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С т а н о в и щ е 
за дисертационния труд на Анна Иванова на тема 

„Демагогия в парламентарните дебати: България в Европейския съюз 

(2004-2007)” 

 Представените за защитата документи от Анна Иванова – редовен аспирант към 

катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, отгова-

рят на изискванията на закона и нормативните уредби на университета. Те са релевант-

ни на потребните за придобиване на научно-образователната степен „доктор” в профе-

сионално направление 2.3 Философия и научна специалност шифър 05.013 Философия 

на култураа, политиката, правото и икономиката (Реторика в публичната комуникация). 

 Предложената за оценка дисертация безспорно е пионерски и оригинален опит 

за творческо изследване, анализиране и интерпретиране на едно значимо „бяло поле” в 

проблемно-тематичното пространство, пък и в постиженията на българската реторика. 

Независимо от факта, че нейният анализ е фокусиран към едно твърде малко темпорал-

но „парцелче” – 2004-2007 г., неговата оценъчна и интерпретативна „сянка” се прости-

ра и върху много други проблемно-тематични територии, свързани с българския пре-

ход, по-точно с дешифрирането на присъствието, ролята и значението на демагогията. 

 В структурен план (от гледна точка на проблемно-тематичната интенции и ин-

венции на главите) дисертацията е композирана несъмнено логически последователно. 

 Определено може да се твърди, че поставените изследователски цели и задачи са 

изпълнени успешно. А фиксираното в заключението съмнение, дали дисертационният 

труд не би могъл да бъде озаглавен другояче – „Популизмът в парламентарните деба-

ти” (с. 229), възприемам по-скоро като израз на творческа самокритичност и похвална 

самовзискателност, отколкото като двоумение спрямо вярната посока и успешността на 

извървения аналитично-интерпретативен друм, или на реалните качества на продукта.  

 Авторката визира странната метаморфоза на демагогията, а, по-точно, и на ней-

ното смислово-оценъчно „преобръщане” на 180°, без да навлиза в потайностите на кау-

залността и феноменологията, на историята и интимните трансценденции на демагоги-

ята, но и без да прави паралел с други подобни феномени, които също са забележима и 

съществена част от историческото и съвременното снаряжение на политическия език.
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 По достойнство и позитивно трябва да се отличи умелата селекция и експлоата-

ция на достатъчно богат спектър от методологически подходи и технологии, чрез които 

изследваният феномен – демагогията – бива, така да се каже, паноптично „разследван”. 

Като несъмнен бонус на дисертацията следва да се посочи и достатъчно задъл-

боченият, но, заедно с това, и доста комплексният анализ на демагогията – телеологи-

чески, семиологически, феноменологически, технологически, праксиологически и т.н.  

Одобрение заслужава и авторското становище за амбивалентната интенционал-

ност на демагогските актове по линия на тяхното морално/безнравствено дешифриране. 

Правилна е оценката за демагогията като въплъщение на недостойни средства (с. 37),  

но ме учудва дезертьорството от задълбочаване на този плодоносен анализ (с. 23 ), още 

повече, че всяка демагогия е особен вид принуда и дискретно насилие над духа и душа-

та на тези, които са подложени на нейните спекулативно-манипулативни обработки. 

Авторката използва тези и аргументи на Живановски и Петерсен за мястото и ролята на 

страха, насилието, огорчението, омразата в политически-демагогските дискурси (с. 51-

52 ), но би могла да ги засили и експлоатира много по-сполучливо, по-разнопосочно. В 

този ракурс демаскирането на репресивната същност на демагогията би допринесло и 
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много повече за разкритието на потайностите на природата и характера на демагогията 

като социално неприемлив и нравствено укорим феномен или политически инструмент. 

Сполучлива е ориентацията и интерпретацията на демагогията през оптиката на 

велзевулството и фарисейщината, които са колкото теологически, толкова и морални 

феномени, а и оръдия, които се прилагат от безнравствения субект в конкретни случаи.  

Достойна за читателското внимание и размишление е и лансираната от авторката 

визия и интерпретация за комбинаториката между локутивните, илокутивните и перло-

кутивните актове и съставки на политическо-демагогските дискурси/наративи (с.69-71).  

