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Предложената дисертация представлява изследване на реторическата 

аргументация в политическия дебат на Италия през 90-те години на ХХ 
век. Проблемът е разгледан на фона на философско-политическата култура 
на италианския политически преход, съпътствал последното десетилетие 
на миналото столетие. Тематичният избор не е случаен. Разработката 
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съчетава интересите на автора към историята и цивилизацията на 
Полуострова с интересите към реториката и теорията на аргументацията.  

Периодът, върху който се концентрира изследването също не е 
случаен избор. Рухването на тоталитарните режими в Централна и Източна 
Европа е най-революционното събитие на Стария Континент от края на 
миналия век. В същия период в Италия настъпват дълбоки политически 
трансформации, обозначавани като преход от Първа към Втора 
италианска република. Не става въпрос за случайно съвпадение, а за 
причинно-следствена обусловеност. Периода, в който международната 
ситуация в Европа търпи генерални промени, свързани с радикална 
ревизия на линията, доминирала Стария Континент след края на Втората 
световна война, в Италия избухва „съдебната революция” – съдебно 
политическото разследване „Чисти ръце”, което засяга всички нива на 
държавното функциониране. Резултатът е безпрецедентен разрив на 
обществено-политическия консенсус и пълна делегитимация на 
политическите институции и на цялата политическа класа. Тези 
драматични събития бележат началото на прехода от Първа към Втора 
италианска република. Това не е преход от един политически режим към 
друг, а преминаване към нов, по-висок еволюционен етап в 
демократичното развитие на страната.  

Преходните условия трасират нова ключова посока в обществено-
политическото взаимодействие – правят възможно директното участие на 
гражданите в политическия живот. Отпадат преградите, които десетилетия 
наред умишлено са държали италианската общественост дистанцирана от 
преките политически процеси, посредством използването на сложна, 
абстрактна и непонятна за народа политическа реторика. Преходната фаза 
внася генерални трансформации в характера на политическия дебат. 
Наблюдават се нови модели на обществено-политическа комуникация, 
нови форми на политическа пропаганда, нови способи за производство на 
консенсус. Случаят на Италия се явява интересен и парадигматичен 
поради факта, че е един от първите и най-силно маркираните.  

Приема се, че изследвания от подобен тип, представляват интерес за 
българската реторическа теория, независимо че не са свързани пряко с 
България. Подчертава се практическата стойност от подобни разработки, 
които подпомагат осмислянето на огромния политически опит.   
        Обект на проучване и анализ е политическия дебат от преходното 
десетилетие - неговите реторически аспекти. Фокусът обхваща дебата 
между появилите се нови лидери, оглавили новите политически формации.  
        Предмет на изследване е реторическата аргументация в 
делиберациите на новите политически оратори.   
        Целта е реторическото осмисляне на политическия преход – това 
означава селекция, анализ и класификация на елементите от дискурса, 
свързани с убеждаването. Паралелна цел на изследването е свързана с 



 

6 
 

популяризирането на водещи италиански теоретични постановки и 
емпиричен опит в полето на реториката и аргументацията. 
    Изследователските задачи са: 
1) да се очертаят новите реторически процеси и явления, съпътстващи 
фазата на обществено-политическата трансформация;  
2) да се  анализират аргументативните модели в речите на новите 
политици;  
3) да се откроят специфичните аргументативни техники за представяне 
на посланията.  

Изследователската теза е свързана с положението, че 
италианската политическа транзакция има силни модифициращи 
последствия върху реторическите и аргументативните практики в 
политическия дебат. Навлизат модели и форми, заимствани от 
американската и англосаксонската системи, които адаптирайки се към 
конкретните условия на Полуострова, добиват специфичен облик на 
италиански феномени в политическата реторика. Същите впоследствие 
се явяват оригинални модели на подражание в младите европейски 
демокрации, каквато е и българската. 

Методически разработката съчетава собствен изследователски 
анализ на реторическата аргументация и автоматична обработка на 
текстовите корпуси с метода TaL TaC2 - модерна методика за 
автоматична лексикална и текстова обработка на съдържанието на 
речеви корпуси. Този методически избор показва ефективността от 
съчетаването на количествения и качествения анализ на речта и илюстрира 
една утвърдена вече европейска традиция в областта. 
        В изследването е приложен собствен алгоритъм за интерпретация и 
анализ на политически текст в реторико-аргументативен смисъл. Изхожда 
се от класически и най-нови постановки, свързани с реторическата 
аргументация, които се влагат в пет структурен модел за анализ на 
аргументацията, предложен от Адриано Коломбо. Собствено адаптиран, 
приложеният алгоритъм се свежда до: дефиниране на проблема (темата) 
на речта, идентификация на тези и съревноваващи се тези, сегментация на 
аргументите, изграждане на аргументативни връзки, реконструкция на 
цялостната аргументативна техника.    

   
        
III.    ОБЩА СТРУКТУРА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО И СТЕПЕН НА     
                    РАЗРАБОТЕНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА                     
                             
         Дисертацията се състои от: увод, четири глави и заключение в обем  

от 304 машинописни страници; списък на използваните литературни 
извори - 215, списък на изследваните обекти – 30. 
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Първа глава третира въпроса за политическия дискурс и 
политическия дебат – конкретно техните реторически аспекти. 
Отчетени са промените в статута на обществения дискурс, съпътствали 
края на ХХ век.  

Изхожда се от реторико-философските възгледи на М. Фуко и 
посочените от него четири базови принципа за строеж на дискурса. Приема 
се валидността на предложена от В. Дайк формулировка, която представя 
дискурса като вид социална практика. Насочва се към ефективния 
практически аспект на дискурса, който показва речта като една от формите 
на властта. Всяка езикова интеракция води до осъществяването на някакъв 
вид власт, според схеми на динамично взаимодействие между участващите 
страни.  

Засегнат е въпросът за политическата публичност в класическата 
трактовка на Ю. Хабермас - същността на онези комуникативни условия, 
при които би могло да възникне дискурсивно формиране на мнението и 
волята сред публиката от граждани. Обобщавайки различни дефиниции 
за лингвистичен контекст в политиката, се стига до извода, че в 
специфичното поле на реториката, политическият дискурс следва да бъде 
третиран като своеобразно съзвездие от родове или подродове на езика, 
включващи различни форми, ситуации на проявление и субектни 
взаимодействия в политическата дейност.  
      Очертани са древните и здрави корени на съжителството между 
думите и властта. Зараждането на политиката се свързва с историята на 
древногръцките полиси, като се преплита с утвърждаването на друга 
практика – реториката и ораторството. Фундаменталната връзка между 
словото и властта винаги е била отличителен белег на 
западноевропейските демокрации, където политиката се възприема 
едновременно като изкуство и като наука за държавното управление.   
       Разграничени са субектите на политическия дискурс – 
политическите институции, масмедиите и гражданите, като е 
анализирана динамиката на техните проявления. С различни средства и 
различни цели, трите главни субекта активизират комуникативните 
потоци, чиято съвкупност създава облика на политическия дебат на една 
страна.  

За целите на изследването авторът възприема функционалните 
параметри на понятието политически дебат в неговия италиански пълнеж.  
В Италия дебатът е формат, който представлява общия знаменател на 
различни практики, които могат да предложат на избирателите 
(основно ТV зрители) директна конфронтация между кандидатите (С. 
Бентивеня). Прави се уговорката, че с термина политически дебат в 
разработката се означават изолирани прояви на политическа комуникация, 
ограничени от конкретни условия на контекста. Възприемат се конкретни 
оценъчни критерии, по модел на С. Бентивеня, определящи дебата като 
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успешен за даден политик. Въведени са някои оперативни термини от 
речника по политическа комуникация на същата авторка, като са 
прецизирани техните съдържателни специфики в италиански контекст.  

Разгледан е механизмът на психологическото рамкиране като 
имплицитно присъстващ в политическата комуникация и повлияващ 
нагласите на аудиторията. Очертани са генералните посоки на това 
въздействие, според виждането на А. Русинова-Христова. Описани са три 
генерални механизма на медийно влияние върху общественото мнение, 
които се проявяват най-осезаемо при отразяването на политическите 
събития. Западноевропейската литература възприема английските 
термини: Agenda Setting, Priming Effect и Framing Effect. Свеждат се до: 
определяне на дневния ред, ефект на първичност и ефект на рамкиране.  

