицира) езиковите пътища и механизмите за 

реализация на демагогията, които са били използвани при парламентарните обсъждания. Основно 

се използва пътят на преекспонирането чрез усилена фреквентност на някои назовавания, като при 

това те започват да губят основните си значения, започват да придобиват амбивалентни смисли, 

напр. популизъм, демокрация. Тази демагогска „техника” позволява да се потисне, да се заглуши 

онова, което не трябва да се чува, онова, което трябва да се скрие, напр. демагог, демагогия. 

Техниката на повторението и на генерализацията също са основни: те позволяват да се разкъсат 

основни и естествени смислови връзки, напр. измама – измамник, да се наруши връзката между 

деятел и действие. На практика проявите на демагогия водят до унищожаване на езиковите 
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значения, до разцентроване на аксиологичните системи в обществото, напр. по отношение на 

представите добро : лошо предвид реверсирането на разбиранията за тях преди 1989 г. и след 

това. Демагогията не използва сложни техники от ораторското изкуство – тя представя 

картината от света в  черно-бели красни, в да-/не-твърдения, в показателни прости изречения  

(това е/ това не е). Рядко прибягва до сравнения, алюзии и асоциации, най-много да използва 

перифрази на паремии (по възможност от разговорността).  

Работната хипотеза, от която изследването започна, беше допускането, че в периода 2004 

– 2007 г. се създават условия за „рестарт” на демагогията. Тя бе потвърдена. Нещо повече: 

установи се способността на демагогията да се адаптира към променливите условия, съчетана с 

навлизането на брюкселската реторика. Основно се оказва онимизирането: преминаването на 

названията в класа на имената като компоненти от имена (на закони, правилници, проекти и под.). 

Успоредно се сливат представи за географски имена и съюзи, напр. Европа и Европейски съюз. 

Обектът на изследването – изказванията на български политици, е анализиран като езиков 

проблем, тъй като в основата на реториката и реторичното изкуство е езикът, чрез избора на 

предмет:  демагогията, нейното идентифициране и експлициране в тях.  Предметът е 

изследван като фактор за разрешаване на проблема. 

 В изследването са използвани съвременни методи и средства за проучване на 

информационните масиви (2004–2007). Изгради се стабилна основа от езиков доказателствен 

материал – ексцерпция, дадена в приложенията, и статистически и езиков анализ на 

контексти на употреби. Така интерпретацията беше подплътена от сериозни данни, което 

позволи да се получат достоверни научни резултати. Някои от тях доста различни от 

предварителните очаквания. Получените резултати според приетата обща терминология се 

отнасят към сферата на фундаменталните и приложните изследвания и към сферата на 

разработките. 

Резултати от изследването 

Приносите в теоретичнонаучен аспект се състоят в това, че се отнасят към 

неразработена от избраната позиция проблематика на демагогията. Изследването обогатява 

теорията за познание на демагогията, като го допълва чрез съчетаването на стандартни 

статистически анализи, които са интерпретирани езиково, и по-скоро – концептуално 

езиково, доколкото се използва рамката на езиковата картина за света. Така не само се 

потвърждава изследователската интуиция, но се запълва и липсата на разработка от такъв 

характер: възможността за прилагане на нови технологии позволи да се изведат тенденции, 

които трудно би могло да бъдат разкрити при традиционно езиково и реторично изследване. 

1. Установена е обща тенденция към замлъкване в ораторските изказвания по темата за 

демагогията. 

2. Установи се, че през изследвания период деятелят демагог практически липсва. Той вече се 

нарича популист.  

3. Лицемер, фарисей, велзевул и политикан не са използвани нито веднъж в изказванията на 

депутатите (както липсват и думи, които имат съставките фарисей***, велзевул*** и 

политикан***): употреба им предполага известна културна нагласа, културна 

ориентираност. Българското парламентарно говорене разкрива, че демагогията избягва 

сложни и културно натоварени назовавания. Ораторска способност, харизма, идиолектно 

речниково богатство или нещо подобно не е необходимо: говорът на демагога е 

съдържателно елементаризиран и се структурира около повторение и генерализация. 