Правилна е констатацията, че демагогски похвати и интервенции се наблюдават 

и в сферата на междуличностните, неформалните и неинституционалните отношения, 

но тя би могла да бъде още повече задълбочена по линия на един аналитичен сондаж в 

посока на обусловеността и трансфера на властовите зависимости в неполитическата 

сфера върху собствено политическото в държавата и гражданското общество, а оттам 

върху душевността и екзистенцията на социалния субект – персонален или общностен. 

Евентуален и внимателен поглед към потестарната феноменология би дал много добри 

шансове и аргументи в полза на авторското изследователско/аналитично символ-верую. 

Вярно е и становището, че обикновено адресатът на политическата демагогия се 

описва с обобщаващи лексеми (тълпа, гражданство, народ и пр.) или матафорично (ши-

роки народни низини), но са пропуснати златни шансове да се декодира нейната генеа-

логия, а и феноменология в зависимост и от нейните обвързаности с, но и обременява-

ния от предразположенията, настроенията, нагласите, традициите на груповия й обект. 

Одобрение заслужава проведеният реторически и лингвистичен анализ на казу-

си, в които политическите оратори предпочитат да назовават и оценъчно да квалифи-

цират дадено явление, при което обаче оставят в сянка и анонимност извършителят му. 

Без да се пренебрегват или омаловажават постигнатите от автора успехи в това начина-

ние, обаче, може да се каже, че те биха били и още по-солидни, ако изследователският 

анализ бе допълнен с някои други посоки, но и ангажименти на своето движение – 

примерно, ако бе фиксиран към разкритие и разобличение на подобна анонимност в 

качеството й на дискретен маньовър за избягване на реципрочни жестове и като застра-

ховка срещу евентуални вербални покушения от страна на противника, който вероятно 

също така би могъл публично да извади такива сериозни „обвинителни козове” срещу 

субекта на неанонимно говорене, т.е. против онзи, който се мисли за „пò католик от 

папата”. В такъв случай интимността или дори бракосъчетанието на лингвистично-

реторическия с етико-психологическия анализ биха предоставили далеч по-богати въз-

можности, тъй като биха вкарали в оборот душевни колизии, страхове, съмнения, коле-

бания, подозрения и опасения, които (повече или по-малко) „избиват”, или се прикри-

ват в и чрез езика на политическото лице, склонно и способно да прибягва до такива 

анонимни „атаки”.   

Положително трябва да се оцени и фокусирането на изследователското, пък и на 

читателското внимание към опозицията „нормално – патологично”, която битува и вър-

лува в демагогски конструираните и експлоатираните вербални „конфекции” в прехода. 

Депозираният в четвърта глава широкоспектърен лингвистичен анализ на лек-

симите демагог и демагогия, по-специално на техните синонимизации и евфемизации, 

не е абстрактно-академично занимание, а е реално продиктуван от свръхупотребата на 

такива вербални модификации в политическите/политизираните езици в нашето време. 

В последната, пета глава правилно е отразена и анализирана перфидността на  

политиците при спекулативно-манипулативното експлоатиране на лексемите от типа на 

промяна и преход, в т.ч. и на тяхното ново, номинативно „повишение” и хрононимната 

им аксиално-променена телеология, като същевременно лексемата криза е декорирана, 

обаче, може би, с не най-удачните цитати на Хосе Ортега-и-Гасет и Пригожин (с. 190). 
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При тълкуванието на езиковите картини на българския преход доста правилно е 

уловено, пък и дешифрирано инструменталното експлоатиране на определени лексеми. 

Коректно е отразено както превалирането на инструментално конструирани шахматни 

логики и техники на иконография и оценка на прехода, т.е. черно-бели портретирания, 

така и нарастващото мълчание на политиците спрямо съдбовни за държавата, граждан-

ското общество и нацията ни проблеми и дилеми, които са свързани с кризата (с. 226). 

Темпорално и феноменологически вярно са отразени и специфичните „ледникови пе-

риоди” на замлъкване на политическата демагогия и на субституцията й от популизма.  