Разгледан е въпросът за сложността на отношението политическа 
комуникация - политически език. Политическия език авторът определя 
като една от категориите на политическата комуникация, доколкото 
представлява автономно измерение, със собствени теоретични 
фундаменти, което не може да бъде отъждествено с широкия и динамичен 
феномен на политическата комуникация въобще. Застъпени са възгледи на 
Х. Ласуел за езика на политиката като език на властта, за символите на 
езика като основен ресурс на властта.  
     Приведена е типология на политическия език с аргументативна 
насоченост, разработена от американския политолог М. Еделман. Същата 
разграничава четири стила политически език: убеждаващ, юридически, 
административен и език на договаряне. Употребата на убеждаващия език 
се основа на положението, че за да бъде легитимиран, политическият избор 
се нуждае от широк граждански консенсус. Като го предлага или отхвърля, 
аудиторията се превръща в значим фактор за политическия процес. 
Актуалността на типологията се състои в оригиналния подход на Еделман 
да обвърже спецификите на езика с ролите на актьорите от „политическия 
спектакъл”.  
        В полза на символната политика са приведените тези на Д. Туре 
Бьоргу, според който мобилизацията за извършване на даден политически 
акт се базира на представата за истина, която индивидът успява да изрази 
с помощта на реториката.  
        В завършек на първата тематична част са изведени спецификите на 
анализираните феномени – политически дискурс, политически дебат и 
политическа реч в конкретно италиански контекст: Л. Чедрони и Т. Дел 
Ера схематизират четири функции на политическия дискурс: ритуална, 
убеждаваща, символична, и легитимираща (програмна); П. Дезидери 
разграничава два типа политическа реч: полемична и дидактична; Във 
връзка със специфичното проявление на дебата Д. Антонели дефинира 
макропонятието езиково ДНК на конкретния политик; Р. Гуалдо 
идентифицира самобитна италианска форма на „ бедна комуникация”  в 
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преходния дискурс, обслужена от т.нар. нови медии; Дел`Ана обособява 
„ кратки форми”  на писмена политическа комуникация; С. Бентивеня 
теоретизира модели на автопродуцирана политическа комуникация. Тези 
специфично италиански форми на политическия дебат са обвързани с 
теорията на К. Макгроу за вътрешнокултурните фактори, обясняващи 
заблудите в комуникацията и влиянието на политическата култура на 
съответната нация.      
        Като момент на кулминация е приведена смущаващо критична теза 
на италианския експерт по аргументация К. Дел`Аверсано. Според нея 
съвременната базова аргументативна теория на Перелман - Титека, която 
предполага общност на равни индивиди, се оказва твърде чужда и 
неприложима в контекста на съвременната италианската култура. Като 
причина Дел`Аверсано посочва арогантно йерархичната структура на 
италианското общество; културата на недобросъвестност и 
примиреност; яростно сектантската култура, движена от логиката на 
телесния дух и поляризацията на приятели и неприятели. Със своя 
драматичен песимизъм, тезата се явява мощен провокатор на 
изследователския интерес и отправна точка за по-нататъшния анализ.    
        2. Втора глава изгражда концептуалната рамка на изследването. 
Обособена е в две части. Първата разглежда проблема за 
реторическата аргументация – теоретичните и функционалните  
параметри на теорията на аргументацията, от чиято база изхожда 
извършения в изследването реторико-аргументативен анализ. 
        Маркирани са историческите акценти, способствали за формирането 
и теоретизирането на реторическата аргументация като философски 
феномен: от древните сицилиански учители по реторика Коракс и Тизий, 
през питагорейците и софистичната реторика на Протагор и Горгий, през 
строгия Платонов диалектически рационализъм, до първата реторическа 
теория със системен характер, каквато е доказателствената теория на 
Аристотел (теория за доказване на вероятното).  
        Очертани са реторическите идеали на Цицерон и Квинтилиан в 
Древен Рим, продължени от Августин и Боеций в християнския период. 
Преминавайки през ренесансовия Хуманизъм, въплътен в творчеството на 
Пико Дела Мирандола, Лоренцо Вала и Джанбатиста Вико се достига до 
съвременната логика на практическата философия в аргументативната 
теория на Х. Перелман - Л. Олбрехтс-Титека. Показано е, че рационалният 
подход към аргументацията, водещ началото си от древногръцката класика 
формира базата на цялата западна култура.  
        Теорията на аргументацията днес обозначава изследователско 
направление с широка приложна и социална насоченост. Началото на 
Новата Реторика поставя през 50-те години на ХХ век появата на два 
фундаментални трактата: „Traité de l`argumentation. La nouvelle rhétorique” 
(1958) на Х. Перелман и Л. Олбрехтс-Титека и „The Uses of Argument” 
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(1958) на Ст. Тулмин. Произведенията открито критикуват Декартовата 
концепция за рационализъм и демонстрират, че формална логика и нейните 
математически силогизми не са приложими към реалностите от 
всекидневния живот. Изведени са принципните различия между 
съвременната теория на аргументацията и традиционната 
формалнологическа теория на доказателството. Основна разлика се 
явява контекстуалният фактор. Дивергенцията формална-неформална 
логика и непригодността на традиционната доказателствена теория към 
практиките от реалността провокират разсъжденията на редица италиански 
философи: изложени са тези на У. Еко, П. Роси, М. Пера, Ф. Роси-Ланди, Р. 
Пиовезан и А. Катани.  
        Посочени са основните научни школи в съвременната теория на 
аргументацията: 
- Новата Реторика на Х. Перелман–Л. Олбрехтс-Титека и Ст. Тулмин.  
- амстердамската школа по Прагма-Диалектика на Ф. ван Емерен и Р. 
Гротендорст.  
- англосаксонското учение на Неформалната логика, развито от автори 
като Д. Уолтън, Дж. Уудс, Р. Джонсън, А. Блеър.    
- Формално-диалектическата теория на Е. Крабе и Е. Барт.  
- Теорията на аргументативната граматика на В. Ло Кашо.  
        По-нататък в компаративен план са анализирани посочените 
съвременни теории на аргументацията. Спецификите се търсят в няколко 
аспекта: диалектически (взаимодействие насочено към договореност); 
реторически (аргументативни модели); логически (нормативен идеал, 
претенции за валидност); прагматичен (реконструкция на 
аргументативния дискурс).  
        ▫ Заслужено внимание е отделено на полето на Новата реторика, 
очертано от теориите на Перелман и Тулмин. Двете доктрини не приемат 
дедукцията като философски и нормативен идеал и отричат оценъчния 
инструментариум на формалната логика. За Перелман новата теория е 
допълнение на формалната логика, а Тулмин предлага традиционното 
изучаване на аналитичните силогизми да бъде заменено с 
компаративното изследване на аргументите от различните приложни 
сфери на дискурса. Той критикува формалнологическите аргументи 
конкретно заради тяхната неприложимост в политическия дискурс.   
        Цел на Перелман е да открие не дедуктивни форми на рационалност, 
реализирана посредством опит за създаване на обща рамка, асимилираща 
всичките неформални форми на разсъждение. Със същото намерение 
Тулмин демонстрира съществуването на форми на разсъждение, които не 
се покриват с логическия силогизъм, но имат ефективно приложение в 
реалното ежедневие. В компаративен порядък са анализирани категориите: 
аргумент, факт, предположение и ценности, аудитория, категориите за 
присъствие и единство (общност). Съпоставени са нормативните 
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критерии на двете теории – съответно убедителната ефективност при 
Перелман и процедурната форма при Тулмин.  
        Авторът поддържа, че валидността на аргументацията се явява 
функция на два контекста – тясно комуникативен (ситуационен) и общо 
дискурсивен (детерминиран от дисциплинарното поле). Заключава се, че 
основната разлика между аргументите на формалната логика и тези на 
съвременната теория на аргументацията е, че формалнологическите 
аргументи са деконтекстуализирани, а вторите са силно 
контекстуализирани. Моделът на Перелман, със своя субективен 
контекстуален характер, се оказва особено ефективен за анализ на 
политическия дискурс. 
        ▫ Въведени са две базови в италианската теория понятия: атанциален 
embrayage-debrayage. Те обслужват техники за анулиране или увеличаване 
на дистанцията между източника на посланието (оратора) и неговия 
предмет (темата). Техниката еmbrayage обозначава преднамерената 
идентификация на източника на съобщението с неговия предмет. В 
реторически план това означава сливането на оратора със съдържанието на 
речта. Техниката debrayage обозначава обратния процес, отдалечаването 
на оратора от съдържанието на посланието (темата).  
        Същите две техники са пренесени и в дискурсивната типологизация. 
На база на функционалния анализ на процедурите генериращи речта, П. 
Дезидери (1999) обособява две макрокатегории в политическия дискурс – 
полемична и  дидактична политическа реч. Първата е стилова категория, 
основана на техниката embrayagе (приближаване на участниците в 
общуването), а втората прилага техниката débrayage (аудиторията се 
идентифицира със съдържанието на посланието, а не с източника).             
        Елемент от дискурса, който не намира централно място в теориите на 
Новата реторика, е проблемът за диалогичната компонента. Диалогичният 
контекст има ключова роля в политическия дебат. От него водят началото 
си две влиятелни направления в съвременната теория на аргументацията – 
учението за неформалната логика и теорията на прагма-диалектиката.  
        ▫ Изследванията на Дж. Остин, Дж. Сърл и П. Грайс, свързани с 
теорията на лингвистичните актове полагат основите на прагма-
