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P E Ц Е Н З И Я 

 

от проф. Иван Костов Касабов, дфн от Нов български университет, 

департамент „Нова българистика“  

 

 на дисертацията за образователната и научна степен „доктор”  

 

ДЕМАГОГИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕБАТИ: БЪЛГАРИЯ в 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2004 - 2007) 

         

   от докторантката Анна Иванова 

 
Предлаганата за рецензиране дисертация на Анна Иванова представлява 

сериозен и обемист научен труд от 238 стандартни машинописни страници (от които 

230 стр. основен текст с 4 стр. Библиография и 4 стр. Съдържание), придружени от 105 

страници Приложения.  

Още от самото начало следва да се отбележи, че темата на предлагания 

дисертационен труд е актуална и значима както за развитието на реторичната наука, 

така и за задълбочаването и разширяването на нейния обсег.  

Трудът е структуриран в 5 Глави, Увод и Заключение. В Увода убедително са 

представени актуалността и значимостта на изследвания проблем, неговите различни 

аспекти и са определени параметрите на изследването. Тези параметри са очертани чрез 

ясна формулировка на работната изследователска хипотеза, че „в периода 2004-2007 г. 

са създадени условия за „рестарт“ на демагогията“ (вж. с. 8) и обосноваване на 

политическата значимост на избрания период на изследване (2004-2007 г.). Изтъкнати 

са целта на изследването: „да освети (експлицира) езиковите пътища и механизмите за 

реализация на демагогията… , използвани при парламентарните обсъждания“, както и 

неговите обект: изказванията на българските политици по темата за членство в 

Европейския съюз и предмет: идентифицирането и експлицирането на демагогските 

прояви в тези изказвания (вж. с. 8-9). Като се остави настрана уместността на 

набиращия все по-разширена употреба компютърен термин „рестарт“, обектът и 

предметът на изследване се правилно разграничени и ясно определени. Представени са 

и основните задачи за постигане на целта на изследването, общо взето, отговарящи на 

заглавията на петте глави на дисертацията. 
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В Първа глава (14-64 с.) „Красноречие и демагогия. Разбирания за демагогия и 

за основния й деятел – демагога“ са представени отношенията между красноречие и 

демагогия чрез основните аспекти на реториката: общуване, аргументация, убеждаващо 

въздействие и манипулация, както и чрез очертаване на обхвата на демагогското 

красноречие: политика, парламентаризъм и медии. Специален дял от първата глава е 

посветен на т. нар. разбирания за демагогия чрез преглед на дефиниции на термина в 

руски, англоезични и български източници. Предварителното дефиниране на ключовия 

за изследването термин е коректен научен подход, но за целта са необходими 

авторитетни терминологични източници. Прегледът на дефинициите в цитираните от 

авторката речници се свежда предимно до тълкувания в различни по лексикографска 

стойност популярни речници. В терминологично отношение обаче има по-авторитетни 

френски и немски речници, както и някои български, където понятието „демагогия“ е 

достатъчно точно дефинирано, за да задоволи високите критерии на изследването. При 

това положение е разбираемо затруднението на авторката да извлече същността на 

понятието от прегледаните лексикографски и енциклопедични източници (сред които и 

придобили печална слава като прекалено компилативния Учебен речник на Габеров 

2000 г.). Нейният опит за систематизация на отличителните белези на понятието 

„демагогия“ го свежда до: „ласкателство, лицемерие, политика под власт и диктат на 

тълпата, основно предизборна политика“, водещо до „разбирането за прилагане на 

съответна система от техники за въздействие за заблуда“ (37 с.). Ето и една дефиниция 

от български речник: „Двулично пропагандно поведение за заблуждаване на 

обществото от страна на политически и обществен водач, за постигане на политическа 

власт и популярност чрез преднамерено изопачено тълкуване на фактите и лъжливи 

обещания, като се разчита на предразсъдъците и чувствата на обикновените, 

политически неориентирани хора“ (Универсален енциклопедичен речник, С., 1999). Що 

