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УВОД. 

Ако можем да твърдим, че някой владее и управлява съвременните 

общества, то тази роля на владетел и господар с право се пада на средствата за 

масова информация. Въпреки че понякога биват сериозно критикувани и често 

ненавиждани, те притежават изключително влияние над всеки член от обществото. 

Този факт се дължи на естествената нужда на всеки индивид от информация – от 

тази, свързана с обикновените, ежедневни въпроси, до информацията, засягаща 

глобални и световни теми. И тъй като за да научим за всичко това обикновено 

обръщаме поглед към медиите, те се превръщат в съществена част от всеки аспект 

от живота ни. За разлика от останалите източници на информация обаче /напр. 

приятели, колеги/, средствата за масова информация имат предимството да 

предоставят много по-подробни и разнообразни сведения, както и сведения за 

физически отдалечени от нас лица и събития. Много често медиите са основният 

източник на информация за хора и събития, с които нямаме личен контакт и за 

които ни липсват персонални наблюдения. Това ги прави главен формиращ фактор 

на множество от образи и представи, а в последствие и на мнения, и убеждения. 

Значението и ролята на масмедиите в ежедневието на съвременния човек е 

допълнително засилено в контекста на предизборните кампании. Авторитетът им 

на незаменим посредник в комуникацията между кандидати и избиратели „дарява” 

медиите с необикновена власт. Редица автори твърдят, че провеждането на 

предизборни кампании е немислимо без тяхното медийно отразяване, тъй като 

поради различни причини непосредствените срещи и общуване между 

кандидатите, и електората се осъществяват в прекалено редки случаи. Така медиите 

до голяма степен изграждат представите на избирателите за кандидатите и 

политическите партии, които участват в надпреварата за техния вот. По този повод 

Денвър пише, че представата на избирателите за националната кампания се дължи 

на медиите и по-конкретно на националната преса, и на телевизията, и обобщава, 

че „съвременните кампании са медийни кампании” /Денвър 2007:131, прев. авт./. 

От тук и интересът ни към медийния дискурс в контекста на предизборните 
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кампании, и по-точно към потенциала на медийните текстове да влияят върху 

представите на избирателите за предизборните кампании и за участниците в тях.  

Дисертацията изследва употребата на текстовете в печатните медии като 

средство за въздействие върху гласоподавателите и съответно върху изборните 

резултати, и илюстрира комуникативните стратегии и езиковите средства, чрез 

които се постига това въздействие върху възприятията, и мненията на публиката 

относно участниците в дадена предизборна кампания, за събитията, в които 

участват те или в по-глобален аспект, за определени обществени практики, каквито 

например са изборите. Предложени са съпоставка и сравнение на най-често 

използваните манипулативни стратегии, заедно с описание, и анализ на езиковите 

средства, използвани за тяхното постигане, за да се установят междукултурни 

прилики, и различия в осъществяването на манипулация от страна на българската, 

британската, и американската преса. 

Голямото разнообразие от дефиниции на термина „манипулация” наложи 

представянето на кратко определение на понятието в дисертацията. Според някои 

автори, манипулацията е естествена част от ежедневието и всички ние 

манипулираме многократно за постигането на различни цели. Други източници 

свързват понятието „манипулация” с отрицателни действия, интерпретират го като 

тайно и недобросъвестно въздействие с цел лично облагодетелстване на 

манипулатора. Дисертацията счита за манипулация убеждаването, което 

съзнателно подвежда читателите чрез изразяването на мнения с помощта на 

комуникативни стратегии, които не задействат критичното мислене на публиката. 

Манипулацията е „вид прикрито и имплицитно съзнателно убеждаване, 

извършвано с цел подкрепа, засилване или лека промяна на мненията на 

читателите в посока на определена позиция”.  

Основната цел на изследването е да установи наличието на тенденции в 

използването на комуникативни стратегии за манипулация в печатните медии на 

Великобритания, САЩ и България по време на предизборни кампании, да 

определи най-характерните комуникативните стратегии за пресата на всяко от 

трите общества, и да ги сравни, за да открие прилики, и различия в 
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осъществяването на манипулация в политическия дискурс на британската, 

американската, и българската преса. 

Работната хипотеза е, че отразяването на предизборните кампании се 

характеризира с определени стратегии за представяне на информацията, които не 

са произволно използвани, а са съзнателно подбрани и имат за цел да създадат, и 

засилят определени мнения, и нагласи, т.е. поредицата от избори, които вестниците 

правят на всеки етап от създаването на текста, са насочени към постигането на 

определен ефект. По тази причина започнахме с предположението, че 

установяването на тенденции в използваните комуникативни стратегии за 

формирането на представи и мнения е възможно, тъй като отразяването на 

предизборните кампании, и на кандидатите, и събитията в тях е свързано с 

употребата на определени комуникативни стратегии за представяне на 

информацията, които се повтарят, и косвено изразяват идеологическата позиция на 

съответното печатно издание. 

Комуникативните стратегии се определят в дисертацията като 

„извършването на различни трансформации или селекции на езикови изразни 

средства, за да се постигнат определени внушения”, например: пропускане на 

част от информацията /чрез езиковите средства номинализация, страдателен залог 

и неодушевени извършители/, подчертаване на част от информацията и 

омаловажаване на друга част от нея /чрез номинализация и страдателен залог/, 

представяне на мнения под формата на факти, неподлежащи на проверка /чрез 

структури, с които се създават прагматични пресупозиции, номинализация, 

страдателен залог без извършител/, постоянен лексикален избор при описанието на 

партиите и кандидатите /чрез положителна или отрицателна лексика/ и т.н. 

Изследването е опит да се установи дали е възможно създаването на 

универсална теория за езиковата манипулация, или манипулативните стратегии в 

различните общества се различават до степен, която прави това невъзможно и 

можем да достигнем единствено до описание на стратегиите, характерни за 

представителите на дадена култура или общество. 

Дисертацията се състои от увод и четири глави: „Теоретична база на 

изследването”, „ Методи на изследването”, „Анализ и дискусия”, и „Изводи”. 



 6

ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНА БАЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

1.1. Предизборните кампании и политическия дискурс. 

В тази част от научния труд са представени различни теории за начините, по 

които избирателите стигат до решението да гласуват за определена партия или 

кандидат и за ролята на предизборните кампании в този процес. Разгледани са 

основните характеристики на съвременните предизборни кампании, една от които е 

стремежът към осигуряване на положително медийно представяне на партиите и 

кандидатите. Наблюденията на редица автори сочат, че основният и най-често 

прилаган съвременен метод за агитиране е свързан с участието на масмедиите – 

комуникацията между политиците и  избирателите се осъществява косвено чрез 

средствата за масова информация. Обобщени са теориите за медийните ефекти, 

като според преобладаващото мнение на учените медиите не могат да влияят 

единствено на убедените привърженици на партиите /на техния „твърд електорат”/, 

които обикновено представляват малцинство. 

1.2. Медиите и новините. 

Според краткото обобщение на функциите, които изпълняват средствата за 

масова информация в демократичните общества, предложено в началото на тази 

част от дисертацията, медиите информират, обясняват, представят различни гледни 

точки за обществените събития и теми, служат за коректив на властта, а по време 

на предизборни кампании и за посредник между участниците в кампанията, и 

избирателите. Тази представа за ролята на медиите в обществото е 

противопоставена на съмненията, изразени от различни автори, по отношение на 

обективността на медиите, които се обясняват със зависимостта на средствата за 

масова информация от различни политически и икономически фактори. Посочени 

са редица източници, които твърдят, че вместо независими посредници, медиите са 

всъщност участници в политическите процеси, чието влияние се засилва с 

отслабването на партийната принадлежност. Медиите определят кои теми и 

кандидати да бъдат поставени в центъра на общественото внимание, и как да бъдат 

оценени те. Това особено важи за пресата, тъй като се твърди, че „радиото 

съобщава, телевизията показва, пресата обяснява” /Симеонов 2007:24/: подобно на 

останалите медии, пресата информира, но това, което я отличава от останалите 
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средства за масова информация е фактът, че тя също така анализира информацията, 

която предоставя, както и информацията, която другите медии предоставят на 

публиката /Симеонов 2007/. 

По тази причина в дисертацията са разгледани различните критерии за 

новини и принципите на подбор на новините, които биват отразявани. Предложени 

са дефиниции на понятията „обективност” и „безпристрастност”, като позицията ни 

е, че обратно на идеята, която самите медии се опитват да ни внушат, а именно, че 

ни поднасят едно кристално отражение на действителността, лишено и от най-

незначителните политически и идеологически пристрастия, средствата за масова 

информация неизбежно представят само една от гледните точки върху 

събитията. Както всеки човек, когато разказват за дадено събитие медиите 

неминуемо го представят от определена позиция и заедно с фактите изразяват и 

своето отношение, оценка, интерпретират събитието според разбиранията,  и 

ценностите си. 

Това мнение е подкрепено от наблюденията на множество от автори, които 

твърдят, че независимо дали признават пристрастията си, всекидневниците винаги 

представят „фактите” от определена гледна точка и дори когато стилът на 

изразяване е неутрален, и в текста липсва коментар, вестниците внушават своите 

предпочитания с помощта на други средства, като избора на определени материали 

вместо други, мястото, на което се публикуват те, пространството, което заемат, 

избора на жанр, на гледна точка, на вид изречения, с които се представят 

процесите, на лексика, с която се описват участниците, и т.н. По тази причина се 

твърди, че вестниците всъщност не съдържат факти за света, а най-общо казано 

идеи /Фаулър 1991:1/.  

1.3. Лингвистична база на изследването. 

В тази част от дисертацията се доразвива идеята, че вестниците закодират 

определени идеологически възгледи в текстовете, които публикуват. Представено е 

мнението на редица автори, според които новините са продукт от сложен процес, 

влияние върху който оказват поредица от различни фактори, като 

журналистическата практика, и други социални, и културни практики, и структури, 

които предхождат журналистическия текст.  
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По тази причина се цитира разширеното определение на понятието 

„дискурс”, предложено от Феърклъф, който твърди, че дискурсът е едновременно 

текст, дискурсивна практика и социална практика /Феърклъф 1992:4/, т.е. 

дискурсът включва текста, процесите на създаването и интерпретирането му, както 

и по-широкия обществен контекст. Разгледани са и други определения на термина 

„дискурс”, който се среща в научната литература с две основни значения: 

конкретни случаи на употреба на езика и различни видове език, свързани с 

определени сфери от живота. Представени са структуралистичния и 

функционалистичния подход към дискурса, които разглеждат дискурса съответно 

като езикова единица по-голяма от изречението и като езика в употреба.  

Именно представата за дискурса като език в употреба става причина в 

дисертацията да се твърди, че дискурсът представлява езикът, който се използва, 

заедно с целите, и функциите на този език в действията на хората /Браун и Юул 

1983:1/, т.е. езикът е активен и чрез него се извършват действия. Затова анализът на 

езика е свързан с анализ на извънлингвистичния контекст, в който е използван той. 

Представено е мнението на различни източници, че текстовете не само биват 

повлияни от обществото, в което се създават, но и влияят на същото това общество. 

Текстът отразява и едновременно с това въздейства на контекста, в който се 

появява, и затова много източници твърдят, че журналистическият дискурс оказва 

влияние върху обществото, и върху неговите практики, и структури. 

В дисертацията се възприема функционалистичния подход към дискурса и 

се разглеждат начините, по които дискурсът на вестниците /и по-конкретно 

дискурсът на новините/ създава и подсилва определени мнения, представи, и идеи. 

С понятието „дискурс” се описва използването на езика като социално явление 

/което включва дискурсивните и социалните практики, които влияят на езиковото 

изражение/ и типа език, който се свързва с определена социална област или 

определен тип текст /напр. „медиен дискурс”, „ дискурс на вестниците”, „ дискурс 

на качествената преса”, „ дискурс на новините” и т.н./. 

Фактът, че текстовете, които изследва дисертацията са повлияни от редица 

фактори, налага прилагането на комбиниран подход към данните. Това определя 
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избора на критичния дискурсивен анализ като метод на изследване на текстовете, 

посветени на новините за предизборните кампании. 

КДА е подход, който съчетава анализ на лингвистичното съдържание на 

текста /неговите формални качества/ и дискурсивен анализ /анализ на създаването 

и интерпретирането на текста/, но също и връзката на тези два елемента с 

обществото /Ричардсън 2007:42/. Журналистическите текстове се създават под 

влиянието на разнообразието от обществени структури и практики, които 

въздействат и на процесите на интерпретиране на текстовете. Това е причината, 

поради която анализът на медийния език трябва да премине отвъд описанието на 

лингвистичната форма, той трябва също така да потърси целта на използваните 

езикови форми, т.е. идеологическата функция на медийните текстове и тяхното 

въздействие /Браун и Юул 1983:1, Люк 2002:102/.  

Както Сосюр твърди още през ХІХ век, езикът е изцяло социално явление и 

не може да бъде разграничаван от социалните процеси, защото употребата му се 

определя от обществото, в което се използва, от неговите институции, традиции, от 

множеството социални практики, и събития. Затова автори като Феърклъф 

определят дискурса като социална практика, твърдят, че всички езикови явления са 

обществени явления и използат КДА, за да опишат начините, по които езикът бива 

използван, като го поставят в контекста на други текстове и в по-широкия контекст 

на обществото. Анализът в дисертацията е изграден върху същото разбиране за 

политическия медиен дискурс, използвани са методите на КДА, за да се 

изследва лингвистичното съдържание на текстовете, което се обяснява с 

процесите на създаване, и интерпретиране на текстовете, и с обществения 

контекст. Така комуникативните стратегии, които вестниците използват, са 

представени заедно с причините за тяхното прилагане и ефектите от това. 

Към всичко това е добавен и анализ на когнитивния контекст, в който биват 

създавани и интерпретирани текстовете, тъй като различни автори не без основание 

твърдят, че връзката между текста, и обществото се осъществява от менталните 

модели. Според Ван Дейк, менталните модели са източникът на представите и 

идеологиите в текста. Те са лични и субективни, и зависят от контекста. 

Менталните модели представляват информацията и мненията, които хората имат за 
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дадени събития или лица /Ван Дейк 1998:27/. С времето и новия опит тези модели 

търпят постоянни трансформации, в това число и моделите, които имаме за 

разнообразието от събития и личности, за които четем в пресата. По тази причина 

идеологиите, които са социални структури, не могат да бъдат директно пренесени в 

текстовете и връзката е възможна само чрез човешкия мозък /Ван Дайк 1998:28/, 

затова личните знания и мнения, които се съдържат в менталните модели са важна 

част от интерпретирането на текста, и следователно, от анализа на дискурса.  

По тази причина анализът на статиите в дисертацията включва и 

дискурсивните модели, които са използвани в текстовете. В дисертацията е 

използван термина „дискурсивни модели”, с който се описват лични ментални 

модели, които зависят от контекста и са характерни за определени социални групи. 