Вярно е представена и атрофията на поляритетния семантичен заряд на някои лексеми. 

Коректно е визирана тенденцията, дори трафаретът термини като комунизъм, фашизъм 

и тоталитаризъм да бъдат безуговоръчно отъждествени, тотално „обвинени”, без обаче 

да проличи авторската позиция към това спекулативно и едностранчиво боравене с тях. 

В този контекст в дисертацията не са представени, нито „разследвани” доминиращите в 

нашата съвременност теории, концепции и доктрини за „меланхолията, конвулсиите, 

агонията и смъртта на демокрацията, на езика или дори на човека”, и как те рефлекти-

рат върху плодовитостта и неистовостта, агресивността и властта на демагогията у нас. 

Със сигурност, едно авторско интервениране в тази посока щеше да бронира още пове-

че авторските интенции и инвенции, щеше да повиши котировката на оценяването им. 

Не съм сигурен, обаче, доколко лансираната от авторката фундаментална постановка за 

рестартиране на демагогията е съвършено коректна. Струва ми се, че по-скоро и по-

точно би следвало да се говори/пише за непрекъсната и спираловидна феноменология 

на политическата демагогия в условията на драматичен и злополучен български пре-

ход. Поне аз не виждам моменти, фази или малки периоди в тъжната биографичност на 

този преход, които да са олицетворение на примирие, или пък изгнание на демагогията. 

Не съм достатъчно убеден, че е толкова колоритна, а и релефно очертана подмя-

ната на демагога от популиста в парламентарно-политическото езиково пространство. 

Точно уловеният, а и обяснен субстанциален и константен атрибут на демагогията – да 

мимикрира и да се адаптира към изменящите се реалности и нрави (с. 229) – като че ли 

повече обезсилва, отколкото да циментира авторските тези за такива радикална замяна 

и за рестартиране на демагогията в континуума на преходните истории или премеждия. 

Считам за оригинална, заслужаваща високо положителна оценка авторската теза 

за прикриването на нарастващото мълчание относно истинското състояние на общест-

вото и държавността чрез релефно забележимо и мащабно прибягване до импортирано, 

но и декретирано (по различни канали и начини) коректно евроговорене на политиците, 

т.е. говорене, изобилно напълнено и инструментално орнаментирано с много иносказа-

ния, недомлъвки, дискретни призиви, или с намеци за нужни, задължителни асоциации.  

Може би, иначе вярно отразената, анализираната и тълкуваната интервенция или 

дифузията на брюкселския политически език в териториите и парламентарните „покои” 

на нашия политически говор щеше да спечели повече, ако „под флаговете” на анализа 

бяха призовани и някои други (по-далечни, по-чужди на собствено реторическия и лин-

гвистичния анализи) проблемно-тематични полета, доводи и аргументи, като, пример-

но, тези за някои прекалено трайни, но и важни национално-характерологични и манта-

литетни особености на българските управници както в миналото, така в днешно време, 

а защо не и от народопсихологията на българския народ, която го прави доста отворен, 

петимен за, или пък традиционно податлив на демагогски спекулации и манипулации.   

Безспорно предимство на оценявания труд е, че лансираните в него тези, доводи 

и аргументи имат свое много солидно алиби, трудно превземаема защитна ограда в ли-

цето на представения емпиричен материал и статистическите лингвистични анализи на 

езиковите картини конкретно на отделни казуси, а и по принцип за изследвания период, 

дадени и в първия, още повече и във втория том на труда – в съответните приложения.  
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 Едно от най-големите предимства на дисертационния труд е неговата „плодови-

тост” откъм стимулиране на размишления и „дуели наум”с визирани от автора му тези. 

Може да  се каже, че почти на всяка страница има постановки, които предполагат доста 

протяжна „верижна реакция”, солидни върволици от допълнителни въпроси и асоциа-

ции, които органично/дискретно се оказват свързани, или са специфични продължения, 

които могат/трябва да бъдат направени, ако се възприемат авторските тези, аргументи. 