се отнася до синонимното дефиниране на термини, опасността от предоверяване на 

синонимни речници е особено голяма. Терминът „демагогия“, както и всеки термин, не 

би трябвало да допуска синонимни замени, а дори и думата, разбирана като редова 

лексема от езика, не може да бъде коректно синонимизирана нито с демокрация (било в 

античен, било в съвременен смисъл), нито с политиканство (тъй като в българския 

език тази дума означава „прекалени или непрофесионални занимания с политика от 

човек, който обикн. не разбира достатъчно от политика‟). Не е за препоръчване и 

предоверяването към критериите за синонимия в различните синонимни речници. Така 

например думи като велзевулство, фарисейство и фарисейщина много трудно може да 
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бъдат признати за синоними на „демагогия“ (освен, може би, в преносен смисъл 

съответно на „злина, лукавство‟ и на „двуличие, лицемерие‟) поради големите разлики 

между стилистичните регистри, към които принадлежат още по произход. Те са не само 

книжни думи, а произлизат от библейски лични (собствени и общностни) имена, 

адаптирани в гръцки, и съответно в старобългарски. Едва ли има политик, който знае 

точно какво значи велзевул (буквално „повелителят на мухите‟, филистимски бог на 

летенето, „„главатар на бесовете“, пейоративно модифицирано в гръцки за едно от 

библейските имена на дявола, Сатаната‟). Затова велзевул и фарисей са не само книжни 

думи, а като такива, дори и в преносните им значения, принадлежат по-скоро на  

проповедния, отколкото на пропагандно-политическия дискурс. Явно поради това тези 

думи не са регистрирани нито веднъж в целия обемист корпус на изследване в 

дисертацията, а приложените към тях статистико-аналитични процедури за каквото и 

да е тяхно семантично отношение към ключовия термин демагогия са се оказали 

напразно усилие – жертва на авторско предубеждение, останало не без влияние и върху 

резултатите от анализа, на които са основани и обобщаващите изводи в изследването.  

Във Втора глава (65-76 с.) „Методологичен инструментариум“ са отделени 

лингвистични и реторически аспекти. За да се изберат и уточнят приложените в 

дисертацията методи за изследването на демагогските изказвания, са обособени: 

прагматичен аспект чрез преглед на теориите за речевите актове и за комуникативните 

постулати, аспектите на семантиката и синтактиката, както и теорията за т. нар. 

ключови думи. От краткото изложение става ясно, че, въпреки семиотичните им 

названия, предложените лингвистичните аспекти се разбират предимно като 

лингвопрагматични, социолингвистични и лингвокултурологични. Подбраните теории 

са крайно пестеливо представени, като напр. специфичните аспекти на семантиката и 

синтактиката са изложени на една страница и половина с позоваване само на един 

единствен автор (но той не е нито Сосюр, нито Морис, нито Якобсон), а основната за 

изследването теория за езиковата картина на света се въвежда като разбираща се от 

само себе си, без обяснения, представена чрез косвени позовавания, и може би, като 

добре известна на всички. Най-странното е, че на реторическите методологически 

аспекти е отделена само половин страница с общи съображения по въпроса за 

демагогията. Що се отнася до мястото и целесъобразността на тази глава в 

дисертацията, същински методологичните основи на изследването са ясно представени 

в уводната част на труда. Представянето на „инструментариума“ от методи на 

изследването, т. е. методиката му, едва ли може да изпълни съдържанието на цяла глава 
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и с това да я оправдае като композиционно обособена част от цялото. С други думи, 

представянето на изследователските методи биха били естествено допълващи 

подробния критико-аналитичен преглед на писаното по същността на темата в първа 

глава.  

Трета глава (78-87 с.) е посветена на обзор на „Езиковата ситуация след 1989 

г.“. Казионният език преди и след 1989 г. е представен схематично и по принцип (на по-

малко от две страници), а спецификата на демагогските изказвания е илюстрирана чрез 

две публицистични книги от 1997 с автори Г. Ганев и сборник от 24 интервюта с 19 

политически лидери от екип видни журналисти. Въпросната специфика се определя 

според липсата на употреба на термина „демагогия“ в текстовете на двете книги или 

засилената употреба на определени думи и словосъчетания като национално съгласие, 

които в определени контексти може да добият противоположен смисъл. Отделено е 

внимание (върху една страница, 85 с. в дисертацията) и на периода на подготовка за 

приемането на България в ЕС (1998-2007 г.). В обобщението към тази глава и във 

връзка с казионния език е споменато и понятието брюкселски език. 