Те включват не само информация за лицата, събитията и темите, които биват 

отразявани, а и оценка и мнения за тях, т.е. гледна точка. Приемаме, че 

дискурсивните модели се формират в обществото под влиянието на разнообразието 

от социални структури и практики, и голяма част от тях съвпадат за индивидите от 

едно и също общество, заради сходния им опит. Тъй като използваме дискурсивни 

модели при създаването и интерпретирането на всички видове опит, в това число и 

лингвистичен /т.е. текстове/, и дискурсивните модели включват оценка за този 

опит, в дисертацията се представя мнението, че дискурсивните моделите могат да 

бъдат използвани като средство за убеждаване и манипулация. Всяко печатно 

издание използва различни дискурсивни модели за елементи от действителността, 

включително модели за политическите партии и кандидатите в предизборните 

кампании, като пресата създава текстовете си според тези модели, и предава 

идеологиите си на текста. И тъй като за много хора журналистическите текстове са 

първостепенен източник на информация за множество от социални структури и 

практики /например за сферата на политиката и изборите/, се стига до 

заключението, че вестниците изграждат дискурсивните модели на читателите си, а 

с това и мненията, и представите им за различни аспекти от действителността – 

събитията, които се отразяват, участниците в тях, и др. 

Дискурсивните модели за различните аспекти от действителността съдържат 

множество различни елементи, които вестниците не винаги разкриват. Много често 
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пресата представя части от модела за дадена политическа партия, кандидат или 

събитие, които ще ги представят по определен начин – положителен или 

отрицателен, в зависимост от пристрастията на вестника. Затова в дисертацията е 

разгледан подхода на Ван Дейк, наречен „идеологически квадрат”, който се състои 

в положително самопредставяне и отрицателно представяне на противниците чрез 

избора на подходящи части от информацията, която се съдържа в моделите. Това се 

постига с помощта на различни средства, като представянето на голямо количество 

положителна информация и малко или никаква отрицателна информация за “нас”, 

и голямо количество отрицателна информация, и малко или никаква положителна 

информация за “тях”, т.е. чрез манипулиране на количеството информация /в 

нарушение на постулата за количество на Грайс 1975/, или чрез представянето на 

положителната информация за “нас” като важна, и на отрицателната като 

незначителна, и представянето на отрицателната информация за “тях” като 

съществена, и на положителната като маловажна, чрез описването на събитията от 

определена гледна точка, чрез приписването на отговорност за положителни или 

отрицателни действия на определени партии, и кандидати, и т.н. /Ван Дейк 

1998:42-43/. Тези стратегии дават на вестниците възможността да внушат своята 

позиция по един недоловим начин и прикрито да въздействат върху читателските 

нагласи. 

ВТОРА ГЛАВА: МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

Описанието на теоретичната рамка на изследването е последвано от 

мотивиране на избора на жанр и представяне на езиковия материал.  

Езиковият материал се състои от статии от два български, два британски и 

два американски всекидневника, с които вестниците съобщават новини от 

предизборните кампании, публикувани в периода от две седмици преди изборния 

ден. Изследваните статии могат да бъдат представени количествено по следния 

начин: 

- The Guardian – 47 статии; 

- The Daily Telegraph – 52 статии; 

- The New York Times – 43 статии; 

- The New York Post – 47 статии; 
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- Дневник – 48 статии; 

- Дума – 47 статии. 

Както личи от посочените цифри, изследването включва приблизително еднакъв 

брой статии от всяко издание, за да се осигури равнопоставеност на данните при 

анализа. 

Изборът на новините като обект на изследване се дължи на широко 

разпространеното разбиране, че този жанр е изцяло независим и безпристрастен, и 

единствената му функция е да информира читателите относно фактите, и събитията 

от действителността. Читателите очакват от вестниците да разделят фактите от 

интерпретациите, и да сигнализират при изразяването на мнение. Това разделяне 

на текстовете на жанрове, които информират и други, които анализират, 

прави убеждаването неочаквано в информиращите статии, а от тук и 

манипулацията чрез тях се осъществява най-неусетно. В дисертацията се 

твърди, че жанровете изпълняват различни функции и затова притежават различен 

манипулативен потенциал. Читателите приемат информиращите статии за най-

обективната част от вестника, където и най-пристрастните издания твърдят, че 

предоставят напълно обективно и реално отражение на фактите. Именно 

изискването да не бъдат смесвани факти и мнения прави информиращите жанрове 

най-удобни за недоловима, и изкусна манипулация чрез използването на средства, 

които на пръв поглед не нарушават принципите за обективност, но чрез които 

прикрито се въздейства върху възприятията, и поведението на обществото /Гецов 

2009:16/.  

ТРЕТА ГЛАВА: АНАЛИЗ И ДИСКУСИЯ. 

В глава „Анализ и дискусия” са представени най-често използваните 

комуникативни стратегии за манипулация и средствата за тяхното постигане в 

националния печат на Великобритания, САЩ и България по време на предизборни 

кампании. Главата е разделена на три части: първа част насочва вниманието към 

текстове от британската преса, втора част представя американския политически 

журналистически дискурс, трета част е насочена към българския печат.  

3.1. Британската преса. 
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Множество класификации на британските ежедневници, съставени според 

пристрастията, които изразяват те /напр. Денвър 2007, Кун 2007/, определят 

вестник Daily Telegraph като най-консервативно ориентирания представител на 

качествената преса във Великобритания – това беше потвърдено и от резултатите 

от направеното проучване. От друга страна, вестник Guardian, считан от същите 

източници за привърженик на леви политически идеи, заявява на страниците си 

безусловната си подкрепа за Лейбъристката партия, но представя новините за 

кампанията по начин, който предполага подкрепа предимно за Либерал-

демократите. И така, докато Daily Telegraph представя участниците и събитията по 

последователен в своята пристрасност начин, представянето на политическите 

партии от вестник Guardian се характеризира с относителност, като най-

положително представената партия е Либерал-демократическата, по отрицателен 

начин се описва Консервативната партия, а Лейбъристката партия е отразена по 

сравнително положителен начин в част от статиите и по по-скоро отрицателен в 

други, като отрицателните черти на партията се приписват най-често на нейния 

водач Тони Блеър. 

Лицата и събитията, които двата всекидневника считат за съществени и 

получават отражение и в двете издания съвпадат до голяма степен. Това се дължи 

донякъде на факта, че вестниците са представители на качествената преса и тяхната 

аудитория споделя сходни интереси. Политическата действителност, която 

представят двата вестника, включва само двете /в Daily Telegraph/ или трите /в 

Guardian/ основни политически партии-участници в кампанията – Лейбъристката, 

Консервативната и Либерал-демократическата партия, като по този начин 

вестниците съсредоточават вниманието на читателите си и ограничават избора им 

до тези няколко възможности. 

Анализът в дисертацията установи наличието на богата гама от 

комуникативни стратегии за въздействие върху отражението на действителността с 

цел осигуряване на положително или отрицателно представяне на определени 

партии или кандидати. Това се постига предимно чрез пропускане на част от 

информацията, чрез подчертаване на част от информацията и обратно, 

омаловажаването на друга част от нея, чрез представяне на мнения като факти, като 
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твърденията се приписват на авторитетни или на многобройни източници, чрез 

постоянен лексикален избор, или чрез системно поставяне на кандидатите в 

определени роли. 

Транзитивност. 

При създаването на текстовете вестниците предават съдържанието на 

съобщенията си като избират между различните възможности, които предлага 

езикът, за описване на участниците в процесите, на самите процеси, както и на 

обстоятелствата, в които се развиват те /Симпсън 1993:88/. Затова транзитивността 

понякога се определя като „сърцето на описанието” /Ричардсън 2007:54/ или като 

“важен инструмент при анализа на описанието” /Фаулър 1991:70/, тъй като 

изборът, който правим между наличните възможности показва гледната ни точка и 

има идеологическо значение /Фаулър 1991:71/. Транзитивността се свързва в 

дисертацията с избор при представянето на ролята на участниците в процесите и на 

връзката между тях, и затова е езиково изразно средство, което вестниците 

използват с цел определени положителни или отрицателни внушения. 

Вестник Guardian представя Майкъл Хауърд и Чарлз Кенеди обикновено 

като действащи лица, като източници на вербални действия. Лидерът на Торите, 

обаче се среща предимно като източник на вербални атаки и е представян като 

агресивен, и жесток участник, който ругае, и нагрубява противниците си, и въвлича 

дори собственото си семейство в предизборната битка, докато Чарлз Кенеди бива 

описван като разумен, и отговорен политик, умерен в своите действия, и изявления, 

и като източник на констуктивна критика /която е противопоставена на нападките 

на лидера на Консерваторите/. Тони Блеър от друга страна бива представян като 

слабото място на Лейбъристите. Рядко се появява като действащо лице в текстовете 

и обикновено присъства като пасивния обект на въздействие от страна на другите 

участници, независимо дали бива нападан от своя противник Майкъл Хауърд или е 

защитаван от свои привърженици. Много рядко е представян като източник на 

действия, с което се внушава, че е неспособен политик и държавник, а от там 

вестникът насочва и към заключението, че за него не трябва да се гласува. 

Да разгледаме откъс от статия в Guardian, която представя Либерал-

демократическата партия по положителен начин, като партията и техният водач са 
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поставени в ролята на действащи лица, които изпълняват вербални действия, и 

обещават на пенсионерите положителни промени в политиката /транзитивният 

модел се повтаря в заглавието и в първото изречение от статията/: 

/1/ Lib Dems pledge no local tax for 6m pensioners  

The Liberal Democrat leader, Charles Kennedy, today promised elderly voters "dignity and 
security" through a package of "positive policies" including a new citizen's pension, free personal 
care, and the replacement of council tax with a new local income tax. 

… The claim is backed up by a [sic] an analysis from the independent Institute of Fiscal Studies, 
which said pensioners would be better off under the Lib Dems than either Labour or the Tories. 

 (Guardian, 29 April 2005) 

Обещанията на Либерал-демократите са представени от вестника като нещо, което 

е много вероятно да бъде осъществено, тъй като прогнозите са подкрепени от 

анализ на независим институт за финансови изследвания, т.е. вестникът се позовава 

на авторитета на института, за да внуши на читателите си, че направеното 

твърдение отговаря на истината. Самият анализ е поставен в ролята на източник на 

информация, като по този начин вестникът премахва истинските източници от 

повърхността на текста и прави действителния източник на твърдението неясен. 

Това придава на твърдението правдоподобност, която допълнително се подсилва от 

фактът, че анализът е извършен от независим орган. Така мнението, че 

пенсионерите могат да разчитат на Либерал-демократическата партия, е приписано 

на независимия институт, с което се внушава, че пенсионерите трябва да гласуват 

за тази партия на изборите. 

А ето как същият вестник представя лидера на Консерваторите: 

/2/ The Conservative leader, Michael Howard, today hardened his rhetoric against Tony Blair and 
accused him of delivering a "stab in the back" to Scottish soldiers by abolishing historic regiments 
after sending them to fight in Iraq.  

The personal attack on government plans to amalgamate Scotland's infantry regiments comes a 
day after the Tories launched a nationwide poster campaign condemning the prime minister as a 
liar.  

… Undeterred by the criticism, Mr Howard today accused Mr Blair of lying about tax - 
particularly by increasing national insurance in 2003 without warning people of his plans in the 
preceding general election - and of betraying the "values and traditions" of the Scottish people.  

(Howard maintains personal pressure on Blair, Guardian, 27 April 2005) 
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В текста се използва както пряка транзитивна връзка /”действащото лице обвинява 

обекта на въздействие”/, така и непряка транзитивна връзка /”действащото лице 

напада правителството”, „Торите осъждат министър-председателя”/, за да се 

представи ситуацията като несиметрична, в която една от страните е активен 

участник, а другият - обект на въздействие. Представянето на Майкъл Хауърд като 

действащо лице в повечето от процесите /които са обвинения и вербални 

нападения/ описва лицето като краен, жесток и неконтролируем, и му приписва 

отговорността за провежданата негативна кампания срещу Лейбъристката партия и 

техния водач. С това Guardian внушава, че победата на Консерваторите на 

изборите крие множество опасности и затова трябва да бъде избегната. 

Тони Блеър е представян като обект на въздействие не само от вестник 

Guardian, но и от Daily Telegraph, с което се подчертава, че е безпомощен като 

личност и като политик. Той бива обвиняван както от противниците си в 

кампанията, така  и от членове на своята партия. Да разгледаме част от статия, 

която разказва за трудностите, пред които е изправен водачът на Лейбъристите по 

време на предизборната кампания: 

/3/ Blair dogged by Iraq while grieving families demand public inquiry into legality of war 

Iraq dogged Tony Blair during the closing stages of the election campaign yesterday as relatives of 
servicemen killed in action demanded a public inquiry into the legality of the conflict. 

The families, who delivered a letter to No 10, threatened legal action unless they were granted an 
inquiry and vowed to pursue Mr Blair for the way he "lied" about the war. 

Mr Blair, on a whistle-stop tour of marginal constituencies, was confronted by a Muslim voter 
who demanded to know if he could still be trusted after taking Britain to war in Iraq. 

Mohammed Jaffer challenged the Prime Minister during a visit to the Labour marginal seat of 
Gloucester. 

Mr Jaffer, a mechanic of Indian origin, told Mr Blair that he supported his domestic policies but 
was angry about the decision to take Britain into a war that had cost thousands of lives. 

… Earlier, the Prime Minister had expressed his sympathy to the family of Guardsman Anthony 
Wakefield. The soldier's mother, Ann, of Byker, Newcastle upon Tyne, blamed Mr Blair for his 
death. "I felt he lied to us and only went to war to cement his place in history," she said. 

… Tony Hamilton-Jewell, brother of Sgt Simon Hamilton-Jewell, who was killed near Basra, 
southern Iraq, in June 2003, accused Mr Blair of lying "yet again" in recent days by saying he had 
met all the families of those who had died. "The man is covering up for himself and his 
government and he has got to be exposed," he said. 
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… Mr Blair also came under attack from the brother of Ken Bigley, the murdered hostage.  

Paul Bigley, whose brother was beheaded by Iraqi militants, said Mr Blair was not fit to be prime 
minister and accused him of making a "gravely impaired decision" by going to war. Mr Bigley is 
backing Reg Keys - the father of one of six Red Caps killed by an Iraqi mob in June 2003 - who is 
standing against Mr Blair in the Sedgefield, Co Durham, constituency. 

(Daily Telegraph, 04 May 2005) 

Въпреки че заглавието и първото изречение от статията се различават в 

синтактичните си конструкции, тъй като заглавието е в страдателен, докато 

първото изречение от текста е в деятелен залог, участниците в процесите не 

променят ролите си от семантична гледна точка. Тони Блеър е обект на 

въздействие и в двата случая, а в ролята на действащо лице е поставен Ирак /т.е. 