диалектическата теория на аргументацията. Разработена от Ф. ван Емерен 
и Р. Гротендорст, теорията изхожда от критическия рационализъм на К. 
Попър и е насочена към прагматичните и диалектическите аспекти на 
аргументацията. Цялата концепция е подчинена на философския идеал за 
критическия спор и поддържа претенцията да обединява нормативния и 
дескриптивния аспект. Нормативната рамка е съставена от четири 
методически правила: функционализиране, екстернализиране, 
социализиране и диалектизиране. Практически моделът се реализира 
посредством прилагането на десет заповеди за разумни спорещи. Десетте 
правила съставляват достатъчно условие за разрешаването на дискусията, 
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но са трудно приложими в политическата комуникация, заради нейния 
публичен характер и масов адресат. Отчетена е спецификата на 
категорията заблуда в теорията, която тук е свързана единствено и 
експлицитно с процеса на разрешаване на различията в мненията.  
        Авторът заключава, че в прагма-диалектическия модел съществува 
един единствен идеал за всеки възможен аргументативен контекст – този 
на критическия спор, като липсва оценъчен критерий за всеки друг вид 
дискусия. Доколкото теорията прилага механизма за търсене на 
възможните слаби места във всяка предложена теза, тя е удачна за полето 
на политиката, тъй като реализира критична и многопланова проверка на 
твърденията. Доколкото обаче, процедурната й форма изисква 
кооперативни нагласи и взаимно приемлива развръзка, и доколкото отчита 
единствено експлицитните елементи, теорията се отдалечава от нейната 
приложна сфера. Авторът посочва концептуални условности, които 
противоречат на политическата природа и правят прагма-диалектическия 
модел слабо приложим в политическата практика: 1) правилото за 
екстернализиране, според което значение в дискусията имат само 
експлицитно изразените мнения и не се вземат предвид имплицитните 
елементи; 2) правилото за социализация, според което в модела намират 
място само дискусиите, които завършват с решение, удовлетворяващо 
всички участници. 
        ▫ Намерение да компенсират някои слабости на прагма-
диалектиката заявяват теоретиците на неформалната логика. 
Концепцията е разработена от Д. Уолтън и Е. Крабе и е основана на 
интерсубективната парадигма, която отстоява схващането, че 
аргументацията е форма на междуличностно разсъждение (interpersonal 
reasoning), приложимо в различни комуникативни контексти от 
ежедневието. Теорията поддържа претенции да достави реалистични 
модели за анализ на аргументацията в ежедневното общуване. Предлага 
диалогична формулировка на аргументативната процедура, която 
обединява нормативния и дескриптивния аспект. Подчертава се, че 
неформалната логика залага на контекстуалната валидност и нейните 
критерии за разумност са съобразно контекста. Аргумент, който е валиден 
в един контекст на взаимодействие, може да бъде невалиден в друг. 
Възприети са три критерия за оценка валидността на аргумента: 
значимост, достатъчност и приемливост.  
          Анализирани са основните моменти от концепцията на 
неформалната логика, съставляващи нейните теоретико-приложни 
специфики: 
- магазинът за ангажименти (commitment store) се явява теоретичен модел 
за реконструкция на аргументацията;  
- наборите от правила (set) се променят в различните диалогични 
контексти, но остават неизменени спрямо дисциплинарните полета;  
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- диалектическият преход (shift) обозначава промяна на контекста в хода 
на разговора;   
- теоретизирането на вероятното съждение (presumptive reasoning);   
- качественото преосмисляне на категорията лъжа;  
- шест вида диалогични контексти: убеждаване, договаряне, разследване, 
обсъждане, търсене на информация и спор; 
         Заключава се, че теорията на неформалната логика обединява 
едновременно диалектическата страна (взаимодействие, насочено към 
договореност) с реторическата и логическата страна на комуникацията 
(претенциите за валидност), с което удовлетворява цялостната логика на 
аргументирането като процес. Предвид заложения генерален 
контекстуален принцип, неформалната логика намира приложение в 
анализа на аргументативния дискурс и представлява една от основните 
аргументативни теории в наши дни, като се явява алтернатива на прагма-
диалектиката на Емерен и Гротендорст.  
        ▫ Специално внимание в дисертацията е отделено на италианските 
научни приноси в теоретизирането и практическия анализ на 
аргументативния дискурс. Изложени са водещи теоретични постановки 
на италиански автори, както и концепции с най-голяма популярност и 
приложна стойност в италианска среда. Прави впечатление, че при 
изучаването и анализа на аргументацията, италианските изследователи 
изхождат от аспектите на прагматичната и символната логика. Това 
обяснява факта, че редом с „Traité de l`argumentation. La nouvelle 
rhétorique” (1958) на Перелман-Титека, в италианска среда с огромна 
популярност и основна приложимост в теоретизирането и практическия 
анализ на аргументативните практики са теорията за символната 
политика на американския политолог М. Еделман и прагма-
диалектическата теория за изобразяването на немския философ Г. 
Клаус. Тези две концепции, успоредно с „Новата реторика” , се явяват 
изходна база в приложното интерпретиране на политическия дискурс в 
италианска среда.      
        ▫ Отчетена е аргументативната функция на разработената от М. 
Еделман типология на политическата реч - една малко популярна у нас 
теория. Във фокуса на концепцията стои идеята за политиката като 
драма – симултанно представена от и на различни публики в много ясно 
разграничени социални контексти. Аргументативната стойност на 
типологията произтича от различното композиционно съчетаване на трите 
стилистични елемента: 1) свързани с аргументацията са дефинициите, 
предпоставките, индукциите и заключенията; 2) свързани с оратора 
(пропонента) са изразните форми и контекста, определящи публичния или 
частен характер на източника на речта; 3) свързани с аудиторията 
(реципиента) са изразните форми и контекста, определящи публичния или 
частен характер на публиката, към която е адресирана речта;  
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        ▫ Отделено е внимание на прагма-диалектическата теория за 
изобразяването на Г. Клаус. Инспирирана от прагматичната философия, 
доктрината е разработена с презумпцията да обслужи анализа на 
политическата пропаганда.   
        В перспективата на прагматиката, езикът се превръща в инструмент 
за изобразяване на социалната реалност, който притежава логическа, 
дискурсивна и поведенческа сила. Думите, съжденията, съпоставките и 
изводите изразяват мястото на индивида в неговото обкръжение и са 
резултат от неговите социални взаимодействия. В прагматичен аспект 
вербалните знаци предопределят тип социално поведения, което е 
следствие от менталния образ на обективизираната в тях реалност. 
Изобразяването е „ семантична реакция”  между езика и реалността, която 
може да се сравни с диалектическото отношение език-мисъл-реалност. 
Изобразяването е свързано с използваните в политическата практика 
вербални символи и ритуални действия.  
        Клаус демонстрира как значението на класически за политиката 
термини търпи чувствителни вариации в различните социални слоеве, в 
които те функционират, според интересите, които обслужват. В 
семиотично-прагматична перспектива, философът предлага критерии за 
разграничаване на лъжата (която отвежда в сферата на прагматиката) и 
грешката и заблудата (които отвежда в полето на семантиката).   
        В същата перспектива авторът на изследването интерпретира в 
актуален смисъл някои централни за политическия дискурс категории: 
отношенията истина-обективност-субективност; релацията на 
зависимост между категориите истина-полза; категориите очевидност и 
вярване, релацията вярване-скептицизъм, проблема за пристрастността.  
         ▫ Акцент в изложението е представянето и анализа на разработената 
от В. Ло Кашо теория на аргументативната граматика. Концепцията на 
италианския лингвист авторът определя като своеобразен синтез между: 
прагма-диалектичната рамка на Емерен-Гротендорст, вътрешната 
формална структура на същинската аргументация на С. Тулмин и 
оценъчните елементи от теорията на Х. Перелман –Л. Титека. 
          Ло Кашо третира аргументацията като езиков макроакт, който 
включва поне два акта: илокуторен, провокиращ друг перлокуторен акт. 
Специфика е двукомпонентната структура на аргументативната процедура 
– разделянето на аргументативна рамка и фундаментално ядро. Рамката 
засяга прагматичните ситуации, в които протича аргументацията, а ядрото 
ефективната композиция на речите. Разграничени са категориите, с които 
борави аргументативната граматика: задължителни, факултативни, 
добавъчни и периферни (атрибутивни). Като новост в теорията на Ло 
Кашо авторът отчита трите условия на щастлива аргументативна 
развръзка: на признаване, на коректност (подготовка и искреност), на 
успеха.    
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        Като най-съществен принос на теорията на аргументативната 
граматика авторът отчита интерпретирането на аргументативната 
организация. Друга важна привилегия е приложната насоченост на 
теорията към политическата реч. Обобщено е, че Ло Кашо допринася 
съществено за съдържателното прецизиране и коректната употреба на 
базови за аргументацията категории: критерии за аргументативен текст; 
форми на аргументация; критерии за разграничаване на разказването и 
аргументирането; разграничаване на процесите убеждаване/убеждение и 
доказване/аргументиране. Направен е анализ с позициониране към 
предложената от Ло Кашо дистинкция на манипулация вътре в 
аргументацията и манипулация на външните данни.  