В Четвърта глава (88-184 с.) се представят „Лингвистичните проблеми на 

демагогията и нейните синоними“. Тази глава е най-обемната, заемаща почти 100 

страници от дисертацията, но повече от половината от тези страници са илюстративен 

материал от цитирани протоколи от парламентарни заседания (въпреки че повтарят 

представени в отделни приложения към дисертацията електронни материали), а около 

една трета са графични илюстрации на статистически резултати. Според авторката „В 

тази глава [ще] се представят, анализират и интерпретират данните, получени в 

резултат на ексцерпцията на ключовите думи и фрази [от Приложение 1, обосновани 

във Втора глава]. Изложението е подчинено на следната структура: 1. Първо се 

представят статистическите данни от обработката на информационния масив в 

табличен и графичен вид. 2. Второ, представят се типични примери в контекст…, 3. 

Трето, предлага се езикова интерпретация на ексцерпирания материал въз основа на 

фрази, съдържащи ключовата дума. 4. Четвърто, на отделните етапи от работата се 

прави кратко обобщение.“ (88-89 с.). Резултатите от изследването на лингвистичните 

проблеми на демагогията и нейните синоними са, че „на лексикално равнище 

назоваването на деятеля демагог [в целия корпус] практически липсва“, а се представя 

чрез „254 синонимни назовавания – популист, лъжец, измамник“, от които „най-

честото е популист…, а останалите са спорадични и/или евфемистични…“ Анализът 

установява, „че лексемите лицемер, фарисей, велзевул и политикан не са използвани 
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нито веднъж в изказванията на депутатите“. Установява се и „фактът, че демагогия се 

употребява рядко с тенденция към намаляване в парламентарните изказвания. 

Демагогията не се артикулира открито.“  

Пета глава (185-228 с.) „Ключови думи от картината на света“ като криза, 

преход и промяна. По същество тя е продължение на предходната глава и цели със 

същите статистически средства да „очертае щрихи от езиковата ситуация, което ще 

позволи да се добие представа за контекста (обществен и политически), в който са 

поставени изказванията на политиците по отношение на демагог и демагогия.“ 

Заслужава да се отбележи, че от 194 страница на тази глава вниманието на 

докторантката се съсредоточава върху ключовите думи членство, приемане, 

присъединяване, преговори, които би трябвало да са от централно значение за темата на 

дисертацията за демагогията в парламентарните дебати за България в Европейския 

съюз (204-207). Противно на очакванията обаче, дори и от тук до края на работата не са 

ограничени и организирано представени именно като дебати парламентарните 

изказвания по проблема за България в Европейския съюз, а на общо основание се 

анализират ключови думи от всички парламентарни изказвания за периода по всякакви 

разнообразни теми. 

В Заключението (229-233 с.) са изтъкнати и накратко са обяснени резултатите и 

приносите в дисертационния труд: установена е „обща тенденция към замлъкване в 

ораторските изказвания по темата за демагогията и че през изследвания период 

деятелят демагог практически липсва и той вече се нарича популист“. По повод на 

това, че смятаните за синоними „лицемер, фарисей, велзевул и политикан не са 

използвани нито веднъж в изказванията на депутатите, се прави изводът: българското 

парламентарно говорене разкрива, че демагогията избягва сложни и културно 

натоварени назовавания; че в основата на проявите (на демагогия) са езиковите 

възможности на езиковата система“ като се отбелязват граматични особености за 

употреба на форми за множествено число вместо единствено и обратно (в реториката 

разпознавано като синекдоха), на лични местоименни форми при обръщение, на 

безлични глаголни форми. Тези особености обаче са дотолкова известни от векове, че 

си имат и тропеични названия в реториката, която никога от самото ѝ създаване не се е 

съмнявала в първостепенната за нея роля именно на „езиковите възможности на 

езиковата система“ (срв. т. нар. Горгиеви фигури и добре известното Elocutio). 