темата за войната в Ирак/. Втората част от заглавието и втората част от първото 

изречение в текста представят обстоятелствата, в които се развиват процесите, за 

които се съобщава преди това и също показват значително съвпадение: „while 

grieving families demand public inquiry into legality of war” и „as relatives of 

servicemen killed in action demanded a public inquiry into the legality of the conflict”. 

Предлозите, които въвеждат обстоятелствата са двусмислени, тъй като могат да 

изразяват едновременност на действията или причинно-следствена връзка. Редът на 

представяне на процесите намеква за оценката на вестника за тяхното значение: 

процесите, съобщени в първите части на двете изречения, са с по-голяма значимост 

от тези във вторите части. Повторен е глаголът „dog” /”преследвам”/, който 

обикновено се употребява с отрицателни понятия /предимно с проблеми/. 

 Както можем да видим в текста, въпреки че действащите лица и процесите 

са различни, Тони Блеър присъства постоянно в ролята на обект на въздействие. От 

синтактична гледна точка, той е допълнение в изреченията в деятелен залог /абзац 

1, 2, 4, 5, 6, 7 и последния абзац/ и подлог в изреченията в страдателен залог /в 

заглавието и в абзац 3, и 8/. В абзац 8 вестникът съобщава, че той „беше нападнат” 

/”came under attack”/, като изборът на глагола „came” допринася за внушението, че 

вината за това е на Тони Блеър, т.е. вестникът приписва отговорността за 

нападението на обекта на въздействието Тони Блеър. 

 Трябва също така да отбележим, че хората, на които е противопоставен 

Тони Блеър в текста са персонализирани, те фигурират със своите имена, 
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професии, произход, религиозни убеждения, и връзки със загинали войници. 

Техните роднини са „убити” /използвани са глаголите ”killed” и „murdered”/, като 

изборът на тези глаголи прави източника на действието неясен. Истинските 

извършители на убийствата са премахнати от повествованието /с едно изключение/ 

и с това отговорността е приписана на човека, изпратил войниците в Ирак – 

министър-председателят Тони Блеър. 

 В този текст вестникът използва също така прагматични пресупозиции и 

импликатури. Според абзац 2, Тони Блеър ще бъде съден за „начина, по който е 

излъгал за войната” – чрез определителния член пред съществителното „начин” 

вестникът създава екзистенциална пресупозиция, т.е. внушава се, че Тони Блеър 

наистина е произнесъл лъжа. В третия абзац е зададен въпроса дали може да се 

вярва на Тони Блеър, но при наличието на уточнението, че той е въвел 

Великобритания във войната с Ирак и ако приемем, че вестникът се придържа към 

кооперативния принцип и постулата за релевантност на Грайс, ще стигнем до 

заключението, че е използана импликатура, според която Тони Блеър не заслужава 

доверието на избирателите /Грайс 1975 в Левинсън 1983:100-118/. 

Неодушевени извършители. 

Под „неодушевени извършители” в дисертацията се разбира използването 

на предмети и понятия като действащи лица в описваните в текстовете процеси или 

като източници на информация или твърдения. Употребата на това езиково 

средство е свързано със следните основни манипулативни стратегии: създаване на 

неяснота, особено във връзка с извършителите – използването на неодушевени 

извършители спестява част от информацията /например отговорността за 

действията или твърденията/, представяне на определена информация по привидно 

обективен начин /мнения се представят като обективни факти/ и отправяне на 

косвени обвинения, т.е. внушаване на вина. Обикновено в ролята на неодушевени 

извършители вестниците поставят различни институции и техните анализи, тъй 

като се свързват с познания и авторитет, или писмени текстове и документи, на 

които се вярва, защото са част от действителността. В ролята на неодушевени 

извършители се срещат понякога и определени действия и теми /най-често темата 

за войната в Ирак/.  
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Текстът, който следва, използва езиковото средство, за да внуши мнението, 

че Тони Блеър е лъжец и не бива да бъде избиран повторно за министър-

председател. В ролята на извършител на действието е съществително, което описва 

действие – „лични нападки”. Употребата на средството прави истинския източник 

на мнението, че Тони Блеър е лъжец, неизвестен, като за това допринася и 

множественото число на „attacks” /”нападки”/, чието значение е по-общо от това на 

формата на съществителното в единствено число: 

/4/ All week, the Prime Minister reeled from a series of personal attacks that branded him a liar and a 
man so damaged by the calumnies put out by his Government that he was unfit to be granted a 
third term. 

(OK, lads , we're 2-0 down with five minutes to go..., Daily Telegraph, 01 May 2005) 

В следващия текст от Guardian документи са представени като извършители 

на вербални действия, за да се придаде обективност и надеждност на твърденията: 

/5/ The manifesto says British business is now succeeding in the modern global economy, and that 
Britain is displaying faster and more sustained economic growth than any other member of the G7 
group of industrialised nations. 

The document says that almost a third of Europe's top 600 companies are British; that the UK is 
the number one location for inward investment in Europe; and that Britain is as productive as 
Germany and is in the World Bank's top 10 countries for a business-friendly regulatory 
environment. 

(Tories threaten economic stability, says Brown, Guardian, 28 April 2005) 

Документът, който изпълнява семантичната роля на извършител /източник на 

информацията/, всъщност е съставен от Лейбъристката партия, чиято цел, както и 

тази на вестника, е да убеди гласоподавателите във Великобритания, че бизнесът в 

страната е имал стабилен растеж по време на управлението на Лейбъристите. Тази 

идея е подкрепена допълнително чрез сравнения с показателите на други държави – 

държавите от Г7, европейските държави и всички държави по света /сравненията са 

в ръкописен шрифт/. 

Като част от действителността /т.е. нещо, което наистина се е случило, или 

нещо, което може да бъде изследвано при необходимост/, неодушевените 

извършители се свързват с много по-голяма обективност при предаването на 
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информация, в сравнение с хората. Затова често когато трябва да бъде направено 

твърдение, вестниците предпочитат неодушевените източници на информация като 

по-надеждни такива. Следва пример: 

/6/  The Conservatives are the only party whose tax and benefit plans would help every section of the 
population, the Institute for Fiscal Studies said yesterday. 

About 70 per cent of people would benefit under the Liberal Democrats, but only 30 per cent 
under Labour, according to the IFS analysis. 

The independent think-tank published a report assessing the impact of the tax and benefit plans 
announced by the three main parties. 

… The IFS has already said Labour would probably have to raise taxes to fill an £11 billion "black 
hole" in its spending plans and yesterday it said that if Labour wanted to continue generous winter 
fuel payments, even more money would have to be found. 

(Everyone will benefit under Tory fiscal plans, says think-tank, Daily Telegraph, 29 Apr 2005) 

Институтът и неговият анализ в ролята на източници на твърденията представляват 

всъщност един и същ източник на информация, като и двете съществителни 

заместват истинския източник – хората, които работят в института. В последния 

абзац институтът е заместен с местоимението „it”, което се използва за трето лице, 

единствено число на неодушевените съществителни, вместо местоимението „them” 

за трето лице, множествено число на одушевени и неодушевени, с което също се 

засилва впечатлението, че източникът на анализа е неодушевен. Средството е 

използвано в текста, тъй като институциите обикновено внушават доверие, а тази 

представа е допълнително подсилена чрез определянето на институцията с 

прилагателното „независим” в третия абзац – внушава се, че направените 

твърдения са истина, заради авторитета на техния източник. Твърденията, които се 

отразяват, са поставени в началото на изреченията, с което се поставя акцент върху 

тях. 

 Анализът на текстовете показа, че в голяма част от случаите, в които се 

използват неодушевени извършители, съществителните, които се поставят в ролята 

на извършители, са именни фрази, които описват процеси. Следващото езиково 

средство, разгледано в дисертацията, е свързано с този начин за представяне на 

информацията. 

Номинализация. 
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Номинализацията се определя като езиково средство, което позволява 

представянето на процеси като обекти, т.е. заместването на глаголи и прилагателни 

със съществителни, с което могат да бъдат премахнати участниците в процеса, 

историята, времето, модалността и т.н. /Конбой 2007:65/. Според някои автори тя 

предлага значителни идеологически възможности и позволява прикриването на 

информация /Фаулър 1991:80/. Според други, номинализацията може да отвлече 

вниманието от участниците в процесите и да го насочи към самите процеси, или да 

го насочи от извършителя към обекта на въздействие /Ходж и Крес 1993:26/. 

Дисертацията определя номинализацията като „изборът на съществителни за 

описанието на действия и качества”. Манипулативната функция на това езиково 

средство в текстовете, които изследвахме, е свързана предимно с осъществяването 

на следните манипулативни стратегии: прикриване на определени аспекти от 

информацията за събитията, които са отразени, и повишаване нивото на 

абстрактност и неяснота на текстовете, като целта е читателите да бъдат насочени 

към определени интерпретации на информацията. Номинализацията се използва и 

за насочване на вниманието на читателите, а в някои случаи изборът на именни 

фрази предполага съществуването на определени понятия. 

Да разгледаме следната статия, посветена на политиката, която предлагат 

различните партии в кампанията за помощ и насърчаване на семействата: 

/7/ They pointed to the recent rise in maternity pay, to the introduction of the child tax credit, and to 
rules on flexible working to allow mothers to spend more time with their children. 

… The proposals include introducing a simple system of food labelling; restricting advertising and 
promotion of foods and drinks that are high in fat, salt and sugar if it is aimed at children; and 
banning smoking in public places where food is served. 

… Lastly, parents of three- and four-year-olds are to get increased access to flexible, free, part-
time nursery provision for 15 hours a week by 2010 - increasing eventually to 20 hours a week. 

The chancellor also gave a more cerebral outline of Labour's proposals when he addressed 
supporters in Hatfield. 

Mr Brown said Labour's plans to extend childcare provision and help for parents represent a "new 
frontier for the welfare state", true to the principles of the 1942 Beveridge report. 

Mr Brown has taken to referring to the election as the "school gate election" to illustrate Labour's 
commitment to the family and the importance of floating women voters.  
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(Tory schools plan is 'for the privileged few', says Labour, Guardian, 20 April 2005) 

Употребата на съществителни и именни фрази – „увеличение”, „ въвеждане” и 

„правила” в първия абзац от текста – внушава идеята, че тези действия са вече 

осъществени или са лесно постижими, въпреки, че текстът не пояснява кога ще 

бъдат осъществени, от кого и т.н. 

 Вторият абзац се характеризира с висока честота на използване на 

съществителни и именни фрази, което засилва неяснотата на текста. Множество от 

именни фрази са предпочетени пред еквивалентните им глаголи /”introducing”, 

„labelling”, „restricting”, „advertising”, „promotion”, „banning” и „smoking” – 

„въвеждане”, „ поставяне на етикети”, „ ограничаване”, „ рекламиране”, 

„предлагане”, „ забрана”, „ пушене”/, като този избор позволява едновременното 

създаване на неяснота по отношение на действащите лица, времето, когато се 

развиват действията и др. „Provision” и „help” /”осигуряване” и „помощ”/ не 

уточняват момента на осъществяване на процесите, които описват, те са абстрактни 

и не разкриват действащите лица и начините, по които ще бъдат постигнати. 

 Подобен пример от Daily Telegraph разкрива употребата на именна фраза за 

прикриване на извършителите и времето на процеса. Нещо повече, чрез това 

езиково средство вестникът избягва нуждата да уточни доколко сигурно е 

осъществяването на споменатите планове: 

/8/ Howard plans protection for teachers under charter 

(Daily Telegraph, 29 Apr 2005) 

Чрез именната фраза заглавието насочва вниманието към положителната страна на 

плановете на Консерваторите, като не се налага да признае за наличието на 

несигурност и съмнения по отношение на тяхното осъществяване. 

 Номинализацията е използвана в следващия текст за представянето на 

твърдението, че съществува бунт, по общ и неясен начин, с което вестникът цели 

да създаде впечатлението, че мнението се подкрепя от голям брой от хора. Това 

внушение се засилва и от употребата на превъзходната степен на прилагателното 

„big” /” голям”/, с което е описано понятието „revolt” /” бунт”/: 
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/9/ When he rose to speak in the Commons on March 18, 2003, Tony Blair knew he needed to deliver 
the parliamentary performance of his lifetime. Not only was he asking the Commons to vote for 
war with Iraq, he also faced the biggest backbench revolt since he became Prime Minister. 

(Was the legal case for war 'unequivocal'? Daily Telegraph, 29 Apr 2005) 

Чрез избора на именната фраза вестникът представя неодобрението като масов 

бунт, като с това внушава на читателите си, че трябва да се присъединят към него и 

да откажат да гласуват за Лейбъристката партия на изборите – аргументацията, при 

която определена представа се представя като факт, поради факта, че много хора 

вярват в нея, е известна в литературата като „the bandwagon fallacy” или 

„позоваване на масите”. 

 Генерализирани източници. 

 За да представят информация или мнения от определена гледна точка, 

вестниците много често използват езиково средство, което дисертацията нарича 

„генерализирани източници”. То включва случаи, в които се избира нарицателно 

име с много общо значение и без информативна стойност, на което се приписват 

мнения и идеи, които вестникът споделя. Съществителните са обикновено в 

множествено число. Да разгледаме откъс от статия в Daily Telegraph: 

/10/ Muslim view on election campaign  

Arrogant, George W Bush's poodle and a liar. That is how many of the three million British 
Muslims see Tony Blair. But they may still vote for Labour as the lesser of two evils. 

… Nevertheless the disappointment Muslims feel toward Mr Blair is beyond words. Being so 
distrusted and authoritarian on Iraq, Mr Blair sometimes looks like a Middle East dictator saying 
to the people: "I know what is good for you and I will do it no matter what". 

(Daily Telegraph, 30 Apr 2005) 

Крайно отрицателните описания „арогантен”, „ пуделът на Буш” и „лъжец”, с които 

е описан Тони Блеър, са представени не като мнението на самия вестник, а като 

това на голяма част от британските мюсюлмани. Каква част от тях биха се 

съгласили с това описание, обаче не е въпрос, който статията обсъжда. Целта на 

използваното обобщение е да се изрази мнение, като се представи за общоприето и 

по този начин се внуши на читателите, че трябва да го подкрепят.  За да подчертае 

допълнително мнението вестникът го отделя в самостоятелно безглаголно 



 24

изречение, което поставя в началото на статията. Така вниманието на читателя е 

насочено към мнението, което е изразено, а източникът му остава на заден план. 

Източникът е допълнително заличен в следващия абзац, където се използва 

„мюсюлмани”, като употребата на съществителното предполага цялата 

мюсюлманска общност, а гледната точка, която е представена в текста е описана в 

заглавието като „мюсюлманска гледна точка”, където липсата на неопределителен 

член поддържа двусмислието, че изразеното мнение би могло да бъде само една от 

мюсюлманските гледни точки /”a Muslim view”/ или мюсюлманската гледна точка 

/” the Muslim view”/, т.е. единствената такава. 