Приведен е модел на американския психолог Х. Гарднър, известен 
като „ групата на седемте R-а.” Включва 7 механизма, чието съвкупно 
приложение гарантира успеха на убеждаването и постигането на 
убеждение: разсъждение, разузнаване, резонанс, ре-дефиниция, ресурси, 
реалност и резистентност. Изложени са тези на А. Русинова-Христова 
относно атрибутивните теории и елементите, които представят оратора 
като убедителен. Приведени са примери на най-често срещаните 
аргументативни грешки: загуба или подмяна на тезата, прибързано 
обобщение, изпреварване на основанието, противоречие в аргументите.  

▫ По-нататък в дисертацията са разгледани спецификите на 
аргументацията в зависимост от нейната форма: писмена и устна; 
аргументативен текст, насочен към доказване; аргументативен текст, 
насочен към убеждаване. Освен тези форми, в зависимост от 
присъствието и от позициите на участниците, са обособени още случаи на 
аргументация без физически присъстваща публика – такива са ТV-те 
обращения и писмените политически послания (приведени са конкретни 
примери); аргументация с присъстваща публика - политическите конгреси 
и митинги (приведени примери); аргументация в полза на конкретни тези 
или платформи (речта на Р. Проди: „ Един стратегически модел за 
приватизация”  и речта на У. Боси - призив за фискална стачка в“Il Bossi 
pensiero”); аргументация срещу конкретни тези или платформи. 
Анализираният в изследването корпус включва примери от всички 
изброени форми и стремежът за обективен анализ изисква познаването на 
реторическата интеракция оратор-аудитория в тези дискурсивни ситуации. 
Откроена е ролята на т.нар. суазивни сили, както ги определя У. Еко - 
речта, която прилага в действие техники за убеждаване, които привидно 
не изглеждат като такива.  
        Откроена е специфична особеност на италианския обществено-
политически дискурс. Въпрос на публичен дълг е обществено 
ангажираните личности (политици и журналисти) да публикуват 
монографии, в които излагат своите позиции по актуални въпроси. В 
писмена форма, като провокирано откровение, спонтанно разсъждение, 
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или интервю, политическите мъже излагат свои концепции, правят 
скандални разкрития, отправят послания или просто публикуват своите 
произнесени речи. В Италия политическите монографии са паралелна 
активна форма на участие в обществено-политическия дебат. Приведени са 
конкретни примери за важни политически тези, лансирани в такава форма 
(идеята на Р. Проди „ Източна Европа да се превърне в Мексико на 
Запада”  и др). Наличието на тази типично италианска форма политическо 
ораторство налага да бъдат отчетени спецификите на аргументацията в 
писмен вид. Авторът обобщава различията на убеждаващата комуникация 
в устна и писмена форма.    
        Посочва се, че важен фактор, детерминиращ политическото 
поведение на аудиторията са нейните горещи емоционални възприятия 
(Абелсон). Описани са психологически закономерности при боравенето с 
политическа информация. Застъпени са тези на А. Русинова-Христова 
относно разделянето на политическата аудитория на експерти и лаици, 
относно целите и мотивите, движещи консуматорската и 
транзакционната аудитория. Отчетено е фундаменталното влияние на 
посочените от Г. Льобон отделни и непосредствени фактори върху 
политическите убежденията на тълпите.  
       Заключава се, че в полето на политиката, аргументативният дискурс 
се явява пресечна точка между теориите на комуникацията, на 
философията, на семиотиката и поведенческата теория. Човешкото 
поведение е неизменно знаково и идеологическо, а въпросът за 
идеологията изисква чисто семиотичен подход. Прави се извод за 
допирните точки на реториката и семиотиката. Приведена е теза на 
модерния италиански философ А. Понцио за езика като система на 
моделиране вид-специфично, както и за актуалната социалната форма на 
комуникация-продукция.   
  ▫ Втората част от концептуалната рамка има значително по-малък 
обем. Тя представя приложения в изследването метод за автоматичен 
анализ на текст TaLTaC 2 – модерен софтуерен продукт, който тук се явява 
помощен инструмент и допълнителен ракурс към изследвания проблем. 
Намерението на автора е: да открие корелация между резултатите от 
извършения собствен изследователски реторико-аргументативен анализ и 
данните, получени при обработката на текстовите корпуси с програмата 
TaLTaC2; да покаже ефективността от съчетаването на количествен и 
качествен анализ на речта; и да покаже една утвърдена вече европейска 
традиция в областта на речевите анализи. Инструментите на 
информатиката позволяват да се открият потвърждения на формулираните 
вече хипотези, посредством количествените данни, които се приемат за 
обективни, тъй като прочита на текстовете неизбежно се примесва със 
субективния момент - предразсъдъците на изследователя. 
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    Растящата наличност на „информатизирани” лингвистични ресурси и 
увеличаващото се on-line разпространение на текстове е довело до 
същинска революция в областта. Модерните решения формират нова 
мултидисциплинарна област, обединяваща с еднаква тежест инструменти 
на информатиката с тези на лингвистиката, в една сфера днес обозначавана 
с термина Text Mining (ТМ).  
     През 2000г. в университета на Рим „La Sapienza” изследователският 
екип на С. Боласко разработва софтуерен продукт, наречен TaLTaC2 - 
“Trattamento automatico Lessicale & Testuale per l’analisi del Contenuto di un 
Corpus”. Свежда се до автоматична лексикална и текстова обработка за 
анализ на съдържанието на речев корпус, в състояние да извършва 
операции като: номериране на текст, нормализиране, сегментиране и 
лексикализиране, граматична и семантична категоризация (tagging); 
отчита съвпадения на думи и текстови сегменти; идентифицира т.нар. 
особен, релевантен и характерен език, извлича специфичен и оригинален 
речник; извършва екстракция на информация по ключови думи или по 
понятия, посредством комплексни query и идентифицира семантични 
полета. Новото при програмата TaLTaC2 е това, че тя обединява 
качествения и количествения анализ на текстовите данни, като 
предлага качествена оценка на количествените резултати. Предвид 
сложността на софтуерния пакет, специалното обучение по метода 
представлява отделен етап от разработването на настоящия дисертационен 
труд.  
        Статистико-лингвистичните ресурси на TaLTac2 са изградени на 
базата на италианския стандартен език, получен чрез обработката на 10-
годишната периодика на националния ежедневник “La Repubblica” за 
периода 1990 – 2000 г. – времевата арка, която изследва и настоящата 
дисертация. Това прави метода още по-удачен за нуждите на разработката 
и напълно адекватен при анализа на езиковите закономерности.            
        Въведени са базовите понятия, оперативните дефиниции и 
приложните парадигми в метода. Съвкупността от различните думи 
формира речника на корпуса. Речникът може да бъде изразен в графични 
форми (думите както са написани в текста) или в lemmi (думите в 
речникова форма). Лúстата на различните термини в един корпус, или 
неговия речник (V), може да бъде подредена според азбучен или според 
цифров критерий, съответно във възходящ или в низходящ ред. 
Изготвянето на честотни листи позволява да се открият и изолират  
различни езикови закономерности:  
- банален речник – демонстрира генерализираната употреба и означава, че 
една словесна форма присъства по еквивалентен начин във всичките му 
суб-части.  
- специфичен речник - елементите, явяващи се силните разлики между 
конкретен текст А и останалите части на корпуса Б, B, Г и пр. 
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- оригинален речник - най-високо специфичните думи. Този суб-речник, 
прочетен в низходящ ред представлява подгрупата на фундаменталния 
речник на корпуса. Фундаментална е тази част от речника, която 
регистрира най-голям брой повторения на случаи (думи).  
- специфичният речник изразява най-типичната част от секторния език – 
израз на контекста, докато оригиналният речник най- често е отражение на 
езика на ситуацията – детерминиран от условията на съобщението. Двата 
последни вида речници заедно съставят едно ядро от термини на 
привилегия, които онагледяват особената (типичната) лексика в корпуса.  
        Възможни са три фази анализ на текста: предварителна обработка; 
лексикален анализ и текстови анализ. На текстовото ниво се изолират 
семантичните полета по „ключови думи” и понятия, от които се прави 
анализ на съдържанието. Статистико-лингвистичните ресурси на 
програмата TaLTaC2, за различните нива на анализ, схематично са 
представени в таблица.  
        В Италия секторът на дискурсивните анализи, опосредствани от 
модерни технологии е изключително активен. Европейските традиции в 
областта са утвърдени, а доказателство са приносите на провеждащите се 
вече 2 десетилетия международни дни JADT, достъпни on-line на адрес: 
http//www.cavi.uniparis3.fr/lexicometrica/jadt/index.htm. Бъдещето предвижда 
усъвършенстване възможностите, които ще позволят в реално време да се 
извършва сложен многопластов анализ на съдържанието на текстови 
данни.   
        3. Трета глава разглежда политическия преход от Първа към 
Втора италианска република – неговите реторически аспекти.  
        Италия има самобитна и превратна политическа история. Това е 
страната с най-интензивна политическа динамика в Европа. Пред прага на 
Новото хилядолетие се изправя с красноречивата равносметка от 57 
правителства, сменени за 48 години. Политическият преход започва през 
1992г. и бележи преминаването от Първа към Втора Република.  
        Направен е историко-политически анализ на италианския преход от 
90-те години. Целта е да се изясни обществено-политическата ситуация, в 
която се разгръща политическият дебат. Да се анализира динамиката и 
еволюцията на онези политически субекти, които се явяват основни 
участници в прехода и основни субекти в политическия дебат. Целта е 
също така да се очертаят онези социокултурни аспекти, които се явяват 
опорните стълбове на еволюиращата демокрация на Втората република, 
защото те се явяват детерминиращите елементи на дискурса.  
       Посочени са най-съществените особености на политическата 
транзакция: 1) Не става въпрос за преход от един политически режим към 
друг, а за преминаване от един тип либерална демокрация към друг, по-
висш тип. 2) Осъществената промяна води към мажоритарна демокрация. 
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3) Отсъствието на реална конституционна реформа прави политическия 
преход в Италия практически незавършен и към настоящия момент.           
       Отчетени са особеностите на старото републиканско устройство. 
Политическият климат на Първата република е маркиран от условия на 
партокрация, със стремеж за запазване на статуквото. Периодът до 1992г. 
е предшестван от единадесет годишно управление на т.нар. 
пентапартито- италиански модел коалиция от пет партии (ХДП, ИСП, 
ИСДП, ИРП, ИЛП). Характеризира се с блокирана власт, лишена от 
промени, в която всички лостове на властта са в ръцете на 
християндемокрацията, тясно обвързана с Римокатолическата Църква. 
Аномалия на италианския случай е присъствието на силна комунистическа 
партия, което без официално да участва в управлението на страната, 
участва ефективно във всички важни политически решения. 
       Отличителен белег на италианската политика от І-вия републикански 
период е сложната, абстрактна и неразбираема за народните маси 
политическа реторика. Авторът вижда това фигуративно и усложнено 
словотворчество като остатък от фамозната реторика на ХV и ХVІ век. 
Целта на тази реч е да направи слабо възприемчиво посланието и да държи 
обществеността на разумна дистанция от политическите процеси. 
„ Паралелни конвергенции”  е изразът, превърнал се в класическа емблема 
на политиканския език от този период – словесен парадокс, възприет като 
пародия на политическата италианска лексика от  60-те и 70-те години на 
ХХ век, която на моменти достига сюрреалистични нива на абстрактност. 
Приведени са илюстративни примери от речи на Алдо Моро. Застъпена е 
концепция на М. Кота, който разграничава три нива политическо 
функциониране: метаполитика, мезополитика и микрополитика. На всяко 
ниво съответства специфичен като тематика и аргументи дебат.    
      Посочени са отключващите прехода фактори. Откроени са две 
важни събития в периода 1989–93г, явяващи се предпоставки за 
обществено-политическите промени на Полуострова: 1) рухването на 
тоталитарните режими в Централна и Източна Европа (89-90г.); 2) 
избухването на „съдебната революция” в Италия (92-93г.) – разтърсващото 
съдебно-политическо разследване „ Чисти ръце” , което засяга всички нива 
на държавното функциониране. Събитието получава паралелен медиен 
живот под названието ” Градът на подкупите”  (La Tangentopoli). Налице е 
причинно-следствена връзка между двете събития, като първото прави 
възможно второто, а двете заедно сриват изгнилите устои на Старата 
република.  
       Драматичните събития водят до безпрецедентен разрив на 
обществено-политическия консенсус, до пълна делегитимация на 
политическите институции и на цялата политическа върхушка. Партиите, 
произлезли от западните демокрации и управлявали страната в 
продължение на 50 години са напълно елиминирани. В рамките на една 
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година има повече от 6 000 разследвани за политическа корупция (338 
депутати, 100 сенатори, 331 областни съветници и 1525 общински 
съветници). Магистратите се превръщат в практически блокатор на 
политическата система, обществеността възприема съдебната намеса като 
заслужено бичуване на деградиралия управленски морал, а средствата за 
масова информация се налагат като основен инструмент за 
разпространението на новите политически идеи.  
        С референдума от 1993г. пропорционалната избирателна система в 
Италия се трансформира в смесена – преобладаващо мажоритарна, която 
запазва пропорционалния принцип при разпределението на една малка 
квота парламентарни места. Позицията на италианското правителство е 
най-слабата на фона на цялата европейска панорама. Между юни 1992 и 
юни 2001 са сменени 9 правителства. 
         Политическите партии са главен участник в демократичната 
консолидация на Италия, поради тяхната огромна обществена роля. 
Бързата серия партийни трансформации в преходната фаза Д. Сартори 
определя като „атомизиране на системата” и „партийна пулверизация.” 
Отчетена е проявата на фактора „тотална електорална летливост” – 
метафоричен израз на бързата динамика в мнението на електората. 
Промените в електоралното поведение са увеличаващото се негласуване и 
нарастващата фрагментация на вота.  
        Раждането и консолидирането на новите политически формации 
представлява втория етап от партийните промени на прехода. 
Разгледани са основните партии, появили се в преходната фаза. Поставен е 
акцент върху техния реторически облик.  