Продължава се с повторения на вече споменати и не толкова съществени резултати, 

докато се достигне и до последните: че „Българският парламентарен език е в началото 
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на синхронизираните си с брюкселския език“ и най-впечатляващото – за прехода от 

демагогия към евродемагогия.  

Ясно са представени и приносите на дисертационния труд:  „1. Предоставени са 

реални данни за проблема с демагогията; 2. Анализирани са статистически връзките 

между демагогия и синонимите ѝ, като се установява степен на корелационна 

зависимост; 3. Установен е демагогски похват в разкъсване на връзките между деятел и 

явление“. Дори и при пълно съгласие с „реалността на данните“ по т. 1., следва да се 

напомни, че статистическите корелационни зависимости са достатъчно добре известни 

от статистическата стилистика (като тази на М. Янакиев) с т. нар. „глаголна и 

субстантивна температура“, обаче те имат смисъл при изследване на свързан текст, 

какъвто корпусът на дисертацията очевидно не е. Разкъсването на връзките пък между 

деятел и явление или „когато поради силна корелационна зависимост връзката не може 

да се разкъса“ се стига до взаимна заменяемост на назоваваните деятел и явление е 

добре известен основен словообразувателен и метонимичен принцип  (вж. и Янакиев, 

Стилистика  (помагало за ученици), С., 1972 г).    

 

Следва специално да се отбележи, че изследването е проведено  професионално 

и (с изключение на единични печатни грешки и някои особености на съгласуването) е 

изложено на много добър език. Може да се приеме, че дисертационният труд е 

изпълнил своите цели и задачи, структуриран е подходящо за развитието на темата и, 

според изискванията, е достигнал до важни обобщения и изводи. Независимо от 

направените бележки и възможни различни гледни точки към отделни положения, 

трудът запазва собствено единство. Такава друга възможна гледна точка е провокирана 

от формулировката на самата тема в заглавието на дисертацията: „Демагогия в 

парламентарните дебати: България в Европейския съюз (2004-2007). На 

непредубедения читател може да му се стори, че предмет на изследването би следвало 

да са парламентарните дебати, а проявите на демагогия се очаква да бъдат открити в 

тях като резултат, както и тези дебати да са по темата за България в ЕС – с тезите „за“ 

или „против“ в организиран по темата корпус от парламентарни изказвания. За 

реторичните особености именно на парламентарните или обществени дебати (макар и 

по друга тема), а не на парламентарния дискурс изобщо, може да се намерят текстове с 

адекватна реторическа терминология дори и в електронното списание по реторика (вж. 

напр. В. Генова).  
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По-същественото е, че дисертацията представлява важен принос към 

изследването на една нова, недостатъчно проучена тема. Сполучливо са обяснени и 

разрешени някои от трудностите, присъщи на природата на изследването. Изводите и 

изтъкнатите в заключение приноси логично следват от изследването и са добре 

коментирани. Библиографията към труда е скромна както по обем, така и по тематичен 

обхват. В Увода се говори за отделни списъци от цитирана и от използвана литература, 

но дисертацията завършва само с Цитирана литература (234-238 с.), включваща 68 

книжни и 22 електронни източници на български, руски и английски език. Цитираните 

в дисертацията автори и текстове са повече, но не всички са намерили място в крайния 

списък.  

  

Авторефератът представя обективно и пълноценно труда.  

Публикациите на автора по темата на дисертацията са в рамките на 

необходимото за целта. 

 

Въз основа на всичко това, оценявам положително качествата на труда и 

предлагам на уважаемата научна колегия също да даде положителна оценка на 

представената за рецензиране дисертация и на публичната защита да гласува нейният 

автор Анна Иванова Иванова да получи научната и образователна степен „доктор”.  

 

Април, 2016 г.      

    София  

        /Проф. Иван Касабов, д.ф.н/ 

 