 Да разгледаме и пример от вестник Guardian: 

/11/ Polls put Lib Dems as party of education  

Labour's reputation as the party of the education sector is likely to come to an end on May 5, as 
teachers, academics and students turn towards the Liberal Democrats, according to the results of 
two new polls. 

Experts put the switch down to a deep sense of disappointment that the Labour government has 
not lived up to its promises to reverse the previous Tory government's underfunding since 1997. 

… The Liberal Democrats have been targeting students and academics on campus. Throughout the 
year polls have predicted increasing support for the party among students, who, if they vote, could 
swing the election for the Lib Dems in 27 seats, it is claimed. The target constituencies include 
Cambridge, Cardiff and Essex.  

… Hannah Essex, the vice-president of the National Union of Students, said students have seen 
Labour renege on a manifesto pledge not to introduce top-up fees and are going to vote for the 
party that comes closest to solving the debt problem - the Liberal Democrats. "If you're looking at 
the headlines, that's the conclusions students will draw," she said. 

(Guardian, 28 April 2005) 

Вместо да твърди, че Либерал-демократическата партия е партията на 

образованието, вестникът представя мнението си като обективно наблюдение на 

други, по-авторитетни, източници – проучванията. Множественото число на 

съществителното „poll” /” социологическо проучване”/ прави твърдението по-общо 

и увеличава валидността му. Твърдението, че Либерал-демократическата партия се 

предпочита от учители, представители на академичните среди и студенти е друго 

обобщение, което създава представата, че се отнася за всички учители, всички 

представители на академичните среди и за всички студенти. Подкрепата за 

Либерал-демократическата партия от страна на толкова голям брой интелигентни и 
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образовани личности внушава на читателите, че изборът на тази партия е 

правилният избор. 

 Следващият източник на информация, който текстът цитира, е описан със 

съществителното „експерти”, той отново има прекалено общо значение, но е и 

съзнателно подбран, така че да предполага добро познаване на темата и валидно 

мнение. Мнението обаче е също общо формулирано чрез употребата на именната 

фраза „разочарование”, която не предоставя еднозначна интерпретация и 

чувството, което описва всъщност може да бъде приписано на всеки. 

 Формата за множествено число на съществителното „проучване” /”polls”/ е 

използвана още веднъж в третия абзац, заедно с безличната конструкция „твърди 

се” /”it is claimed”/. Никой от двата израза не дава ясна информация за източника на 

твърдението, но употребата им представя твърдението като валиден и обективен 

факт, който е допълнително потвърден чрез цитирането на избирателните райони, 

където са проведени проучванията. В последният абзац се използва 

съществителното в множествено число „студенти”, за да представи групата от хора, 

за която се отнася, по неясен начин и така да придаде по-голяма валидност на 

твърденията си.  

Множественото число е често използвано средство за обобщаване в 

английския език. Употребата му в текста от една страна оставя читателите с 

впечатлението, че събитията са отразени обективно, тъй като формално погледнато 

са цитирани източниците на информацията, въпреки че тези източници са 

представени с изрази, които са прекалено общи и неясни, и следователно нямат 

информативна стойност. От друга страна използването на множествено число 

внушава идеята, че мненията и твърденията, които са представени, се споделят от 

много хора, и затова трябва да бъдат подкрепени и от самите читатели. 

 Страдателен залог /и липса на извършител на действието/. 

 Според някои източници, ефектът от синтактичната трансформация, 

известна като пасивизация, се свързва със смяна на местата на съществителните в 
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началото и в края на изречението, така че обектът на въздействие заема позицията 

на подлог в началото, която обикновено се свързва с извършителя на действието. 

Затова деятелният залог насочва вниманието към извършителя на действието, с 

което му се приписва отговорността за него, докато страдателният залог набляга 

върху обектите на въздействие и позволява части от изречението да бъдат 

премахнати /Фаулър 1991:77/. Изборът между деятелен и страдетелен залог дава на 

вестниците възможността да представят новините по различни начини, които 

съответстват на политическите възгледи на съответния вестник /Конбой 2007/. 

Ходж и Крес твърдят, че в изреченията в страдателен залог връзката между 

извършителя на действието и самото действие  не е пряка, а е осъществена чрез 

предлога „by” /” от”/, с което причинно-следствената връзка става по-слаба, а 

въвеждането на „to be” /”съм”/ пред глагола го доближава до завършен процес, до 

прилагателно или състояние /Ходж и Крес 1993:26/. Премахването на извършителя 

на действието от изречението според Конбой създава впечатлението, че процесът 

възниква спонтанно /Конбой 2007:61/ и прави текста по-общ  /Ричардсън 2007:55/. 

 В изследваните текстове страдателният залог е използван като средство за 

постигането на две основни цели /комуникативни стратегии/: да се наблегне на 

определени части от изречението, а други да останат на по-заден план и да се 

прикрият извършителите на действията, и с това отговорността за тях. Да 

разгледаме два примера от вестник Guardian, които илюстрират посочените 

манипулативни стратегии: 

/12/ Tony Blair was told by the government's most senior law officer in a confidential minute less than 
two weeks before the war that British participation in the American-led invasion of Iraq could be 
declared illegal. 
(Attorney general told Blair war could be illegal, Guardian, 27 April 2005) 

/13/ Mr Howard was heckled by Labour, Ukip and Green party supporters this afternoon as he 
campaigned in Guildford, Surrey, a traditionally true blue constituency lost to the Liberal 
Democrats in 2001. 

… Mr Howard was also heckled by a lone environmentalist who repeatedly shouted "vote Green".  

('Trust' is keyword at Howard's end, Guardian, 4 May 2005) 

И в двата текста вестникът използва страдателнен залог, за да се наблегне на 

процесите, т.е. на факта, че Тони Блеър наистина е знаел, че съществуват съмнения 

относно легитимността на войната в Ирак и за да се постави акцент върху това, че 
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Майкъл Хауърд предизвиква отрицателни емоции на местата, където провежда 

кампанията си, в това число и там, където гласоподавателите по принцип 

предпочитат Консервативната партия. Извършителите на действията са оставени на 

заден план, въпреки че не са изцяло премахнати от текста, но причинната връзка 

между тях и действията е сравнително слаба.  

 Страдателният залог се съчетава много често с липса на извършител на 

действието: 

/14/ The Chancellor's comments will be seen as an attempt to reassure disillusioned Labour supporters, 
still angry about military action in Iraq, that there will be no similar "rush to war" if the party 
retains power. 

They will also be interpreted as a sign that Mr Brown, who has been effectively anointed by Tony 
Blair as his successor, is keen to distance himself from some aspects of the build-up to the war by 
stressing that constitutional proprieties must be observed in future. 

(Brown: I would give MPs last word on war, Daily Telegraph, 30 Apr 2005) 

Страдателният залог изпълнява две основни функции в този текст: той насочва 

вниманието към мнението, което следва глагола, където е предложена 

интерпретация на коментара на Гордън Браун, и същевременно позволява на 

вестника да премахне извършителя на процеса от изречението, като е невъзможно 

той да бъде възстановен. По този начин е придадена общовалидност на 

твърдението. Употребата на модалния глагол „will” изразява висока степен на 

сигурност. Вестникът използва страдателен залог и липса на извършител на 

действието, за да убеди читателите, че интерпретацията, която предлага текстът за 

коментара на министър Браун се споделя от голям брой хора и следователно е 

правилно. Фактът, че източникът на интерпретацията не е уточнен, дистанцира 

вестника от мнението и създава впечатлението, че информацията е обективна. 

 Страдателният залог е често използвано средство за прикриване на 

информация, а от тук и средство за пренасяне на отговорност. Докато в деятелен 

залог е много трудно извършителя на действието да бъде заменен от друг човек или 

предмет, то при изреченията в страдателен залог това се случва често, тъй като 

вниманието на читателя не е насочено към извършителя, а към обекта на 

въздействие в процеса. Следва пример: 
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/15/ Last night, Ann Toward, whose husband, Guardsman Anthony Wakefield, was killed by a 
roadside bomb while on patrol near the town of Amara, said Mr Blair should not have sent troops 
to Iraq.  

(Brown backs Blair after widow's criticism, Guardian, 3 May 2005) 

Чрез страдателния залог вестникът прехвърля отговорността за смъртта на войника 

върху инструмента на действието – бомбата. В текста не се обвиняват хората, 

поставили бомбата. Тони Блеър също не е представен като отговорен за 

нещастнието, въпреки че е човекът, взел решението за изпращане на войници в 

Ирак. Никъде в текста не е посочено, че съществува пряка връзка между неговото 

решение и смъртта на войника, а хората, които са били изпратени в Ирак, са 

описани в текста с думата „войска” /вместо „войници”/, което също издава 

позицията на вестника. 

 Страдателният залог е използван и в следващото изречение, за да се избегне 

съобщаването на виновните за събитията, които са отразени: 

/16/ Ms Toward, 30, said her husband loved his job but should never have been sent to Iraq and that 
her children had been deprived of a father.  

(Brown backs Blair after widow's criticism, Guardian, 3 May 2005) 

Така вестникът избягва посочването на извършителите на двете действия, въпреки 

че читателите знаят, че във Великобритания единствено премиерът има правото да 

обяви война. Фактът, че Тони Блеър отсъства от текста като участник, обаче 

означава, че вестникът е направил опит да намали вината му. 

 Вестник Daily Telegraph използва избора на страдателен залог в следващото 

изречение, за да намали вината на Консерваторите и да ги представи като жертви 

на агресия в конфликт с привърженици на Лейбъристката партия: 

/17/ The Tory leader and his team where involved [sic] in increasingly ill-tempered confrontations with 
Mr Blair's supporters on visits to three Labour-held seats. 

(Blair hints at error over cannabis downgrade, Daily Telegraph, 04 May 2005) 

Консерваторите са поставени в позицията на подлог в изречение в страдателен 

залог, която се свързва с обектите на въздействие, използван е глаголът „въвличам” 

/”involve”/, който предполага еднопосочност на действието. Извършителите не са 

посочени, но могат да бъдат открити в контекста на изречението – 
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„привържениците на г-н Блеър”, като употребата на името на Тони Блеър при 

описването на участниците в събитията внушава, че вина за инцидента всъщност 

има Тони Блеър. 

Лексикален избор. 

Всички езикови средства, описани до тук, се срещат в комбинация с 

употребата на положителна или отрицателна лексика. Изборът на лексически 

средства се използва също така и самостоятелно за внушаването на определено 

отношение. Тъй като думите обикновено носят пряко и преносно значение, изборът 

им е важен за анализа на дискурса на вестниците, защото могат да бъдат силно 

средство за въздействие. Изборът на съществително с отрицателно значение за 

определянето на участник, на отрицателно прилагателно, за да се опише той и на 

отрицателни глаголи, за да се представят действията му, води до негативно 

представяне на съответния участник. Обратното, разбира се, също е вярно. 

Тенденциите в избора на определен вид /положителна или отрицателна/ лексика, 

свързана с участниците в описваните процеси, разкрива много за политическите 

пристрастия на вестника. 

Текстът, който следва, използва отрицателна лексика, за да представи 

водача на Консерваторите Майкъл Хауърд като безскрупулна личност, която се 

опитва да достигне до властта на всяка цена. Предизборната кампания е сравнена с 

бойно поле, а за самия лидер се твърди, че е въвлякъл дори собственото си 

семейство във „войната”, която води, и ги е изложил на опасност, като ги е 

„избутал” на самата „фронтлиния”: 

/18/ Michael Howard today pushed his family into the electoral frontline as he turned his attack to 
crime, revealing both his wife and daughter had been mugged. 

… It was not the first time Mr Howard had used his family as case-studies in his election 
campaign; he previously told audiences his mother-in-law died of the hospital superbug MRSA, 
and spoke of the death of his grandmother in the Nazi concentration camp at Auschwitz when 
attacking the BNP. 

Both Tony Blair and Charles Kennedy have set down clear ground rules that they will not talk 
about their families, although Mr Kennedy did pose with his newborn son, Donald, at the 
beginning of the campaign. 

 (Howard tells of crimes against his family, Guardian, 27 April 2005) 
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Вестникът твърди, че Майкъл Хауърд редовно използва семейството си като 

средство за агитация /както показва изразът „не за първи път” – „it was not the first 

time”/, глаголът „използва” също внушава идеята, че той възприема семейството си 

като инструмент за постигането на целта, която си е поставил, а членовете на 

самото семейството са допълнително лишени от човешки облик чрез описването 

им с понятието „казус”, което намеква за неуважението на кандидата към 

членовете на собственото му семейство и за неговата амбиция и безмилостност. 

Същият е поставен в опозиция с главните му конкуренти Тони Блеър и Чарлз 

Кенеди, които според вестника не намесват личния си живот в политиката /с едно 

единствено изключение в началото на кампанията/. 

 Да разгледаме и примери, в които вестник Guardian използва положителна 

лексика, за да представи по благоприятен начин кандидат в кампанията /най-често 

това е Чарлз Кенеди/: 

/19/ The Liberal Democrat leader, Charles Kennedy, stoutly resisted calls for him to accuse Mr Blair of 
being a liar but echoed Mr Howard's call for answers, saying that the prime minister must "come 
clean with the British public" over the legality of the Iraq war.  

(Full Iraq legal advice released, Guardian, 28 April 2005) 

/20/ With the three leaders scheduled to appear together live on BBC1 tonight, Mr Kennedy again 
stopped short of calling the prime minister a "liar" but he demanded publication of all minutes and 
meetings between March 7 and 17 2003. 

(Opposition leaders step up attacks on Blair, Guardian, 28 April 2005) 

Наречието „stoutly” /”решително”/ в /19/ предполага силен характер и воля от 

страна на участника в процеса, а „resist” /”не се поддавам”/ намеква за умереност и 

благоразумие, с които всъщност вестникът винаги описва кандидата. Същите 

качества внушава и изразът „stopped short” /”възпирам се”/, използван в /20/. 

 В същото време вестник Daily Telegraph използва положителна лексика, за 

да представи в добра светлина лидера на Консерваторите. Ето част от текст, който 

показва нагледно това: 

/21/ Howard promises a new dawn under Tories 
Michael Howard launched his final push for power yesterday by using one of the speeches of his 
life to set out an eight-point timetable of action for an incoming Tory government. 
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In a rousing performance to a 1,000-strong rally in London, he signalled a distinct change in tone 
from urging voters to punish Tony Blair to appealing instead for the people to put their faith in a 
Conservative government. 
(Daily Telegraph, 03 May 2005) 

В допълнение на метафората в заглавието /”dawn” – „зора”/, вестникът използва 

положителна лексика при описанието на ефектите, които предизвиква речта на 

Майкъл Хауърд: „една от най-добрите речи в живота си” и „въодушевяващо 

представяне” – описания, които носят оценка и показват отношението на вестника 

към Консервативната партия и техния водач.  

От друга страна, вестникът представя конкуренцията по следния начин: 

/22/ Blair battles to shore up Labour vote in marginals 

Tony Blair will embark today on a 72-hour blitz of marginal constituencies to try to halt an erosion 
of Labour's majority that could leave him as a lame-duck Prime Minister for his final term. 