▫ Важен момент в хрониката на италианския преход е появата на 
Alleanza Nazionale - Националния Алианс (АН) на Джанфранко Фини – 
формацията е пряк наследник на неофашисткото Италианско Социално 
Движение (МСИ). От зараждането си до днес този политически субект 
играе възлова роля в политическия живот на страната, разполага с 
властовите ресурси чрез консенсус да обезпечи стабилността на кабинета 
или при желание да предизвика правителствена криза. Притежава 
характерен реторически облик и внася своите специфики в политическото 
ораторство.  
       Паметен момент е трансформацията на МСИ в АН (1995г) - 
политически завой, при който движението осъществява радикална и 
генетична промяна, като прекъсва връзките с политическия свят, от който 
произхожда, за да се слее с най-широката коалиция на политически 
субекти в дясното пространство. Политическият обрат е определен като 
отговор с модерни термини на променените изисквания на времето. 
Лидерът Д. Фини заявява, че това е един стратегически избор, начало на 
нов политически проект, който дава продължение на националните 
интереси по адекватен в новата ситуация начин. Откроени са основните 
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политически тези на АН - защита на националните интереси, 
националното единство, реда, сигурността и законността. Посочени са 
реторически основания, разкриващи генетична връзка с идеологията на 
фашизма.  
        ▫ Северната Лига (СЛ) на Умберто Боси е популистко, 
опозиционно, враждебно на римския диктат и централизъм формирование. 
Появила се през 80-те години в провинциите на Северна Италия, с 
изборите от 1994г., Лигата се налага като политически субект с 
национален характер. Със спечелени 239 798 персонални предпочитания, 
лидерът У. Боси става най-гласувания парламентарист в историята на 
Страната. Политическата линия на движението е крайно променлива и 
дестабилизираща. Новото, което лигистите внасят в политическото 
съревнование е вулгарната политическа реторика, пропита от северния 
култ, сепаратисткия дух и политическото упорство.  

СЛ отстоява четири основни тези: федерализъм, либерализъм, 
антитръстови правила, приватизация. В обосновка на федералната идея 
лидерът предлага аргументи от икономическо естество и доводи 
изобличаващи порочните слабости на централизираната Държава. 
Реториката на северния федералист копира ценностната йерархия, 
традиционно заложена в психиката на италианското общество – майката, 
фамилията, църковната общност, родния град. Това са основните ядра на 
привързаност в италианската народопсихология - удачен ораторски 
подход, който прави аргументацията приемлива и съответстваща на 
ценностите на аудиторията. 

▫ Парламентарните избори през 1994г. и появата на новия 
политически субект Форца Италия (ФИ) на Силвио Берлускони са 
събитието поставящо началото на Втората република. Едва появила се, 
формацията се налага като първа политическа сила, която печели 
безпрецедентен кредит на доверие (46,4% като коалиция и 21% 
самостоятелно).  

На 26.01.1994г. Берлускони обявява своето „ нашествие на 
политическата сцена” . Текстът на декларацията се превръща в 
исторически документ. Базирайки се на социологическите сондажи, 
Берлускони основава партия с фирмена структура. Виждайки 
противоположността на двете нови формации в дясното пространство (СЛ 
и АН), новият политик вклинява своето движение като буфер между тях. 
Основава две коалиции: на Север със СЛ, а на Юг с АН - стратегически 
ход, чрез който, ФИ участва на изборите с два тактически съюза.  

Днес ” берлусконизмът”  се е наложил като реторически и 
поведенчески модел, чиято история разкрива най-успешната адаптация 
към условията на последните двайсет години. Стремителното нашествие 
на ФИ и Берлускони се превръща в нов политически и медиен феномен, 
който радикално променя италианската политическа система и бележи две 
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нови явления: дълбока промяна в съдържанието и формата на 
политическия език; и налагането на телевизията като медийно политическо 
средство на превъзходството.   
        Анализирани са три константни културно-идеологически мотива в 
реториката на Берлускони – антикомунизъм, либерализъм и католицизъм. 
Установен е интересен за реториката факт - засилване на убеждаващия 
ефект чрез наслагване на идеологически и лингвистични елементи. 
Несподелените политически възгледи лидерът изразява посредством 
понятия, окончаващи на -иста. Очертана е реторическата динамика и 
тематично - идеологическото движение в речите на лидера, съответстващи 
на трите различни политически периода: кабинет Берлускони І; лидер на 
опозицията; и кабинет Берлускони ІІ.  
        ▫ Новите форми на партийно коалиране водят до основаването на 
левия политически съюз ”Маслиновото дърво” (L’Ulivo, 1996), оглавен 
от Романо Проди. Политическата мисия на Р. Проди е фокусирана около 
три основни цели: основаване на лявоцентристки съюз, който да внесе 
политически баланс; европейската интеграция на Италия; реализиране на 
тотална приватизация на производствата. 
        Отчетена е силната сугестивна роля на отъждествяването със 
символа. Метафората на „маслиновото дърво” притежава особено силно 
убедително въздействие поради историческата и митологичната 
символика, която носи. Реториката на лидера разкрива пристрастие към 
либералните възгледи. Отличителна особеност на Проди е облика на 
интелектуалец и университетски преподавател по икономика, пренесен и в 
политическите му обноски. Към всеки един въпрос политикът подхожда от 
гледна точка на икономическите принципи и съображения, поднесени с 
добра доза дидактично-наставническа реторика. Р. Проди се е наложил 
като „европейския символ” на Италия, поради председателството на 
Европейската Комисия в периода 1999-2004г. В унисон с това 
проевропейската теза е константен елемент в неговите изявления.   
        ▫ Политическото управление на Масимо Д`Алема (1998-2000) има 
две ключови значения: 1) за първи път в следвоенната история на Италия 
длъжността министър-председател е поверена на комунистически 
функционер; 2) в реторически аспект присъствието на Д`Алема се свързва 
с упражняване фигурата на мълчанието (argumentum ex silentio) и 
замлъкването (aposiopesis). Резултатът е ескалация на общественото 
недоволство от безпрецедентния медиен монопол, наложен от Берлускони 
и от мълчаливата пасивност на Д`Алема, улесняваща нарушаването на 
антитръстовите правила и конфликта на интереси. В историята на 
политическата реторика този период остава с емблематичната фраза 
„ Д`Алема, кажи нещо ляво!”  
        В заключение, като специфични новости в партийната еволюция на 
прехода, са отчетени следните фактори: оформяне на два политически 
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полюса; тенденция към деидеологизиране на политиката; засилена 
вътрешна хетерогенност на новите формации.   
        ▫ Специално място в дисертацията е отделено на италианската 
политическа култура и специфичните социо-културни феномени. Те се 
важен фактор, детерминирал особеностите на политическия преход. 
Третират се като комплексно явление, обхващащо системата на ценности, 
възприятия и идеи в конкретното общество, по отношение на 
политиката и нейните институции. Всяка нация и отделна културна 
среда създава своя традиция, ритуали и своя ценностна система, които 
удовлетворяват нейните социално мотивирани потребности за участие в 
политическия процес. Традицията влияе върху дискурса, доколкото 
предава през поколенията политически опит и модели на политическа 
комуникация. Отчетено е, че съзнанието на потомци на велика 
цивилизация, цицероновото наследство и култа към историческото минало 
са вкоренени в психиката на италианското общество. Архитипното в 
политическата традиция присъства във висока степен.  
        В йерархична прогресия са посочени основните фактори, участващи 
при формирането на италианската обществена култура: традициите на 
семейството; на родния град; на Църквата; религиозните институции. 
Традиционните изявления на главата на Римокатолическата Църка по 
възлови въпроси на световната политика оказват силно влияние върху 
формирането на политическите ценности в населението на Полуострова и 
повлияват ориентацията и избора на известна част от него. Константен 
елемент от политическата реторика на Първата република са религиозно 
наставническите изявления на лидерите християндемократи. Приведен е 
илюстративен откъс от реч на Алдо Моро, озаглавена „ Религиозни 
ценности и политическа дейност.” 
        Г. Алмънд и С. Верба виждат политическата културата на 
Полуострова побъркана и апатична, белязана от цинизъм, недоверие, 
невежество и разпокъсаност. Собствено авторът определя отношението 
на италианския народ към политиката като противоречиво: характеризира 
се с недоверие към институциите, неуважение, непризнаване на 
официалните власти, липса на заинтересованост към общественото благо. 
Данните от изследванията на Евробарометър, потвърждават, че страната 
държи рекорда за най-слабо доверие към правителството и държавните 
институции.   
         Анализирани са италианските културно-политически феномени: 
слабото чувство за италианско национално самосъзнание; култа към 
местния шовинизъм; фрагментацията на политическата култура, 
раздробена на социални и териториални субкултури; разделението на 
електорални териториални зони; пропастта между Севера и Юга и 
мафиотската гангрена на престъпните организации;  
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        Отчетено е влиянието, което оказва културата на политическия елит, 
предвид подражателно-имитационното усвояване на поведенчески образци 
от страна на аудиторията, особено осезаемо в периодите на политически 
преходи. Описаните специфики очертават облика на една традиционно 
конфликтна политическа култура, която залага на конфронтацията, на 
партийното, социалното и териториалното разделение. Същите са 
предпоставки за нестабилност на политическия процес.  
         ▫ Разгледан е въпросът за политическото лидерство и средствата 
за провеждане на политическа пропаганда в италианския преход.  От 
гледна точка на реторическата аргументация авторът определя 
политическото лидерство като властово отношение, съизмеримо със 
способността на политическия оратор със слово да убеждава 
аудиторията да го следва, да я подтиква към целеното от него действие.  