Текстът привлича и печели не  само с изказаното, а и с неизреченото, необговореното в 

него, или пък с онова, което естествено, логически, концептуално би могло/трябвало да 

произтича от неговите дискретни послания при едни по-различни анализи и контексти. 

Нали Ницше – кумирът на постмодерното време, а и на господстващата в него ментал-

ност, ни е завещал: книга, която не ражда въпроси, несъгласия, коментарии и иносказа-

ния, няма право на историческо бъдеще, или пък на читателско доверие, голям интерес! 

Ето защо демонстрираният лаконизъм се оказва „обител” за скриване на иносказанието. 

В известен смисъл подобна стегнатост или дисциплинираност на авторските послания 

може да се счита за деликатен жест на уважение към и признание за качествата на чи-

тателя, комуто не се обясняват надълго и нашироко някои теми, тъй като се предполага, 

че той вече има изработено (солидно и правилно) отношение към тяхната дешифровка. 

Това наистина е рядко случващо се събитие, особено пък и при докторски дисертации, 

защото нерядко преобладаващият стил в такива работи е безпощадно и съвсем неосъз-

нато от авторите им издевателство над или дори изтезание на читателското внимание и 

размишление с всевъзможни банализми, досадно познати на професионалните учени,  

или пък на читателя, притежаващ солидни, задълбочени, трайни интереси към науката. 

 Не бих си позволил да отправям критики и нравоучения към оценявания труд. 

По-скоро, бих бил склонен към някои съвети, препоръки, отнасящи се до бъдещо 

„шлифоване” на текста, който несъмнено заслужава да прерасне в отпечатана моногра-

фия. В това отношение присъстващата в текста митологема за тоталитаризма, тотали-

тарната демагогия и тоталитарния език възприемам по-скоро като принудителен реве-

ранс към натрапчивите конвенционалности на нашето смутно обществено-историческо 

време. А заедно с това бих попитал авторката какво би отговорила на три базисни де-

финиции: 1) на Хана Аренд, която нееднократно в различни свои антитоталитаристки 

творби съвсем ясно пише, че всяка идея е сама по себе си тоталитарна, понеже се 

стреми да завладее и подчини колкото се може повече умове, души, сърца и бития; 2) 

на Бертран де Жувенал, който визира фундаменталната характеристика на всяка власт, 

в т.ч. тази на езика – неунищожим стремеж към непрестанна експанзия, неотстранима 

тенденция към растеж и мултипликация на нейните форми, прийоми и средства, орга-

нично изводими от неизменната й природа – да повелява и подчинява; 3) на Ролан Барт, 

че езикът е фашист, а най-вече такъв е политически ориентираният и ангажираният? 

Тогава, всяка езикова одежда или униформа на такива мисли/идеи не носи ли (в себе 

си) тоталитарните импулси, дори ако не е свързана с остракирани, стигматизирани (ка-

то тоталитарни) идеологии?! Или ако възприемем тезата и силните аргументи на Кане-

ти и Московичи за ескалиращото присъствие на „чудовището на властта”, свързано с 

тълповидното мислене и поведение, няма ли да е възможно да третираме демагогията 

вече не само като активно-агресивна, но и като пасивно-отбранителна реакция, която 

политиците експлоатират, за да се защитят от тълпата? Не съществува ли – историчес-

ки и актуално – в обществения живот корелация между дискредитацията на, отчужде-

нието от политиката, от една страна, с ескспоненциалния растеж, ескалиращата власт 

на демагогията, от друга? Нима не е достатъчно очевадно днес, че колкото по-одиозна, 

но и по-безсилна е политиката, толкова е по-могъща, а и по-ненаситна е демагогията 

й?! Това са сериозни хипотези или проблемно-тематични полета, върху които предло-
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женият в (текста) анализ би могъл да сложи своя конквистадорски ботуш при едно 

евентуално редактиране. 