(Daily Telegraph, 02 May 2005) 

Фразеологичният глагол „shore up” /”укрепвам”/ в заглавието внушава, че 

подкрепата за Лейбъристката партия намалява, а военните метафори „battle” /”водя 

битка”/ и „blitz” /” блиц, бърза мощна атака”/ подсилват тази идея, като намекват, че 

Тони Блеър среща проблеми в агитирането на гласоподавателите. Внушението, че 

Лейбъристката партия е в упадък се среща и в самия текст чрез употребата на 

израза „to try to halt an erosion” /”за да се опита да спре разпадането”/, който е 

комбинация от отрицателна лексика и употреба на прагматична пресупозиция, 

създадена чрез глагола „try” /” опитвам се”/, който намеква за провал. 

Прилагателното „lame-duck” /”несполучлив”/ също има отрицателно значение, тъй 

като предполага липсата на качества. 

 И накрая, нека разгледаме откъс от Daily Telegraph, който е показателен за 

отношението на вестника към трите основни партии-претенденти за вота: 

/23/ Interesting general election you're having over here - a politically wounded Prime Minister 
seeking to hang on for one more term, a veteran challenger running a disciplined campaign that 
seems to be gaining little traction, and a third party seeking to move up the ranks.  

(How the US sees the election – just, Daily Telegraph, 01 May 2005) 

Описането на кампанията и кандидатите се развива от гледната точка на чужденец 

/американец/, което внушава обективност на представената картина. Авторът 

използва местоимението „вие”, за да се дистанцира от ситуацията и да сподели 
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мнението си като просто отражение на обективната реалност. Така Тони Блеър е 

описан като „политически ранен” /”politically wounded”/ и с тази метафора се 

намеква за инвалидност и недъзи, Майкъл Хауърд – като „претендентът-ветеран” 

/”a veteran challenger”/, с което се внушава, че той притежава опит и рутина, и тази 

идея е подкрепена от прилагателното с положително значение „дисциплинирана”, 

използвано, за да се опише кампанията, която провеждат Консерваторите. Текстът 

описва двамата водачи като основните конкуренти в кампанията и затова те са 

персонализирани, представени са в текста като личности, за разлика от лидерът на 

Либерал-демократическата партия, чието име липсва в текста, като единствено 

партията се споменава като участник в изборите, с обяснението, че са „една трета 

партия”, която просто се опитва да спечели повече избиратели от преди, но няма 

особени амбиции и шансове за победа /неопределителният член в „a third party” и 

неопределеността на израза отвеждат до тази интерпретация/. 

3.2. Американската преса. 

Американските всекидневници, включени в изследването, участват в 

кампанията за избор на президент като изпълняват две напълно различни роли – 

единият представя себе си като обективен и безпристрастен посредник, и 

наблюдател, а другият се изявява като емоционален, и разпален привърженик. 

Докато New York Times не заявява открито своите политически предпочитания, 

вестник New York Post е откровен за своите пристрастия и декларира подкрепата си 

за Джон Маккейн /“We urge Americans to pull the lever for McCain tomorrow” в At 

Stake Tomorrow, 3 November 2008/, но в същото време се оплаква от липсата на 

„свободна, независима и честна преса” и от пристрастията на останалите вестници 

към опонента на Маккейн Барак Обама /Stealing an Election? November 3, 2008/. 

Като вземем под внимание съществените разлики както в политическите 

възгледи на двата вестника, така и в подхода им към публиката – спокойния стил 

на New York Times и често емоционалното отразяване на New York Post – е 

любопитен фактът, че двете заглавия разкриват много общи черти по отношение на 

езиковия аспект на отразяването на кампанията. Изследването установи, че двата 

американски вестника използват множество еднакви комуникативни стратегии за 

манипулация, като: представяне на различни мнения под формата на факти, 
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пропускане на част от информацията, с цел прикриване на отговорност или 

напротив, за отправяне на обвинения, емоционално въздействие чрез употребата на 

метафоричен език, тенденции в лексикалния избор, позоваване на авторитетни или 

на многобройни източници. Най-често срещаните езикови средства за 

осъществяването на тези стратегии бяха обобщени в дисертацията като лексикален 

избор, структури, с които се създават екзистенциални пресупозиции, метафори и 

неодушевени извършители. 

Лексикален избор. 

Наличието на тенденции в лексикалния избор при представянето на дадена 

партия или кандидат  е една от най-често използваните манипулативни стратегии в 

американската преса. И двата вестника поставят акцента на текстовете си върху 

шансовете на кандидатите за победа и влагат много старание в опитите си да 

представят резултатите от изборите като предрешени, заради несъразмерността на 

ресурсите, с които разполагат двамата претенденти /според New York Times/, или 

напротив, като неизвестни и способни на обрати до последната минута, заради 

независимия и бунтарски дух на Републиканския кандидат /според текстовете в 

New York Post/. 

New York Times е вестникът, който изразява по по-умерен и по-имплицитен 

начин предпочитанията си, като насочва вниманието на читателите към по-

голямата подкрепа, която получава Барак Обама по време на кампанията. 

Лексиката, която вестникът използва, внушава, че Обама като че ли е 

предопределен да бъде следващият президент на САЩ. Той е представен като 

съвременен и харесван кандидат, понякога емоционален, но винаги естествен и 

откровен. Използва съвременните технологии с лекота, разполага със завидни 

финансови ресурси, благодарение на огромната подкрепа на избирателите и винаги 

води в социологическите проучвания. От друга страна, противникът му Джон 

Маккейн е представен не толкова като кандидат без никакви достойнства, колкото 

като неподходящ за поста, към който се стреми – описан е като прекалено 

възрастен за длъжността. Вестникът не крие, че Маккейн е ветеран от войната във 

Виетнам, но също така отбелязва, че постиженията на съвременния свят са му 

чужди /среща проблеми в използването дори на собствения си мобилен телефон/. 
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Лошата слава на президента Буш допълнително е навредила на представата на 

избирателите за Маккейн. С други думи, той е описан като човек на миналото, а 

неговият противник – като човек на бъдещето. С това вестникът внушава, че Обама 

трябва да спечели изборите. Да илюстрираме наблюденията с пример: 

/24/ The commercials are part of an insurgent advertising campaign by Mr. McCain, who has 
redirected dwindling resources to vital parts of critical states like this one, surgically picking spots 
to confront an unprecedented television onslaught by Mr. Obama that dwarfs Mr. McCain’s effort 
almost everywhere else.  

Mr. Obama, with virtually limitless resources, is ending his advertising campaign with a dizzying 
array of commercials striking mostly economic arguments: […] 

(With Time Running Short, Campaigns Engage in a Noisy Air War, 28 October 2008, New York 

Times) 

Финансовите ресурси, с които разполага Маккейн, са описани като „стопяващи се”, 

с което се намеква, че те са недостатъчни и продължават да намаляват. Нещо 

повече, тяхното използване се преценява „с хирургическа точност” – използван е 

израз, който предполага липсата на средства за пореден път. Това описание е 

противопоставено на „неограничените ресурси” на Обама и на „зашеметяващото 

количество реклами”, като и двете думи “dizzying” и “array” имат положително 

значение /съществителното обикновено се среща в колокации с положителни 

неща/. Широкомащабната кампания на Обама е описана с метафората “onslaught” 

/„яростна атака”/, с която се внушава мощта на кандидата. Ефектът от метафората е 

подсилен чрез употребата на прилагателното „безпрецедентен” и на глагола 

“dwarfs” /„правя да изглежда нищожен”/, който изразява метафорично всесилието 

на единия от кандидатите и незначителността на другия. В текста има висока 

концентрация на думи с положителен и отрицателен заряд, с което се поставя 

акцент върху несъразмерността на потенциала на двамата претенденти. 

По различен начин описва предизборната кампания другият вестник, 

включен в изследването, New York Post. Републиканските предизборни срещи се 

описват като изпълнени с ентусиазъм и енергия, а поддръжниците на 

Републиканската партия – като въодушевени и възторжени. В текста, който следва, 

вестникът използва прилагателните “jubilant” /” ликуващ”/ и “thunderous” 

/”мощен”/, за да опише тази атмосфера: 
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/25/ "When I see this momentum, when I see this great support, I know we're going to win," McCain 
told a jubilant rally in Pennsylvania.  

… "But my friends, the mac is back!," McCain said to thunderous applause. 

(Presto! Glimmer of a Chance for GOP Faithful, 2 November 2008, New York Post) 

 В следващия текст са използвани съществителни, които описват 

положителни човешки качества, за представянето на кандидат Маккейн:  

/26/ Early on, The Post endorsed Sen. John McCain's presidential candidacy, citing his lifelong record 
of service, his courage and his clear grasp of the problems and threats facing this country.  

(At Stake Tomorrow, 3 November 2008, New York Post) 

Положителната лексика в текста е съчетана с употребата на притежателното 

местоимение „негов”, с което се създава екзистенциална пресупозиция – чрез него 

се предполага съществуването на качествата, които са посочени, т.е. те са 

представени като факти, като част от действителността. Джон Маккейн е 

представен чрез изразите ”дългогодишна военна служба” /информация, която е 

силен аргумент в полза на кандидата, защото може да бъде проверена, въпреки че 

продължителността е възможно да бъде преувеличена в текста/, „кураж” и „ясна 

представа за проблемите и опасностите” на страната – последните две качества са 

мнения на вестника, представени под формата на факти. 

 New York Post отправя обвинения към Барак Обама във връзка с множество 

различни сюжети – твърди се, че извършва действия, с които нарушава закона, че 

има контакти с подозрителни лица, обвиняван е за липсата на опит, подходящ за 

длъжността на президент, както и за някои лични черти на характера му, като 

агресивност и злоба:  

/27/ Obama Campaign Ousts Newspapers from Plane: All Three Papers Endorsed McCain 

Barack Obama's campaign is kicking reporters from The New York Post and two other newspapers 
off his plane in the final days of the campaign. 

All three papers had endorsed John McCain.  

(31 October 2008, New York Post) 

Вестникът съобщава, че екипът на Обама се е отнесъл грубо с представители на 

медиите, като те са били „изхвърлени” и „изритани” от самолета на Обама. 
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Глаголите, които са подбрани, предполагат агресия и обидно отношение, и 

намекват за евентуална цензура, и за упражняване на тормоз след изборите спрямо 

вестниците, които изразяват предпочитания към кандидати, различни от Обама. По 

този начин вестникът внушава на читателите си, че свободата на словото е в 

опасност.  

Структури, с които се създават екзистенциални пресупозиции. 

Екзистенциалните пресупозиции, както подсказва името, предполагат 

съществуването на дадено понятие. Обикновено използването на притежателни 

конструкции /притежателни местоимения, родителен падеж/, определителен член, 

или показателни местоимения, предполага съществуването на понятието, с което са 

използвани /Юул 1996/.  

В изследваните текстове структурите, с помощта на които вестниците 

създават екзистенциални пресупозиции, се срещат много често в съчетание с 

положителна или отрицателна лексика. Те са езиково средство, което се използва за 

внушаване на съществуването на определени качества, действия, ситуации или 

най-общо казано, за представянето на мнения като обективни факти. Употребата 

им в пресата се свързва както с положително, така и с отрицателно представяне на 

кандидатите и техните действия по време на кампанията, като се наблюдава, че 

New York Times изразява чрез пресупозициите по-често положително отношение 

към кандидат Обама, докато New York Post обикновено прилага средството, за да 

внушава отрицателно мнение за същия кандидат. 

Текстът, който следва, използва основно определителния член като средство 

за изразяването на положително мнение за Барак Обама и на отрицателно за 

неговия съперник Маккейн: 

/28/ Mr. McCain clearly could still win the state’s 27 electoral votes. But the battle in Florida is 
offering — on the widest stage of any of the contested primary states — an object lesson in the 
disparities in the resources, aggressiveness and political cunning that Mr. McCain and Mr. Obama 
are taking to contests across the country.  

It is a case study of the troubles of the McCain campaign, the problems of its own making as well 
as those caused by forces beyond the campaign’s control, including a deeply troubled economy 
that is sharply driving up home foreclosures in many areas of the state. And it provides vivid 
evidence of the Obama campaign’s success in using its money and organizational skills to put 
Republicans on the defensive in once-safe states. 
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(While McCain Looked Away, Florida Shifted, 24 October 2008, New York Times) 

Определителният член в “the disparities” /”несъразмерността”/ в първия абзац 

внушава липсата на равнопоставеност между кандидатите по отношение на 

ресурсите, с които разполагат, на техните умения и на подкрепата, която получават 

от избирателите. Както вече беше отбелязано, вестник New York Times 

противопоставя кандидатите, за да накара читателите си да достигнат до извода, че 

двамата кандидати са много различни един от друг и трудно могат да бъдат 

сравнявани – единият от тях е представен като енергичен и харесван, а другият – 

като достоен, но вече възрастен и изтощен. По този начин вестникът внушава, че 

кандидатът, който заслужава подкрепата на избирателите е Барак Обама.  

 Следващият абзац представя Маккейн в затруднена ситуация чрез 

употребата на определителен член с „неприятности” /“troubles”/ и с „проблеми” 

/“problems”/, агитацията на Демократите е определена като успешна също чрез 

употребата на определителния член в израза “the Obama campaign’s success” 

/”успехът на кампанията на Обама”/. 

 Родителният падеж се среща много често в заглавията, вероятно заради 

способността му да компресира изказа и по този начин да въздейства върху 

възприятията на читателите: 

/29/ Dems’ Campaign-Finance Hypocrisy 

(28 October 2008, New York Post) 

Употребата на родителен падеж предполага съществуването на понятието, описано 

в израза, т.е. на лицемерие от страна на представители на Демократическата 

партия. По този начин вестникът представя отрицателното си мнение за 

Демократите като факт. Същият подход е използван и в следващото заглавие: 

/30/ Stealing an Election? Obama’s Dubious Allies 

The FBI has opened an investigation into the Obama-friendly group ACORN, which has been 
associated with fraudulent registrations and other misconduct in many jurisdictions. 

(3 November 2008, New York Post) 
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Употребата на родителен падеж внушава идеята, че Обама е в близки отношения с 

подозрителни лица и за разлика от другите средства за изразяване на мнение, 

пресупозицията не предоставя възможността направеното твърдение да бъде 

оспорено, тъй като самото твърдение не е представено като такова, а е поднесено 

под формата на общоизвестен факт. При сравнение на израза „подозрителните 

съюзници на Обама” и например твърдения от типа на „Обама е в близки 

отношения с подозрителни лица” или „съюзниците на Обама са подозрителни” се 

установява, че предложеният от вестника вариант изразява много по-голяма 

увереност и наподобява посочването на факт, тъй като структурата му не 

предполага приписването на качества, и съответно изразяването на мнение. По 

същия начин употребата на определителен член пред израза “Obama-friendly group 

ACORN” /”близката на Обама група ACORN”/ внушава наличието на близки 

отношения между Обама и цитираната група, за която се предполага, че участва в 

незаконни дейности, като очевидната цел на вестника е съмненията, свързани с 

групата ACORN, да бъдат пренесени върху кандидата на Демократическата партия. 