Изведени са тенденциите и механизмите на италианското 
политическо лидерство в преходната фаза: аудиторията търси лидерите 
сред новите и непознати на политиката лица; стремеж към 
персонализиране на политиката; търсят се харизматичните лидери; 
проблем с лидерството в лявото пространство.  

Разгледани са основните средства за формиране на обществено 
мнение в италианското общество. В годините на прехода италианската 
ТV се превръща в политическо медийно средство на превъзходството. 
Дебатът се изнася изцяло в телевизионното пространство, като налага 
огромни промени във формата и съдържанието на политическата реторика. 
Спортът и по-специално футболът се превръща в безотказен фактор за 
интегриране и в средство за политическо обединение.  

Анализирани са механизмите, които обслужват политическата 
пропаганда на новите политически формации и техните лидери.  
       ▫ Средствата, чрез които Берлускони провежда своята политическа 
пропаганда авторът свежда до: маниакалното увлечение на италианците по 
футбола; агитация посредством ТV-то средство; внушаване на краен 
оптимизъм чрез семпъл и разбираем език, умело използване на личната 
харизма. Лидерът основава 13 000 клуба ФИ с характер на фенклубни 
обединения. Всяка среща на ФК Милан трансформира футболните страсти 
в политически. Берлускони изгражда истинска медийна империя и налага 
своето присъствие в аудиовизуалния пейзаж на страната, насочвайки го в 
политическа посока. Лозунгът ”Форца Италия” е обект на мощна рекламна 
кампания, чиято единствена цел е да внушава краен оптимизъм, 
използвайки инфантилно опростен език в една тежка икономическа фаза за 
страната. Политическата стратегия на Берлускони е основана на 
елементарните принципи на рекламата и маркетинга. Италия е първата 
европейска страна, в която подобна практика си проправя път, и която днес 
се е превърнала в правило. За реториката и за пропагандната теория е 
важен механизмът, чрез който Берлускони трансформира всяка 
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политическа изява в медийно масово събитие (директните сателитни 
връзки Tax Day, Security Day и пр.).  
       ▫ Северната Лига на Умберто Боси пропагандира федерални идеи, 
основани на териториални и икономически претенции. Пропагандните 
механизми, на които залага северния лидер са: вкоренения у италианците 
култ към местния шовинизъм и традиционната нетърпимост между Севера 
и Юга; привързаността към местния диалект; налагането на жаргонната 
лексика и вулгаризмите; извършването на символично-ритуални практики; 
агитация към фискални нарушения. Боси следва логиката на 
противопоставянето, дестабилизацията и сепаратизма. Нетрадиционно е 
подстрекателството към умишлено нарушаване на данъчните закони.  
        Най-зрелищната пропагандна проява в историята на СЛ е ”Големият 
поход към суверенитета и независимостта на Падания” (15.09.1996), от 
извора на р. По до Венеция, където Боси символично провъзгласява 
„ Основаването на Паданската Република” , намерение да създаде 
„ Национална паданска гвардия”  и да насрочи избори за Падански 
Парламент. Тези прояви авторът определя като символично-ритуални 
практики, реализирани посредством съответната реторика.  
        ▫ Политическата трансформация МСИ → АН е знаково събитие в 
италианския преход и ключов момент от съвременната история на 
Страната. Обратът има важна реторическа стойност и допринася за 
теоретизирането и анализа на политическата реторика и пропаганда. Две са 
основанията за такава оценка:  първото е от чисто реторическо естество и е 
в тясна връзка с предмета на изследването: 1) Със силата единствено на 
политическото красноречие и с блестяща аргументация, Джанфранко 
Фини успява да убеди най-старите и непоколебими членове на МСИ 
доброволно да изоставят традиционната политическа линия, да приемат 
наложената от времето трансформация, и да се влеят в новия политически 
субект АН. 2) Второто основание е по-генерално. То касае както 
реторическото, така и културно-политическото естество и показва 
извършването на революционен скок в идеологията на неофашизма. АН 
преодолява еволюционно стъпало, като утвърждава фундаментални 
промени в неофашистките идеологически принципи, осъждащи всяка 
форма на расизъм и тоталитаризъм, осъждащи расисткото законодателство 
на фашизма (от 1938г), определено като ”огромен срам”.  