4. В основата на проявите са езиковите възможности на езиковата система. Това е 

отговорът на въпроса защо хората „вярват”. (Потвърждава се наблюдението, че 

естествените граматични особености на думите в ед./мн.ч. се използват от демагогията, за 

да се конструира намалена или увеличена множественост (на обекти, на ситуации, на 



 

36 

 

теми), потвърди се, че противопоставянията се изграждат чрез разграниченията ние : вие : те 

с местоимения и лични глаголни форми, чрез възможностите на създаване на обективност с 

безличните изречения.) 

5. Назоваването на явлението демагогия е пренебрежимо малко: демагогията не се 

артикулира открито. То е заместено от популизъм. Установи се, че съвременният 

синоним и евфемизъм на демагогия е лексемата популизъм. 

6. Установи се синонимна връзка между съществителните лъжа, неистина, популизъм, измама 

в контексти, които се отнасят до теми за пари, принципи, наред с контексти, които 

оценяват ораторски изказвания като неистинни. Темите кореспондират с контекстите на 

рядко употребяваната демагогия:  свързани с ключовите думи власт – гласуване на вот на 

недоверие, и пари. Тук излиза на преден план зависимостта на реда демагогия – власт – 

пари. 
7. Самите ораторски изказвания се отличават с известна смислова редундантност или 

тавтологичност. Повторението е основен реторичен похват, но особена изящност на 

словото липсва. То най-често присъства в изказванията, понякога в паралелни 

конструкции. От него най-често се прехожда към другия по-често срещан похват: 

генерализацията (обобщаване). 

8. Ораторите предпочитат да назовават явлението, което остава анонимно откъм деятел. 

Те схващат деятеля и кореспондиращото с него явление невзаимозависимо, откъснато, 

което нарушава естествените смисловоезикови връзки. С други думи, самите оратори 

разкъсват връзките между деятел и явление. Това е демагогски похват. Когато връзката 

не може да се разкъса поради силна корелационна зависимост, ораторите потискат 

силната зависимост на връзката или чрез премълчаване, или чрез потискане (като 

преекспонират дадена лексема).  

9. Въвеждането на фактоиди се осъществява чрез употребата на няколко групи от фрази: за 

известност, за очевидност, за съгласие. Тези фрази по същество са неинформативни клишета, 

които обичайно предшестват съмнително твърдение. Анализът установи, че на практика в 

тези групи могат да се отделят проверими и непроверими/ интерпретиращи твърдения, 

където се изявява езикова демагогията. 

10. Българският парламентарен език е в началото на синхронизирането си с 

брюкселския език, и това е рядък случай, при който може да се установи по-точен 

времеви параметър на началото на езиков процес. 

11. С евроговоренето започва да се прикрива нарастващо мълчание за състоянието на 

обществото и държавността. 

12. През 2004-2005 започва процес на рестарт на демагогията (може би трябва да се въведе 

евродемагогията). 
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Научни приноси в дисертационния труд 
 

„Демагогия в парламентарните дебати: 

България в Европейския съюз (2004 – 2007)“ 

 

1. По отношение на проблема демагогия е изработена, представена и апробирана 

успешно комбинирана методика на изследване, която обогатява научното 

пространство на реториката, отстранява догадките, и предоставя реални данни за 

състоянието на проблема. 

2. Анализират се статистически връзките между демагогия и синонимията й, като се 

установява степен на корелационната зависимост. Това, доколкото ми е известно, 

също не е правено до този момент в българското научно пространство по отношение 

на разбирането за демагогия – нито от чисто лингвистични, нито от 

лингвокогнитивни, нито от реторични позиции. 

3. Установи се неописана зависимост до този момент като демагогски похват, която се 

свежда до разкъсване връзките между деятел и явление. Когато връзката не може да 

се разкъса поради силна корелационна зависимост, тя бива заглушавана чрез 

премълчаване, или чрез потискане (като се преекспонира дадена лексема). Описаната 

зависимост не е установена до този момент в специализираната научна литература, 

която ми е известна, и представя един от езиковите механизми на демагогията. 

 

Резултатите от дисертационния труд могат да се ползват в теоретични разработки от 

специалисти по хуманитарни и социални науки (лингвисти, реторици, социолози, 

психолози), а също от пиар технолози, спийчрайтъри и други специалисти по комуникация в 

приложните й аспекти. Изследването допринася за установяване на това, доколко е полезно 

да се прилагат интердисциплинни подходи при изучаване на реторичната проблематика и 

перспективността им в  това поле от научното знание. 
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