Метафори. 

Метафорите са обект на изследване от древността. За първи път са описани 

от Аристотел, а са използвани дори от времето преди това, но продължават да 

очароват и да вълнуват много от съвременните учени. 

Метафората се описва най-общо като начин да се представи абстрактна 

категория чрез сравняването й с позната такава. Те са признато риторическо 

средство за емоционално въздействие и по тази причина са често използвани в 

областта на политиката /Унгерер и Шмид 1996/. Затова не е изненадващ фактът, че 

метафорите са част от политическия дискурс на печатните издания. Обикновено са 

използвани не толкова заради естетическия си ефект, а поради емоционалното 

влияние, което оказват върху публиката, като много пъти метафорите са 

неосъзнати от читателите, т.е. те не се възприемат като такива. 

Предизборните кампании и изборите обикновено биват сравнявани с военни 

действия или с различни видове спорт и състезания. Изследването установи, че 

американската преса използва метафори, за да представи в положителна или в 
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отрицателна светлина кандидатите, като от една страна опише поведението на 

двамата основни противници в кампанията и тяхното отношение един спрямо друг, 

а от друга страна представи подкрепата, която получават те от страна на 

избирателите и шансовете им за победа. New York Times използва по-често 

метафори за отразяване на надпреварата между противниците, докато New York 

Post ги използва предимно за описание на поведението на претендентите. 

В следващите откъси от статии се използват метафори, за да се внуши 

идеята, че Републиканският кандидат е безпомощен и е неспособен да се състезава 

срещу Барак Обама:  

/31/ Both he and Senator John McCain are spending the day in Western states that President Bush won 
last time, evidence of how the map has shifted this year and of the extent to which Mr. McCain 
continues to play defense.  

(On Deck, 25 October 2008, New York Times) 

/32/ Presidential nominees typically start preparing for transitions before the election, but Mr. Obama's 
plans appear more extensive than in the past and more advanced than those of Senator John 
McCain, his Republican opponent. Mr. McCain has also assigned confidants to prepare for a 
transition but instructed them to limit their activities as he tries to rescue his foundering campaign, 
Republicans said.  

(Building a White House Team Before the Election Is Decided, 25 October 2008, New York Times) 

В текст /31/ действията на Маккейн се описват с израза „играе в защита”, с което се 

намеква за липса на предприемчивост и на сили от страна на кандидата. Глаголът 

“continue” /”продължавам”/ е използван, за да се внуши, че ситуацията се повтаря, 

т.е. че Маккейн е винаги в ролята на защитаващ се и на догонващ в резултата. 

Метафорите в текст /32/ описват трудностите, които срещат Републиканците в 

кампанията, по драматичен начин, като кампанията е определена като “foundering” 

/”потъваща”/, което предизвиква асоциации с потъващ кораб, в допълнение е 

използван и глагола “rescue” /”спасявам”/, който внушава, че Републиканският 

кандидат е в опасност. 

Двата примера, които следват, използват метафори, за да представят 

вербалното нападение като физическа агресия: 

/33/ The Republican nominee has pounded Obama on taxes recently as economic woes have come to 
dominate the political debate.  
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(Biden’s Fuzzy Tax Math, 28 October 2008, New York Post) 

/34/ At an event in Springfield, McCain rapped Obama on issues crucial to senior citizens.  

(Presto! Glimmer of a Chance for GOP Faithful, 2 November 2008, New York Post) 

Използвани са глаголите “pounded” /”бия”/ и “rapped” /”удрям”/, последвани от 

предлога “on” и различни теми, с което вестникът сигнализира, че е използван 

метафоричен език. Текстът предлага този вид описание вместо например 

стандартните „criticize” /” критикувам”/ или “attack” /”нападам”/, тъй като 

метафорите предлагат по-емоционално описание на ситуацията. Вестникът поставя 

Маккейн в ролята на действащо лице в процесите и по този начин го представя 

като по-деятелния и по-енергичния от двамата участници, като този, който 

контролира ситуацията. 

 Обикновено във вестник New York Post Републиканците и Джон Маккейн са 

поставени в ролята на действащи лица във вербалните процеси – най-често това са 

критики и атаки насочени срещу Барак Обама. Обратният случай обаче също се 

среща в текстовете: 

/35/ BAM’s Blow At MAC Hits ‘Home’: Ad Blitz Tramples on  John’s Arizona Turf 

 (1 November 2008, New York Post) 

Заглавието използва метафората “blow” /” удар”/, за да внуши, че действията на 

Обама наистина са навредили на Републиканския кандидат и че атаката е била 

силна и опасна. Метафората представя Обама като действащо лице в процеса и го 

описва като агресор. Нещо повече, според текста той напада Маккейн на негова 

територия – използвани са изразите “home” /”дом”/ и “John’s Arizona turf” 

/”Аризонската територия на Джон”/, което насочва към идеята, че Обама е 

нарушител или окупатор. По този начин едно съвършено морално и законно 

действие, каквото е предизборното агитиране, е представено от вестника като 

напълно неморално, и престъпно. 

 Изразът “hits home” /”удря в целта” или “удря дома”/ е двусмислен, тъй като 

от една страна води до интерпретацията, че нападението е било успешно, а от друга 

страна, че е било насочено срещу Републикански щат. Второто тълкуване внушава, 

че действията на Обама вредят не само на Маккейн, а и на целия щат Аризона. 

Метафората “blow” е заместена с друга метафора, “blitz” /” блиц”/, като се намеква 
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за опасност и опустошение, и е подкрепена от поредната метафора, “trample” 

/”тъпча”/, която също създава асоциации за щети, и за насилие. Заглавието 

представя кампанията на Обама в щата Аризона като разрушителна за щата и за 

хората, които живеят там. 

Неодушевени извършители. 

 Подобно на британската преса, американските вестници също често 

заместват истинските извършители на действията или източниците на твърденията 

с неодушевени обекти. Най-често това са различни изследвания и техните 

резултати, писмени текстове /документи/, различни действия, и предмети, свързани 

по определен начин с кампанията. Стратегиите, с които е свързана употребата на 

неодушевени извършители в американската преса, са следните: да се представи 

определена информация по обективен и неоспорим начин, да се избегне 

съобщаването на извършителя на процеса или източника на твърдението, като се 

избегне отговорността за тях, и да се отправят имплицитно обвинения. Да 

разгледаме няколко примера, които илюстрират стратегиите, които описахме, чрез 

използването на неодушевени извършители:  

/36/ Mr. Obama has used sophisticated measures here to find and register new supporters. And Florida 
statistics this week, which sent a shiver of fear through Republicans, attest to his success: 
Democrats now have a 660,000 edge in voter registration over Republicans in the state, compared 
with a Democratic advantage of 280,000 voters in 2006.  

(While McCain Looked Away, Florida Shifted, 24 October 2008, New York Times) 

Вестникът приписва ролята на свидетел на статистическите резултати от 

изследване, които „свидетелстват” /“attest”/ за успеха на кампанията на Обама 

/използвана е екзистенциална пресупозиция чрез употребата на притежателното 

местоимение “his” /” неговия”/, която внушава, че кандидатът наистина има успех/. 

Резултатите от изследвания обикновено се смятат за надежден източник на 

информация, но в същото време могат да бъдат и често биват интерпретирани по 

начин, който е изгоден, и облагодетелства определена позиция, и интереси.  

 Позоваването на числа е често прилагана стратегия за манипулация и 

вестниците обичат да цитират статистиката от проведени изследвания, тъй като 

цифрите засилват впечатлението за фактологичност, и обективност на 
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отразяването, а от там и на твърденията, които се правят. Ето един текст, който 

показва употребата на статистика за повишаване обективността на статията: 

/37/ Over all, however, the poll found that Mr. Obama would defeat Mr. McCain if the election were 
held now, with 52 percent of those identified as probable voters saying they would vote for Mr. 
Obama and 39 percent saying they would vote for Mr. McCain.  

Among registered voters in the latest poll, the spread is almost identical, with 51 percent saying 
they would vote for Mr. Obama and 38 percent saying they would vote for Mr. McCain. A New 
York Times/CBS News poll taken a week ago showed a similar margin of victory for Mr. Obama. 

(Polls Show Obama Gaining Among Bush Voters, 23 October 2008, New York Times) 

Вестникът използва неодушевени извършители, за да представи по обективен 

начин надеждите си за победа на Барак Обама. Статията твърди, че Демократът ще 

„разгроми” Маккейн и представя победата на Обама като извод от резултатите от 

изследването /победата е описана с метафората “defeat”/. В подкрепа на своето 

твърдение вестникът цитира и друго изследване, което прогнозира победа за Обама 

– “a New York Times/CBS News poll”. Интересен е фактът, че резултатите от 

изследванията са представени от гледна точка на Обама: те показват, че Обама ще 

„разгроми” Маккейн, както и „победа” за Обама, вместо да твърдят, че Маккейн ще 

загуби от Обама или да предсказват поражение за Маккейн /този начин за 

представяне на информацията е описан от Димитрова /1999/ като средство за 

демагогия/. Това наблюдение може да бъде обяснено с пристрастията на вестника 

към Обама или със стремеж към положително отразяване /възможна е и 

комбинация от двете/. 

 В някои случаи вестниците поставят в ролята на извършители на процесите 

различни действия: 

/38/ Rudy Giuliani is making automated phone calls for John McCain that blast Barack Obama as a 
weak-on-crime liberal who's against mandatory prison terms for sex offenders and murderers.  

…The call drew outrage from Obama backers.  

(Rudy “Calls” Out Democrats, 23 October 2008, New York Post) 

Според текста, процесът, описан с думата “blast” /”нападам”/, е извършван от 

телефонни записи. В текста се споменава за одушевено лице /Руди Джулиани/, 

което обаче е отговорно единствено за процеса на обаждането, като връзката му с 
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вербалните атаки и критиките срещу Барак Обама е косвена. На същите записи е 

приписана и отговорността за гнева на привържениците на Обама, тъй като според 

текста не Руди Джулиани, а записите са предизвикали реакцията на 

привържениците.  

 3.3. Българската преса. 

Изследването на българската преса бе свързано с определени трудности, 

поради липсата на категорията “качествена преса” в България. Така се наложи 

анализът в дисертацията да включва текстове, които принадлежат на два различни 

дискурса – този на качествената и този на популярната преса. Разбираем е фактът, 

че изследванията на езика на българската преса до момента са посветени изцяло на 

популярния дискурс /Стоянов 1999, Замбова 2000, Бондиков 2007, Гецов 2009 и 

др./. Единственият вестник, който учените признават за представител на 

качествената преса /с определени условия и уговорки/ е вестник Дневник. 

Знеполски обяснява липсата на качествена преса в България с липсата на големи 

елитни общества, на които биха могли да разчитат финансово качествените 

заглавия /Знеполски 1997:34/. Гецов /2009/ и Замбова /2000/ свързват 

диспропорцията между качествените и популярните издания в България с 

функцията, която е възложена на българската преса в периода от 1989 г. насам, а 

именно, да се отгледа общество, което е безразлично, апатично и лесно за 

манипулиране. Този ефект се постига чрез постоянното производство на текстове, 

които от една страна занимават читателите със забавни и лековати теми, които не 

изискват особени знания и усилия за интерпретирането им, а от друга страна се 

характеризират с опростен, агресивен и пошъл език. Стоянов предлага не толкова 

критично обяснение за употребата на разговорен и груб език в пресата, като 

твърди, че този език се дължи на определени очаквания за бъдещите нужди на 

публиката /Стоянов 1999:263/. 

Предположението, че двата вестника, включени в изследването, обслужват 

два различни типа публика, доведе до очакването, че те ще отразяват различни 

теми и ще представят събитията с помощта на различни езикови средства и 

комуникативни стратегии, отговарящи на характеристиките на техните читатели. 
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Обратно на очакванията обаче, темите, които се считат за съществени по 

време на предизборната кампания за Народно събрание през 2009 г. разкриват 

значителни съвпадения между двата вестника, които посвещават част от своите 

статии на нововъведената мажоритарна система за гласуване, на финансирането на 

кампаниите на политическите партии, на възможните коалиции след изборите и 

разбира се на постиженията, и на бъдещите планове на партиите. В същото време 

двата вестника използват определени общи комуникативни стратегии за 

манипулация при отразяването на кампанията и насочват интерпретациите на 

читателите в определена посока. 

Стратегиите, които се използват от представителите на българската преса в 

изследването, са следните: степенуване на информацията – представяне на части от 

нея като важни и на други части като по-незначителни и маловажни; пропускане на 

информация или обратното – внушаване на определена информация, като различни 

факти, повтаряемост на процеси или ситуации, причинно-следствена връзка; 

представяне на мнения като факти; повтаряемост на лексикалния избор. 

Структури, с които се създават пресупозиции. 

За разлика от американските вестници, които показват предпочитания към 

определен тип пресупозиции, екзистенциалните, българската преса прилага 

разнообразие от структури, за да внуши определена информация. Освен 

определеността на съществителните, с която се предполага съществуването на 

дадени понятия, българските вестници използват и думи, които внушават 

повтаряемост на действията или ситуациите, глаголи, които предполагат 

истинността на информацията, която ги следва, или имат второ, допълнително 

значение /различно от основното/, както и наречия, които намекват за причинно-

следствена връзка между няколко процеса. 

Структурите, с които се създават прагматични пресупозиции, се използват 

от българската преса в разнообразие от ситуации и за различни цели, като най-

често те се прилагат, за да се внуши вина или напротив, за да се създаде 

впечатлението, че са извършени определени положителни действия. Употребата им 

понякога внушава повтаряемост на действията /много често отрицателни такива/, 

предполага че дадена информация е факт, или внушава наличието на причинно-
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следствена връзка между събитията, за които се говори в текста /обикновено в 

съчетание с отрицателни действия/. Да разгледаме следния пример: 

/40/ Брюксел: Бюджетът на България ще е на червено и през 2010 г. 

Основна причина за намаляващия бюджетен излишък са по-ниските приходи, но и липсата 
на строг контрол над правителствените разходи. 
(24 June 2009, Dnevnik) 

Чрез употребата на “и” в заглавието вестникът създава пресупозиция, с която 

финансовите затруднения се представят като повтаряща се ситуация. Липсата на 

“и” би довела до неутрално съобщително изречение, което изразява прогноза за 

бюджета на страната през 2010 г. Добавянето му към текста, обаче насочва към 

интерпретацията, че ситуацията, която е описана, вече е била факт /вероятно през 

2009 г./. 