Никоя друга от западните демокрации в края на ХХ век не е 
подложена на толкова дълбоки партийни преобразования, промени в 
електоралното поведение и драстично обновление на политическата класа, 
както Италия.      
      ІV. Четвърта глава представлява анализ на реторическата 
аргументация. Фокусирана е върху три основни въпроса: генералните 
реторически процеси и явления в преходната политическа реторика; 
специфичните ораторски техники за постигане на консенсус с аудиторията; 
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реторическите прийоми и аргументативните модели в делиберациите на 
новите политици, упражняващи „новия политически език.” Аргументативният 
анализ е организиран в дедуктивен порядък –  включва три отделни нива, 
които се движат в посока от общовалидното и глобалното към специфичното, 
конкретното, индивидуалното.   
        Първото ниво на анализ третира мащабните новости в 
политическата реторика на прехода - генералните реторически процеси и 
тенденции, регистрирани като промени.   
        Второто ниво се занимава с различните аргументативни модели 
лидерство. Компаративно са разгледани специфичните аргументативни 
подходи на новите политически лидери, откроени са техните индивидуални 
модели на убеждаващо взаимодействие.   
        Третото ниво анализира аргументативните техники за 
презентация на посланията. Направен е опит да се „разглобят 
аргументативните механизми” и да се вникване в подредбата и 
субординацията на съставящите ги елементи. Отчетени са лингвистични 
маркери, внасящи качествени промени в дискурса.     
         Целта е да се обхванат възможно повече аспекти, частни и 
оригинални страни от колорита на италианския политически дебат. 
Анализът е базиран на проучването и обработката на сформирани от 
изследователя речеви корпуси за всеки отделен политически оратор. В 
методично отношение са съчетани собствения изследователски анализ на 
аргументацията и автоматичната обработка на текстовете. В изложението 
са интерпретирани резултатите, получени с програмата TaLTaC2.  
        Преходните събития трасират нова ключова посока в обществено-
политическото взаимодействие - правят възможно директното участие на 
гражданите в политическия живот и налагат генерални промени в 
политическата, социалната и медийната сфера. Новите условия водят до 
генерални трансформации в характера на обществено-политическия 
дискурс - променят се механизмите и формите на политическата 
комуникация, променя се драстично обликът на политическата реторика, 
формите на политическата пропаганда, характерът на политическия дебат, 
способите за производство на консенсус. Навлизат модели и форми на 
политическа интеракция, заимствани от американската и англосаксонската 
системи, които адаптирани към условията на Полуострова, добиват 
специфичен облик на италиански феномени в политическата реторика.  
        Специалистите констатират появата на няколко нови механизма в 
политическата комуникация: медиезиране, персонализиране, налагане на 
харизматичното лидерство, навлизане на техники от маркетинга и 
рекламата, търсене на театралната перспектива. Авторът поддържа 
тезата, е всички тези процеси имат общ произход, всички те са логично 
следствие от първичния процес на интензивното медиезиране на 
политическата комуникация. Това е генералният процес, който 
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впоследствие добива различни метаморфозни форми, еволюиращи в 
субординиран ред.  
       Авторът вижда два генерални процеса: медиезиране и опростяване. В 
политическата комуникация първичният процес е медиезирането. 
Останалите са негови следствия и производни форми: навлизането на 
техники от маркетинга и рекламата, персонализирането и 
фабрикуването на лидери, търсене на театралната перспектива, 
симулирането на събития, продуцирането на масови подражателни 
култове, производството на семио-капитал. Те са пряко следствие от 
интензивното медиезиране.  
        В политическата реторика основният процес е опростяването. 
Всички останали реторически явления са негови производни форми и 
метаморфозни разклонения: елементаризиране на лексиката, нашествия 
на диалектизми и вулгаризми, символично-ритуални практики, форми на 
бедна комуникация, материализиране на метафорите. Всички тези 
процеси не протичат изолирано, но в съвкупно единство.  
        Медиезирането на политиката е неизбежен процес, предвид бурния 
прогрес на технологиите. Специалистите го определят като първичният 
фактор, който води до трансформиране на политическата пропаганда в 
политическа комуникация - т.е. променя мащаба и формите на процеса в 
посока глобализация. В рамките на преходното десетилетие политиката на 
Италия е напълно медиезирана, а средството, което взима надмощие над 
останалите, е телевизията. Нейната политическа значимост е свързана с 
влиянието на телевизионната комуникация върху поведението и избора на 
електората. Електоралната кампания през 2001г. в литературата се 
определя като кулминация на безпрецедентна медийна битка. Второто 
правителство на С. Берлускони се ражда с благословията на медийната 
легитимност: така е окачествен телевизионния договор, който лидерът 
сключва с целокупния италиански народ на 8.05.2001–неговата официална 
реч по встъпване в длъжност министър-председател. По същество става 
дума за символично-ритуален акт на границата между политическото, 
театралното и личното измерение, възприет като гаранция за поет 
политически ангажимент.  
        Налага се нов политически стил комуникация, който откроява  
индивидуалности и личности. Персонализирането на политическата 
битка изкарва на повърхността нови фигури, произлизащи от други сфери: 
университетски преподаватели, предприемачи, магистрати, икономисти, 
хора на изкуството. Вниманието на публиката се измества изцяло върху 
техните персонални качества. Процесът на политическото 
персонализиране е констатиран от Мацолени и Ливолси, а впоследствие 
възприет от всички изследователи на публичността. Протича успоредно с 
фабрикуването на лидери. Двата процеса са взаимозависими и се приемат 
като директно следствие от налагането на двуполюсния политически 
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модел. Свързани са с формирането на нови персонални партии, имащи 
непартиен характер, а фирмена структура, с неограничена и изключителна 
власт на лидера и непредсказуеми механизми на кариерно развитие. 
Лидерите на тези нови формации притежават ясно детерминиран и 
специфичен профил, отличаващ ги от всички останали политически 
персонажи. 
        Първи Д. Мацолени и Х. Маркузе констатират навлизането в 
политическата комуникация на стратегии и техники, типични за 
маркетинга и рекламата. Феноменът става очевиден в предизборната 
кампания на 2001г., когато инструментите на традиционната пропаганда се 
преобразяват в рекламни техники, провокиращи сляпото подражание на 
публиката. Цялата електорална кампания експертите виждат построена 
върху търговското съчетаване на четири ключови рекламни принципа: 
сгъстяване; опростяване; насищане; реторическия принцип на 
повторението.  
        В този смисъл логично е навлизането на икономическа и финансова 
лексика в политиката. Мотивите са честото сформиране на служебни 
(технически) правителства и навлизането в политиката на голям брой 
икономисти. Авторът се присъединява към тезата за доминиращото 
значение на трета причина - необходимостта от доставянето на точни 
данни и числови статистики - добра реторическа стратегия за изграждане 
на обективна (привидно) аргументация и спечелване на доверие. За 
Берлускони цифрите са аргумент на преференция и превъзходство.   
        Медиезирането придава на политическата комуникация елементи на 
зрелищност и отваря широко театралната перспектива. Налице е 
двупосочна интеракция политици-медии. От една страна, медиите 
упражняват власт, като филтрират и създават образите на новите лидери. 
От друга страна, политиците се научават да използват пълноценно 
възможностите на новите медии в полза на собствения имидж. Логично 
нараства ролята на невербалните елементи в комуникацията. 
         Описаните механизми водят до драстично опростяване на 
политическия език. Този процес Д. Антонели определя като епохален  
преход от парадигмата към превъзходството и отразяването.     
Специфично италианска форма на опростяване е нашествието на 
диалектизми и вулгаризми в политическата лексика - сигнал за 
спонтанност и дистанциране от формалните езикови модели. Езиковата 
стратегия на У. Боси потвърждава  тезата на Ч. Морис, че споделянето на 
общ език е фин и мощен инструмент за контролиране поведението на 
масите. Авторът поставя въпроса: словесно богатство или 
прахосничество е грубия и вулгарен политически език на У. Боси? 
Обработката с TaL TaC тук разкрива най-изненадващите резултати. 
Доказва се, че за Боси диалектизмите и жаргонните изрази са 
персонализиран стилистичен похват, който освен запомнящ се колорит, 
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внася и безспорно езиково богатство. Политическият жаргон е спонтанна 
реакция на съвременната аудитория срещу прекалената интелектуализация 
и сухата безизразност на традиционния политически език. Демонстрира 
как жаргонът воюва с формализираната реториката, като я провокира и 
иронизира. 
        Типично италианска форма на опростяване са инфантилизмите – 
прибягването до инфантилни техники на комуникация. Специалистите 
асоциират феномена с езикови прийоми, използвани от С. Берлускони, 
заради приказния стил и фоторомантиката на книгата „ Една италианска 
история” , която политикът изпраща с лично посвещение, до всеки 
италиански дом, в цялата страна - особена форма на пропаганда, която 
почива на италианските народопсихологически специфики. Функцията на 
инфантилните методи е да активират психологични механизми за 
несъзнателна привързаност, да успокоят публиката, чрез лесното 
спечелване на симпатия и снизходителност. Това не са невинни прийоми, а 
добре проучена популистка стратегия.   
        Персонализирането на политиката има силни ефекти върху 
езиковите процеси. Данните от TaLTaC2 показват, че цитирането на името 
„ Берлускони”  регистрира пикови нива на повторение през 1994г. и бележи 
безпрецедентни стойности в италианската политическа история. Рекордни 
нива отчита и лексикалната продуктивност на името <Berlusconi>. Явява се 
езикова „ константа” , която по своите размери няма равна на себе си в 
досегашната история на Полуострова и се налага като парадигматичен 
случай на словотворчество.   

Разгледани са вербалните символи в политическата реторика. 
Изхожда се от постановки на А. Русинова-Христова относно значението на 
кондензираните символи в политическите послания. Специфично 
италианска форма са символично-ритуалните практики. Основани са на 
символната логика и акумулират богата образност и наситена 
емоционалност. Ярки примери са: походите на СЛ, учредителните 
церемонии по „основаване на Република Падания”, клетвата в Понтида. 
Ритуални практики с реклама на чужд стил (англо-американски) са 
организираните от ФИ масови медийни събития tax-day, security-day, 
labour-day, election-day. Разсъждава се върху реторическия генезис и 
езиковия зародиш на тези символично-ритуални практики в политическата 
комуникация. Частен случай на кондензирани символи са политическите 
евфемизми в италианската практика. Думите с фиксирана негативна 
натовареност се заменят с понятия, имащи положителна конотация. С тази 
логика Д. Фини извършва поредица ритуални трансформации: преименува 
„ враговете”  в „ политически съперници” , трансформира Социалното 
Движение (екстремно фашистка конотация) в Национален Алианс – 
модерен политически съюз, отворен за широкото дясно пространство.  
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        Р. Гуалдо констатира механизма на политическо материализиране 
на метафорите - последващо изобразяване и материализация на 
метафорите от езика. Материализирана метафора е автобусът, с който 
Р.Проди извършва „пътуване из Италия”, за да противостои на „кораба на 
свободата”, под капитанството на С. Берлускони през 2000г. Въпросните 
практики са обвързани с тезата на Г. Клаус за „ икономията на 
мисленето” , чийто практически израз е „ икономията на езика” . Същата 
концепция в модерен аргументативен аспект доразвива В. Ло Кашо. 
Третира езиковата икономия като ораторска преценка за способността на 
аудиторията сама да реконструира пропуснатите речеви пасажи. В унисон 
е и тезата на А. Русинова-Христова за вербалната комуникация като форма 
на психична стенография.  