 Втората ми препоръка се отнася до бъдещо, доработено и усъвършенствано раз-

витие на авторските тези, в което следва да присъства една релация – тази между духа 

на съвременната историческа епоха, на постмодерността и всевъзможните политически 

теории, научни концепции и политически доктрини за това, че езиковите игри се отк-

риват и доминират във всички фибри на днешния живот; което пък, обаче, означава, че 

демагогията е обективно инжектирана и бронирана и от спецификата на съвременните 

реалности и нрави – конструирани, форматирани и регулирани от съответни властово 

оборудвани – легитимни и нелегитимни, на позиция или в опозиция социални субекти, 

поради което са нужни много повече усилия или знания за нейното „разконспириране”, 

а това предявява нови и по-високи изисквания и към субективния фактор в политиката.  

 Освен това ми се струва, че едно напускане на толкова ревниво пазените отечес-

твени територии на реториката, отправяне на взор, хвърляне на мостове към и целево 

пътешествие в някои „земи” на политологията със сигурност би превърнало настоящата 

дисертация в още по-интригуващ, по-впечатляващ, по-полезен интелектуален продукт.  

 Вероятно, при едно бъдещо прередактиране на труда, за да бъде той публикуван, 

си заслужава сондиране по-дълбоко в, или по-ефективна археология на причините, 

факторите и обстоятелствата – в исторически и актуален ракурс, – които обуславят 

правилно визираната специфика на демагогията, че тя не прибягва до експлоатацията 

на сложни техники на ораторско изкуство, а по-рядко и до сравнения, алюзии, асоциа-

ции. В този контекст могат да бъдат открити, интерпретирани доста интересни зависи-

мости, главно чрез социално-психологически, политологически или културологически 

анализ. 

 Смятам, че за едно бъдещо (допълнено и усъвършенствано) издание на оценява-

ния тук и сега дисертационен труд би било полезно освен мъдрите поучения на Николо 

Макиавели и Еузебиус Айзенрейх да се прибавят и откровенията на кардиналите Рише-

льо и Мазарини, чиито съкровищници на мъдрост в и чрез политиката са публикувани. 

 Нещо, което изобщо не забелязах, но което е неимоверно важно за бронирането 

на авторската визия и трактовка на политическата демагогия, е фокусирането на изсле-

дователското внимание към агоналността на нейните дискурси, към съперничеството 

и специфичната игрова логика и технология на опониране и елиминиране на другостта. 

Демагогията винаги и навсякъде е открита/завоалирана баталия между идентичности и 

техните (идейни, аксиологически и деонтологически) опции за нещо/някого в този свят. 

Баталия, която се конструира и реализира, а и валидизира чрез съответни езикови игри. 

В един усъвършенстван вариант на книгата този мотив или сюжет заслужава внимание 

и комплексно експлоатиране, което ще повиши несъмнено ценността и полезността й.  

 Независимо от направените препоръки и съвети, генералната ми оценка за труда 

на Анна Иванова е напълно положителна, защото той притежава редица достойнства. 

 Няма съмнение, че визираните приноси отговарят на качествата и достойнствата 

на предложените идеи, доводи и аргументи, но се поражда съмнение спрямо това дали 

само толкова – на брой или като количество – могат да бъдат тези приноси, а не повече. 

Този факт говори или за скромност, която е морална рядкост в наше време, или за лип-

са на съзнание колко повече струват и трябва да бъдат оценени лансираните становища, 

което е гаранция за отсъствие на необосновано самомнение, самочувствие и тщеславие. 

И в двата случая, обаче, съзираме много приятни „щрихи в портрета” на автора и труда. 

 Списъкът на авторските публикации по темата отговаря на изискванията за де-

позиране на определен брой текстове, необходими за придобиване на научната степен. 

 Предложеният дисертационен труд притежава и доста привлекателен стилисти-

чен „дизайн”, какъвто е нужен за такъв продукт. Той е с ясен, четивен, разбираем текст. 
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 На основата на всичко казано дотук, мога с твърда убеденост и категоричност да 

депозирам своя положителен вот, като бих призовал и другите членове на журито да 

направят същото, тъй като става дума за интелектуален продукт с безспорни качества. 

  

 

 

София, 18.04.2016 г.   Подготвил становището:……………………. 

(Проф., д.с.н. Максим Мизов) 