 Вестникът използва метафора в заглавието /„на червено”/, за да опише 

бъдещото финансовото състояние на държавата като крайно лошо и приписва 

прогнозата за това на авторитетния източник “Брюксел”. Причините за 

финансовите проблеми са представени в текста, където също са посочени 

основните причини за намаляващия бюджетен излишък – с определеността на 

фразата се внушава, че намаляващият бюджетен излишък е факт. Причините за 

това са също представени чрез фрази, които са определени, за да се внуши идеята, 

че приходите наистина са намалели и че липсата на контрол е факт, а не 

субективно мнение: “по-ниските приходи” и “липсата на строг контрол над 

правителствените разходи”.  

 Текстът използва натрупване на думи и изрази, свързани със семантичното 

поле на “спад” или на “липса”, с което се намеква, че държавата е в неблагоприятна 

ситуация, която продължава да се влошава. За тази цел са използвани и сравнения: 

“намаляващия”, “ по-ниските”. 

 Текстовете използват с манипулативна цел и определени глаголи, които 

имат потенциала да предават допълнителна информация, която не се съдържа в 

основното им значение. Ето пример за това: 

/41/ Левицата отново призова България да не бъде връщана към омразата от началото на 90-те 
(подзаглавие) 
(БСП: Само фашисти могат да палят партийни клубове, 29 June 2009, Duma) 
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Чрез употребата на глагола “връщам” се създава лексикална пресупозиция, която е 

съчетана със страдателен залог, в който липсва извършителя на действието. Чрез 

пресупозицията вестникът внушава, че ситуацията в България сега е различна от 

тази през 90-те години. Страдателният залог прави възможно изпускането на 

извършителите на действието, като се намеква, че това са противниците на БСП в 

кампанията. Използвана е именната фраза “омразата”, чрез която също е избегнато 

съобщаването на извършителите, с цел да се внуши, че става въпрос за 

политическите опоненти на БСП, а чрез граматическата й определеност мнението, 

че такава омраза е съществува, е представено като безспорен факт – оценка за 

което дисертацията не би могла да предложи. 

Да разгледаме още един пример за внушаване на вина: 

/42/ НДСВ и ДПС например не са публикували никакви нови сведения, а и не дадоха обяснение 
защо не спазват закона. БСП се оправда за частичната информация с недостиг на време 
заради големия обем информация, СДС и ДСБ чакали да минат изборите. 
(Партиите масово не поддържат публичен регистър на финансите си, 24 June 2009, 

Dnevnik) 

В този кратък текст е използвана структурна пресупозиция, създадена чрез 

употребата на “защо” в началото на твърдението „НДСВ и ДПС не спазват закона”. 

Информацията, представена по този начин, внушава, че двете посочени партии 

наистина не спазват закона, т.е. направеното твърдение е представено като 

неоспорим факт. Вестникът изразява отрицателно отношение и към БСП чрез 

употребата на глагола “се оправда”, който намеква за обяснения, дадени във връзка 

с неправилна постъпка, както и към СДС и ДСБ чрез употребата на преизказно 

наклонение в “чакали”, което изразява неодобрение към обяснението на двете 

партии. 

 Номинализация. 

 Езиковото средство номинализация се използва в българските текстове с две 

основни функции: за приписване на отговорност за отрицателни действия и за 

приписване на постижения, и заслуги. Чрез нея вестниците често представят 

действия, които партиите обещават или планират, като лесно постижими или вече 

осъществени, като същевременно пропускат подробностите за реализирането им 

/по отношение на време, извършители и т.н./ и насочват вниманието на читателите 
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към самото действие. Изборът на именни фрази също така прави твърденията по-

общи и неясни, като по този начин им се придава по-голяма валидност. 

 Изречението, което следва, е от статия за неточности, открити в 

протоколите от Евроизборите: 

/43/ Още на 7 юни те [Синята коалиция] предупредиха за подмяна на вота и преливане на 
гласове от ДПС към НДСВ и ЛИДЕР. 
(Десните откриха сгрешени протоколи от Евровота, 25 June 2009, Dnevnik) 

Именната фраза “подмяна” е евфемистичен израз, с който е заместено понятието 

„измама”. За да избегне съобщаването на извършителите на измамата, т.е. за да 

отправи обвиненията си косвено, вестникът отразява действието чрез именна 

фраза. “Преливане на гласове” също е случай на употреба на номинализация и 

едновременно с това е евфемистичен израз, който обозначава съзнателното 

убеждаване на привърженици на една политическа партия /чрез финансови или 

други аргументи/ да гласуват за друга политическа партия на изборите, т.е. отново 

става въпрос за вид манипулиране, и подмяна на изборните резултати. 

Извършителите на тези действия, обаче не са изрично упоменати. Присъствието на 

партиите, които биха имали полза от тях, и употребата на предлозите “от... към...” 

насочва към интерпретацията, че това са и организаторите на действието. В крайна 

сметка, текстът внушава, че трите споменати партии са участници в неморални и 

незаконни действия, но не съдържа директно обвинение към никоя от тях. Да 

разгледаме още един пример: 

/44/ Според него (бел.авт. Тодор Костадинов – председател на БСП-Овча Купел) зачестилите 
прояви на агресия срещу БСП са опит за реваншизъм. 
(Пак потрошиха клуб на БСП, 30 June 2009, Duma) 

В това изречение вестникът използва именни фрази, като дори ги съчетава по 

двойки: “прояви на агресия” и “опит за реваншизъм”. Ако се опитаме да 

дешифрираме информацията, която се съдържа в тях, първият компресиран израз 

включва следните детайли: [някой показва нещо [някой проявява агресия спрямо 

някой друг]], а вторият израз съдържа следната информация: [някой опитва да 

направи нещо [някой отмъщава на някой друг]]. По този начин можем да видим, че 

вестникът няколко пъти избягва да сподели извършителите на процесите чрез 

употребата на номинализация. Резултатът от избора на именните фрази е 

внушението, че извършителите са противниците на БСП в кампанията, с други 
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думи, вестникът обвинява противниците на БСП за действията, които са посочени в 

текста, но след като това не се твърди по директен начин, а е извод, който 

читателите могат да направят, вестникът не носи отговорност за отправените 

обвинения. 

В текста се използва и екзистенциална пресупозиция, с която читателите се 

насочват към интерпретацията, че действията, които са описани чрез именните 

фрази, са факт. Пресупозицията е създадена чрез определителния член на 

прилагателното “зачестилите”, с което също се предполага повтаряемост /т.е. че 

има случаи на агресия и от преди/ и повишена честота на извършване на 

действието “проява на агресия”. 

Да разгледаме и случай, в който номинализацията е използвана с цел да се 

внуши положителна оценка за една от политическите партии в кампанията: 

/45/ По думите му (бел.авт. Лъчезар Цоцорков – председател на Миньорската камара) при 
изпълнението на поетите в меморандума ангажименти ще се създадат по-добри 
предпоставки за осигуряване на повече работни места, увеличаване на производството и 
въвеждане на европейски норми на управление в сектора. 
(БСП подписа меморандум с Миньорската камара, 25 June 2009, Duma) 

Текстът впечатлява с високата си концентрация на съществителни и именни фрази 

– като се изключат предлозите и местоименията, 13 от общо 19 думи в откъса са 

съществителни и именни фрази. Именните фрази намаляват информативността на 

текста, което е много често предпоставка за манипулация. Така чрез именната 

фраза “изпълнението” в първото изречение се избягва съобщаването на 

извършителите на действието, времето, когато ще бъде извършено то, 

обстоятелствата и т.н. „Изпълнението” е представено като начина да се постигнат 

необходимите условия /“предпоставки”/ за осигуряването на положителни промени 

в минната индустрия, като: “осигуряване на повече работни места”, “ увеличаване 

на производството” и “въвеждане на европейски норми на управление в сектора”. 

Съществителното “предпоставки” има общо и неясно значение, както и изразите, 

които го следват. “Осигуряване”, “ увеличаване” и “въвеждане” описват действия, 

но са представени от вестника чрез именни фрази по две основни причини: за да се 

представят като реални и лесно осъществими, и в същото време да се избегне 

съобщаването на подробности за тях /извършители, време и т.н./. Страдателният 

залог /“ще се създадат”/ също допринася за цялостната липса на конкретност в 
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текста. От тук можем да направим извода, че с помощта на номинализация текстът 

изглежда позитивен и оптимистичен, но при изследването му се установява, че 

голяма част от информацията за действията, които са отразени, е пропусната, което 

е един от „симптомите” на манипулацията. 

 Страдателен залог без извършител на действието. 

 Причините за избора на страдателен залог в българската преса са подобни 

на тези за употребата на именни фрази – прилага се с цел косвено приписване на 

вина на противниците или за приписване на заслуги на партията, която съответният 

вестник подкрепя. Страдателният залог се използва също така за представянето на 

твърдения и мнения като обективни факти. Поради своите сходни функции, 

номинализацията и страдателният залог често се съчетават в текстовете от 

българската преса. 

 Текстът, който следва, използва страдателния залог, за да представи 

осъществяването на действията с много голяма степен на сигурност: 

/46/ За разлика от социалистите, ГЕРБ залага на бизнеса, благодарение на който ще бъдат 
преодолени негативните последици от кризата. Това стана ясно от изказване на Росен 
Плевнелиев, икономически експерт на партията, който участва в среща в Русе, 
организирана от местната структура на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България.  
(ГЕРБ представи икономическата си стратегия пред бизнеса в Русе, 30 June 2009, 

Dnevnik) 

Страдателният залог /“ще бъдат преодолени”/ насочва вниманието на читателите 

към самото действие и позволява на вестника да пропусне останалата част от 

информацията. Така вестникът избягва да даде отговор на голям брой въпроси, 

като: кой ще преодолее негативните последици, кога ще бъдат преодоляни те, как 

ще стане това, с какви средства и др. Въпреки че страдателният залог фиксира 

действието в бъдещето, то е представено като лесно за осъществяване, като полу-

факт. 

Много често вестниците комбинират манипулативния потенциал на 

страдателния залог с ефекта на определени глаголи с положително или 

отрицателно значение, например: 

/47/ Три нови програми стартираха вчера. Операцията „Адаптивност” надгражда и е 
продължение на националната програма за работа на намалено работно време заради свито 
производство на предприятията. По новата операция ще бъдат обхванати 42 хил. души за по 
5 месеца и ще получават компенсации от по 132 лв., но и ще се включат в курсове за 
професионално обучение. 
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(Кабинетът не прогнозира драстичен скок на безработицата, 26 June 2009, Duma) 

Текстът приписва заслуги за бъдещи постижения на правителството на страната, 

като използва страдателен залог без извършител, за да внуши, че извършителя на 

действията, за които разказва, е настоящото правителство, когато вероятността 

изпълнителят им всъщност да бъде различен, в зависимост от резултатите от 

изборите, е голяма. Текстът подчертава /и дори преувеличава/ положителните 

аспекти на информацията, като използва положителна лексика в допълнение на 

страдателния залог /“операция”, “ надгражда” и “обхванати”/ и в същото време 

съзнателно оставя отрицателните елементи от информацията на по-заден план. 

Използвани са прилагателните “намалено” в “намалено работно време” и “свито” в 

“свито производство”, чрез които са заличени съответните процеси /”намалявам” и 

„свивам”/ и техните извършители, и действията са представени като неутрални, и 

незначителни, без отрицателни ефекти за никого. Чрез трансформирането на 

процесите в прилагателни, текстът скрива информацията, че тези отрицателни 

действия са извършени и някой е отговорен за това. 

 Ето как вестниците използват страдателния залог, за да представят косвено 

обвиненията си: 

/48/ Бившият шеф на земеделската служба в гр. Левски Володя Гичев разказа в ефира на "Нова 
телевизия" как заедно с още две свои колежки в Плевенско са били уволнени в края на 2008 
г., за да бъдат назначени на техни места хора на ДПС. 
(ДПС подкрепи Румен Петков като мажоритарен кандидат в Плевен, 26 June 2009, 

Dnevnik) 

Чрез избора на страдателен залог в израза “са били уволнени” вестникът избягва 

съобщаването на извършителя на действието, но го представя косвено чрез 

обяснението в подчинената част от изречението: „за да бъдат назначени на техни 

места хора на ДПС”. Така вестникът отправя обвинението, че извършителите на 

неправомерните действия са свързани с властта и с партията ДПС, като никъде в 

текста това не се твърди директно. 

 Избор на лексически средства с отрицателно значение. 

 За разлика от британските и американските вестници, които използват както 

положителни, така и отрицателни лексически средства в описанията си на 

кандидатите в кампанията и на техните действия, българската преса използва често 

отрицателна лексика и много рядко положителна такава, затова и последното 



 51

езиково средство, което е разгледано в дисертацията, е формулирано по-тясно като 

„избор на лексически средства с отрицателно значение”. Изследваните вестници 

изразяват известни предпочитания в тази връзка, като вестник Дума използва както 

прякото значение на думите, така и техните конотации, а вестник Дневник набляга 

на употребата на отрицателно преносно значение за представянето на отрицателни 

мнения. Да разгледаме следния пример: 

/49/ Бойко Борисов от един месец се прави на болен и се крие от дебат, а снощи се скри в 
Пловдив. Вече четем, че ако не спечели еди-какво си мнозинство, той няма да участва в 
преговорите за правителство, тоест той се опитва да избяга от отговорност. Това заяви 
лидерът на столичните социалисти Румен Овчаров по повод агресивното поведение на 
агитка от младежи на ГЕРБ в Банкя. ... Той каза, че сред агиткаджиите дошли от заведение 
на фирма ИПОН, собственост на кмета, е имало лица на хора, участвали в размириците 
пред НС от 14 януари. 
(Румен Овчаров: Борисов се прави на болен, бяга от дебати, 22 June 2009, Duma) 

Текстът описва привържениците на ГЕРБ като “агитка от младежи на ГЕРБ”, 

внушава се отрицателно отношение чрез употребата на думата “агитка”, тъй като с 

нея се създават асоциации с футболни хулигани и тяхното агресивно поведение. 

Чрез изразяването на притежание привържениците се представят като неодушевени 

предмети или одушевени, но без собствено мислене и воля. Същите са представени 

и като “агиткаджиите”, а поведението им е описано с прилагателното 

“агресивното”, което освен, че носи отрицателно значение е определено и чрез него 

се създава екзистенциална пресупозиция, т.е. мнението, че привържениците са 

агресивни, е представено като факт. Твърди се, че същите личности са участвали в 

размирици на 14 януари, като вестникът формулира косвено обвинението си чрез 

употребата на думата „лица на хора”, вместо да твърди директно, че някои от 

хората са били пред Народното събрание на тази дата. Бойко Борисов е наречен от 

вестника “кмета”, което отразява отрицателното мнение на медията за този 

политик, като името му не се споменава в текста като израз на неодобрение. 