Отделено е специално внимание на един интересен и провокативен 
факт – присъствието на устойчиви изрази с негативна българска 
конотация в италианската политическа лексика. Анализирана е появата, 
съдържателната динамика и аргументативната роля на изразите „ българско 
мнозинство” , „ български избори” , „ български едикт”  и „ български указ” . 
Отчетена е неприятната тенденция: когато става въпрос за негативни 
политически явления, италианският език се показва твърде щедър да 
предложи думата „ български” , употребена в преносен смисъл, като символ 
на догматична и авторитарна политика, на ограничена свобода и 
публичност. По-задълбоченото проучване отвежда до мотиви на верска 
основа, свързани с установеното в народната памет на католиците понятие 
за българската ерес (Bulgarorum haeresis) – Богомилството от времето на 
ІІ Българско Царство.  
        ▫ Следващото ниво на анализ разглежда аргументативните 
модели лидерство. Приема се, че всеки един от политиците, с които се 
занимава това изследване притежава свой специфичен ораторски профил. 
Всеки един от тях представлява оригинален модел на политическо 
лидерство, наложено посредством неговите индивидуални способи на 
убеждаващо общуване. Показва се, че отделните политици упражняват 
различни аргументативни модели лидерство. 
        В изложението са изградени подробни ораторски портрети на новите 
политически водачи. Маркирани са най-значимите ораторски изяви на 
политиците, както и скандалните тези, провокирали силен обществен 
отзвук. Откроени са основните политически тези. Показан е конкретния 
реторически инструментариум – фигури, тропи, специфичен речник, 
ключови думи. В съпоставителен план са анализирани индивидуалните 
аргументативни похвати, които прилагат лидерите, посочени са изолирани 
аргументи със специфична употреба. Приведени са илюстративни откъси 
от речи.   
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        Всеки един от политическите лидери на прехода има собствен ключ 
към успеха. Всеки един от тях показва ефективността на конкретен, избран 
от него, аргументативен модел за спечелването на политически консенсус.        
Стратегията на С. Берлускони авторът определя като сугестия на 
екстремен оптимизъм, на увереност в успеха, реализирана чрез 
съответната солидарна реторика и техниката на разказването на лични 
успехи.  

Страстен полемист, У. Боси основава стратегията си на два 
противоположни механизма - идентификация с населението на северните 
региони и противопоставяне на всички останали политически субекти, на 
политическия елит, на цялата държавна система. Северният лидер разкрива 
изключителната аргументативна мощ на един важен механизъм в 
политическото общуване - познаването на субкултурите и техните 
вербални кодове.   

Д. Фини олицетворява политическата умереност и ораторската 
дисциплината. Прилага най-сложните аргументативни техники на 
дисоциция. Сплав от логичност и емоция, лидерът е елегантен образец на 
съвременния италиански пост-неофашизъм, съхранил традиции и 
устойчив електорат.  
        В политическия полюс на Левицата, Р. Проди залага на 
специфичните икономически компетенции и еврореториката, реализирани 
посредством типичната за „професора” дидактична реч. М. Д`Алема залага 
на идеологията. От дистанцията на времето се отчита, че всеки един от 
тези персонажи се явява фактор, допринесъл за практическото осмисляне 
на политическия опит и теоретизирането на политическата реторика. 
         ▫ Третото ниво на анализ разглежда аргументативните техники 
за представяне на политическите речи. Целият теоретичен и 
практически арсенал на реториката се свежда до тяхното усъвършенстване. 
Най-често срещана техника за поднасяне на политическите послания с цел 
убедително въздействие е аргументацията чрез асоциация. Класически 
случай са речите на Р. Проди. Схематично е изобразена затворената 
кръгова структура на аргументацията и асоциативните връзки между 
отделните предпоставки (интерпретации) и между тях и основната теза. 
Семантичните полета, изолирани с TaLTaC, онагледяват биномите въпрос-
отговор (индикатор на асоциация чрез последователност) и 
необходимост-резвитие (индикатор на асоциация чрез съжителство).  
        Важно място в политическите речи намира аргументацията чрез 
дисоциация. Прилага се когато, за да се избегне несъвместимостта и 
вътрешното противоречие, се налага да бъдат разединени понятия, които 
обичайно се възприемат като едно цяло. Брилянтен пример е паметната реч 
на Д. Фини на ХVІІº Конгрес трансформация МСИ→АН. Изобразена е 
схемата на дисоциация чрез въвеждане на философска двойка с Термин І и 
Термин ІІ, където Термин ІІ може да бъде възприет единствено при 
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съпоставка с Термин І. Ван Рийс предлага таксономия на индикаторите на 
дисоциация: на разделяне, на отричане, на оценка. Приведени са 
илюстративни откъси от посланията на италианските политици.   
        Аргументацията базирана на ценности и йерархии е основна техника 
в речите на С. Берлускони и У. Боси. Характерно за първия е 
трансформирането на абстрактните ценности в конкретни. Вторият 
залага на ценностните йерархии, чиято убеждаваща сила идва от начина, 
по който ценностите са подредени по релевантност.         
 Аргументацията чрез разказване на събития е оригинална техника, 
наложена от Берлускони. Съчетава механизмите на разказването и 
убеждаването, чрез вплитане на автобиографичен разказ. Тук се разполагат 
аргументите на личността, на личния успех, на щастливата развръзка, 
въведени чрез повторения и аналогии. Лингвистичният израз на техниката 
е преобладаващата употреба на местоимението за 1л. ед. ч.       
        Посредством ресурсите на TaLTaC са изведени някои лингвистични 
маркери в речите по встъпване в длъжност на С. Берлускони и Р. Проди – 
двамата премиери с противоположна политическа принадлежност. 
Въведени от Е. Бенвенист и доразвити от Ф.Сантули, индикаторите за 
инклузивна и есклузивна интерпретация показват специфичния стил по 
самопредставяне на Берлускони като персонален и насочен към поемане на 
лична отговорност, докато в стила на Проди доминира не-личността, 
отъждествена с образа на правителството.    

В заключение се казва, че политическият преход на Италия от 90-те 
години на ХХ век се свежда до две основни реформи: на електоралната и 
на партийната система. Последствията от тези промени са глобални и се 
регистрират на всички обществени нива. Доказва се, че политическият 
дебат от преходното десетилетие е подчинен на два нови генерални 
процеса, имащи пряка връзка с реториката: медиезиране и опростяване. 
Новата епоха на медиезирана политическа комуникация отваря път на 
кратките послания и налага специфичната диалектика на бързи и кратки 
интервали. 

Доказва се, че преходната фаза и последвалите години от втория 
републикански период очертават облика на една нова форма на 
политиканство, определена от Д. Антонели като реторическа 
дегенерация, която се осъществява посредством два нови рода на лъжата: 
argumentum ad personam и endoxa. Това се оказва много далеч от 
правилата на комуникативната коректност, разработени от италианския 
лингвист В. Ло Кашо. Специфично италианските форми са: опростяване 
на лексиката; нашествия на диалектизми, вулгаризми и просторечия; на 
вербални кондензирани символи; форми на бедна комуникация; 
материализиране на метафори; символично-ритуални практики; търсене 
на театрална перспектива, и пр. Налага се тенденцията на очернянето на 
опонента по всякакъв начин и с всякакви средства. Нещо повече, това 
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става генерален подход в политическия дебат на Италия. Създава се 
общество, основано на метафори, на фалшиви образи и показни изяви, свят 
на симулирани събития и споделени масови култове, свят, способен да 
„изработва” обществено мнение и да го направлява в желаната посока. 

Реторическият ефект на политическата реч все по-осезаемо се свежда 
до автоматичното трансформиране на положителната семантична и 
ценностна натовареност на политическите послания, до остойностяване и 
легитимация на властта. Прибягването до реторическите инструменти е 
част от играта с информацията – спечелване на консенсус, представяйки 
фактите по такъв начин, че те да станат не само приемливи, но и желани. 
Изплува на повърхността едно много важно фактическо положение – в 
сферата на политиката, аргументативният дискурс се явява пресечна точка 
между теориите на комуникацията, на философията, на семиотиката и 
поведенческата теория.  

Всяко ново поколение политически оратори наследява опита на 
предходните, като придобива такива специфики, каквито налагат 
потребностите на новия ден. Фон на всичко това е способността на 
реториката да теоретизира житейската практика и идеите от класическото 
минало, през съвременната история, към модерността.      
         
  
 
IV.      ПРИНОСНИ  МОМЕНТИ  В  ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД                                 

 
1. Настоящата дисертация представлява първо българско реторическо 
изследване на италианския политически дебат. Изградени са подробни 
ораторски  портрети и са изведени аргументативните модели в реториката 
на основните италиански политически лидери от края на ХХ век.   
 
2. Изследването въвежда в българската реторическа критика основни и 
най-нови теории, както и постановки на съвременни италиански автори, 
непопулярни у нас и утвърдени в западноевропейската реторическа 
литература.    
 
3. В изследването е приложен собствен изследователски метод и 
алгоритъм за анализ. Съчетани са теоретичен реторически анализ и 
модерния метод за автоматичен анализ на текст TaL TaC 2. Благодарение 
на този метод се достига до значими изводи по отношение анализа на 
политическите речи. Доказана е ефективността от съчетаването на 
количествения и качествения анализ на речта и се илюстрира една 
утвърдена европейска традиция в реторическите анализи.  
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4. Изследването подпомага реторическото осмисляне и анализа на     
обществено-политическия дискурс на един ключов момент от    
съвременната международна политическа история.  
 
5. Реторическите специфики на прехода в Италия във водения дебат са 
разгледани в национален контекст. Разкрита е връзката между 
особеностите на политическата култура на италианската нация и прехода, 
чиято реторическа аргументация е център  на изследването.  
 
6. Изследвани и онагледени са езикови детайли и са изведени специфично 
италианските форми на новото политическо ораторство, възприети като 
модели на  подражание в по-младите европейски демокрации. 
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