Както вече споменахме, според резултатите от изследването вестник 

Дневник предпочита изразяването на отрицателно отношение чрез преносното 

значение на някои думи: 

/50/ Доган не за пръв път прави предизвикателни обобщения. През 2005 г. пак в предизборна 
кампания той обяви, че около всяка партия има обръчи от фирми. 
(Доган произведе нова предизборна дъвка, 26 June 2009, Dnevnik) 



 52

Откъсът е от статия, посветена на изказването на водача на партия ДПС Ахмед 

Доган на предизборна среща с избиратели, в което той твърди, че е човекът, който 

разпределя финансовите средства в държавата. Вестникът обяснява, че същият е 

източник и на други предизвикателни обобщения, като с това се внушава, че 

изказването на Ахмед Доган е предизвикателно – изразът “не за пръв път” създава 

тази импликатура. Както “предизвикателни”, така и “обобщения” придобиват 

отрицателно значение, използвани в този контекст – прилагателното намеква за 

съзнателен опит да се предизвикат гневни реакции, с други думи, вестникът 

внушава, че целта на изказването на Доган е да се създадат неприятности. В 

съществителното “обобщения” е вложен сарказъм, т.е. използвано е в отрицателен 

смисъл. Доган прави друго известно изказване през 2005 г., което вестникът 

преразказва, като използва глагола “обяви”, с което отново внушава отрицателно 

отношение към водача на ДПС, тъй като думата обикновено се използва във връзка 

с важни новини. Това прави употребата на “обяви” в този контекст саркастична и 

вестникът внушава критика, и присмех към Ахмед Доган. Чрез наречието за време 

“пак в предизборна кампания” вестникът също така намеква за връзка между 

предизборните кампании и изказванията, и предлага на читателите си идеята, че 

изказванията са „произведени” и имат функции, свързани с кампанията. 

 ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: ИЗВОДИ. 

Данните от изследването потвърдиха хипотезата, че вестниците използват 

определени комуникативни стратегии в представянето на лицата и събитията, 

свързани с предизборните кампании, като тези стратегии са съзнателно подбрани, и 

съответстват на политическите възгледи на съответното издание. Целта на честата 

им употреба е да се създадат мнения и представи, които да доведат в последствие 

до определен резултат, изразен в избора, който ще направи всеки читател, в 

избирателната секция. 

Според резултатите от изследването, британските вестници използват 

следните комуникативни стратегии за представяне на положително или на 

отрицателно описание на кандидатите и политическите партии:  

- пропускане на част от информацията /създаване на неяснота/ в полза на 

определена позиция /чрез номинализация, страдателен залог и неодушевени 
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извършители/, особено пропускане на извършителя на действието, с цел да 

се прикрие отговорност;  

- подчертаване на част от информацията и омаловажаване на друга част от 

нея в подкрепа на позицията на вестника /чрез номинализация и страдателен 

залог/, например за приписване на вина;  

- представяне на мнения като факти, неподлежащи на проверка /чрез 

номинализация, страдателен залог без извършител и неодушевени 

извършители/; 

- приписване на мнения на авторитетни източници /чрез неодушевени 

извършители/, на многобройни източници /генерализирани източници/, 

както и на документи /неодушевени извършители/, за да се придаде по-

голяма обективност и валидност на твърденията;  

- постоянен избор на лексически средства с положително и особено с 

отрицателно значение при описанието на партиите и техните водачи /чрез 

положителна или отрицателна лексика/;  

- системно представяне на кандидатите в определени семантични роли, за да 

бъдат описани като опасни и агресивни, като неспособни и безпомощни, или 

като разумни, и надеждни политици, и държавници /чрез езиковото средство 

транзитивност/.  

Предпочитаните комуникативни стратегии за манипулация в американската 

преса са описани в дисертацията като:  

- представяне на мнения като факти /чрез неодушевени извършители и 

структури, с които се създават екзистенциални пресупозиции/, например 

внушава се съществуването на определени качества, ситуации, представи; 

- системно представяне на кандидатите в определени роли – като силни и 

слаби, активни, и пасивни, успешни, и неуспешни /чрез метафори/; 

- постоянство в избора на лексическите средства, с която се описват 

кандидатите и техните шансове за успех /чрез натрупване на положителна 

или отрицателна лексика/; 

- емоционално въздействие чрез употребата на метафоричен език, особено 

чрез използването на неосъзнати метафори – при представянето на 
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подкрепата, която получават кандидатите и при описване на поведението им 

спрямо техния противник; 

- позоваване на числа и позоваване на авторитетни и на многобройни 

източници - най-често на социологически проучвания, които внушават 

професионализъм и на големия брой симпатизанти на кандидатите, което 

придава на твърденията по-голяма обективност и валидност; 

- пропускане на извършителя на действието или източника на твърдението, с 

цел прикриване на отговорност или напротив, за приписване на вина /чрез 

употребата на неодушевени извършители/. 

Стратегиите, които бяха определени като най-често използвани от 

българската преса, са следните:  

- пропускане на част от информацията, като време, извършители и др., което 

повишава абстрактността на текста, и го прави по-неясен, и по-общ /чрез 

езиковото средство номинализация/;  

- внушаване на допълнителна информация /чрез структури, с които се 

създават пресупозиции/, например повтаряемост, причинно-следствена 

връзка; 

- представяне на мнения като факти /чрез номинализация и структури, с които 

се създават пресупозиции/; 

- представяне на хипотетични действия и ситуации като вероятни, и лесно 

осъществими /чрез номинализация, страдателен залог без извършител и 

структури, с които се създават пресупозиции/; 

- постоянство в лексикалния избор при описанието на партиите /чрез 

отрицателна лексика/. 

Сравнението на комуникативните стратегии за манипулация в пресата на 

трите държави показа, че съществуват значителни прилики и съвпадения в 

начините, използвани за манипулиране на читателските нагласи. Както става ясно и 

от обобщението по-горе, най-универсалните манипулативни стратегии, използвани 

от всички изследвани вестници са следните: 

1. Пропускане на част от информацията; 
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2. Представяне на мнения под формата на факти, неподлежащи на 

проверка; 

3. Постоянство в лексикалния избор при представянето на партиите и 

кандидатите. 

По отношение на тези съвпадения, обаче е необходимо да бъдат направени 

няколко уточнения. На първо място, българската преса прилага почти изцяло 

отрицателна лексика при описанието на партиите-участници в предизборната 

кампания, британската преса изразява известни предпочитания към отрицателната 

лексика, но също така използва думи и изрази с положително значение, а 

американските вестници използват потенциала както на отрицателната, така и на 

положителната лексика, за да внушат мненията си на публиката. Това явление се 

обяснява с разликите в критериите за новини в различните общества. 

Освен това, пропускането на част от информацията се осъществява чрез 

различни езикови средства в трите изследвани общества. С най-богат 

инструментариум за това се отличава британската преса, което навежда на мисълта, 

че стратегията има особено голямо значение в британския медиен контекст. 

Пресата на Острова използва номинализация, страдателен залог и неодушевени 

извършители като средства за пропускане на информация за отразяваните събития, 

в американската преса това става чрез употребата на неодушевени извършители, а 

в българската преса – чрез езиковото средство номинализация. По отношение на 

тази стратегия можем също така да обобщим, че информацията, която бива най-

често пропускана в британската и в българската преса е свързана предимно с 

прикриването на отговорност, което обаче е по-рядко срещана стратегия в 

американската преса, вероятно поради факта, че никой от кандидатите не е бил в 

ролята на управляващ преди кампанията. Затова американската преса обикновено 

пропуска определена информация с цел да припише вина на някой от кандидатите 

за действия, извършени по време на кампанията. Приписването на вина, от друга 

страна, се осъществява в британската преса с подчертаването и омаловажаването 

на части от информацията /чрез номинализация и страдателен залог/, а в 

българската преса – с внушаването на причинно-следствени връзки, повтаряемост и 

др. /чрез структури, с които се създават пресупозиции/. Разбира се, представянето 



 56

на мнения като неоспорими факти също се прилага за приписването на вина и в 

трите изследвани общества. 

Комуникативната стратегия, която се изразява в представяне на мнения като 

факти, се осъществява по различен начин от представителите на трите различни 

култури. В българската преса това става чрез езиковото средство номинализация и 

чрез структури, с които се създават прагматични пресупозиции, същата стратегия 

се осъществява в американската преса чрез неодушевени извършители, и чрез 

структури, с които се създават екзистенциални пресупозиции, а в британската 

преса – чрез употребата на неодушевени извършители, номинализация, и 

страдателен залог без извършител на действието. Британската преса използва също 

така неодушевени извършители и генерализирани източници, когато приписва на 

авторитетни или на многобройни източници някои от своите мнения. 

Американската преса също използва позоваването на авторитетни и на 

многобройни източници, за да представи вижданията си по привидно обективен, и 

дистанциран начин, използва се и позоваването на числа, които също внушават 

обективност, и обоснованост на твърденията. 

В допълнение, изследването установи системно представяне на кандидатите 

в кампаниите в определени роли. Това се наблюдава при представителите на двете 

англоезични общества и свидетелства за по-висока степен на имплицитност на 

изразените мнения в сравнение с българските издания, като средствата, използвани 

за тази цел, се различават – британската преса използва езиковото средство 

транзитивност, докато американските издания разчитат на употребата на метафори. 

Метафорите се използват от американската преса също като средство за 

емоционално въздействие на читателите при представянето на кандидатите за 

президент в положителна или в отрицателна светлина. В британската преса 

метафорите са използвани не толкова при описанието на политиците и партиите, 

колкото при представянето на самата предизборна кампания. 

Друг извод от изследването е, че много често срещана комуникативна 

стратегия в българската преса е представянето на хипотетични действия и ситуации 

като вероятни, и лесно осъществими, което се обяснява с подчертания интерес към 

материални действия, и резултати в българския предизборен контекст. 
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От направеното сравнение на езиковите средства, използвани за постигането 

на комуникативните стратегии за манипулация, стигнахме до извода, че 

представителите на различните общества показват различни приоритети при 

отразяването на предизборните кампании. Така например, за американската преса е 

от изключително значение идеята за обективност на отразяването и затова 

стратегиите, и средствата, които използва за описването на кандидатите по 

определен начин, са подчинени на стремежа на вестниците да изглеждат 

обективни. Европейската преса, от друга страна, се усъвършенства в използването 

на различни средства за количествено манипулиране на информацията, която 

предоставя на читателите си, като британската преса съзнателно пропуска част от 

информацията, за да подкрепи позицията си /най-често за прикриването на 

отговорност/, докато българската преса, внушава информация, която не е посочена 

експлицитно в текста /това се отнася както за положителната, така и за 

отрицателната информация/. 

Друг извод, посочен в дисертацията, е че трите изследвани култури 

представят предизборните кампании чрез различни дискурсивни модели: 

американската преса представя кампанията като състезание, докато в българския и 

британския контекст изборите се приемат за разговори на политически и социални 

теми – участниците обсъждат, спорят, обещават, оценяват и т.н. Съществуват обаче 

две основни различия. Докато участниците в текстовете от британската преса са 

предимно отделни политици /най-често водачите на основните партии/, в 

българските вестници обикновено са представени партиите, които участват в 

кампанията. Освен това, британската преса описва участниците в кампанията чрез 

тяхната позиция по отношение на важни обществени теми и събития /напр. войната 

в Ирак, образователната система и т.н./, действията в тези текстове са предимно 

вербални /изразяване на мнение, на критика/ и кандидатите са представени като 

способни или неспособни в зависимост от вербалното им поведение. В българската 

преса, от друга страна, акцентът се поставя върху постиженията и плановете на 

участниците, т.е. върху материалните действия. Представя се обобщение и 

сравнение на миналите постижения, и на бъдещите планове на партиите, като 

партията, която съответният вестник подкрепя, се представя като тази, донесла най-
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много положителни промени, и разполагаща с най-добри перспективи за бъдещето, 

а партиите-противници – като автори на множество проблеми, и вреди, при които 

липсват стойностни идеи за бъдещето.  

Американските вестници представят кандидатите в кампанията като силни и 

слаби предимно в зависимост от шансовете им да спечелят на изборите, и от 

личните им качества. Подобно на българската преса, акцентът отново е върху 

материалните действия и затова предпочитанията на вестниците са скрити в 

повествованието, и в оценката на вестниците за шансовете на кандидатите за 

победа, като се внушава, че този, който получава най-голяма подкрепа преди 

изборите е този, който трябва да спечели. 

Някои от езиковите средства, използвани за манипулация, са свързани с 

установения начин на писане за пресата, като например широката употреба на 

страдателен залог и на номинализация. И двете езикови средства се използват с цел 

икономия на езика, като начин да се избегне повторно съобщаване на стара 

информация, но в случаите когато вместо стара информация се предполагат 

определени мнения и те се представят като безусловни, и вече потвърдени, се 

извършва манипулация. 

Използваните стратегии съответстват до голяма степен на „идеологическия 

квадрат” на Ван Дейк /1998/, чрез който се осигурява положително представяне на 

партията и кандидата, които съответният вестник подкрепя, и отрицателно 

представяне на противниците, чрез подбор, и насочване на вниманието към 

подходящите части от дискурсивния модел на вестника за дадената партия или 

кандидат. Вестниците манипулират количеството информация за кандидатите, 

правят определена част от информацията имплицитна, приписват отговорност и 

представят кампанията, и кандидатите от различни гледни точки. 

Накрая стигаме до заключението, че съществуват универсални 

комуникативни стратегии за манипулация в журналистическото отразяване на 

предизборните кампании, които обаче се осъществяват чрез множество от езикови 

средства, част от които не съвпадат напълно, или се разминават изцяло, тъй като са 

характерни за съответния език, общество и култура. 
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 Изследването на комуникативните стратегии и езиковите средства, 

използвани за отразяването на обществените събития, и за описанието на различни 

лица, е от голямо значение, защото именно чрез тях пресата предава голям брой 

съобщения всеки ден, и променя представите на читателите за събитията и хората, 

които са описани в текстовете. А с това вестниците имат възможността да 

манипулират мненията и възприятията на публиката по съществени обществени 

теми. Така медийното отразяване оказва въздействие върху различни аспекти от 

обществото, включително върху политическите кампании и изборите. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

1. В дисертацията са предложени определения на термините „манипулация”, 

„дискурс”, „ комуникативни стратегии”, „ идеология”, „ дискурсивен модел”, 

„аргумент”, „ транзитивност”, „ неодушевени извършители”, „ генерализирани 

източници”, „ номинализация”. 

2. Направена е съпоставка на два от най-влиятелните подхода към изследването на 

медийния дискурс – релационния подход на Феърклъф и социално-когнитивната 

рамка, предложена от Ван Дейк, като двата метода са обединени в анализа на 

медийните текстове в изследването. 

3. Изследвани и обобщени са най-често използваните комуникативни стратегии за 

манипулация в българската, британската и американската преса. 

4. Установени са езиковите средства за постигане на най-често използваните 

комуникативни стратегии за манипулация в българската, британската и 

американската преса. 

5. Предложено е описание на дискурсивните модели, използвани при описанието 

на предизборните кампании в трите изследвани общества. 

6. Предложени са оценка и анализ на наблюдаваните езикови явления. 
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