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Предложеният научен труд е с обем 314 стандартни машинописни страници и 
включва: увод, четири глави, заключение, библиография и приносни моменти. Само 
теоретичната част е с обем от 304 страници. 

Съвсем естествено, в увода, докторантката се е насочила към формулиране на 
актуалността на темата. Сочи се, че последното десетилетие на държавата с най-
интензивна политическа динамика в Европа след Втората световна война, е десетилетие 
на обществено-политически трансформации, създаващи условия за почти директно 
участие на гражданите в политическия живот. Това води до сериозни специфики, които 
заслужават различен тип изследвания и особено на реторическата аргументация на 
политическите лидери.  

Формулирани са обектът, предметът и целите на изследването, както и 
изследователските задачи и изследователска теза. Подчертава се, че в изследването са 
съчетани авторският изследователски анализ на реторическата аргументация и 
методиката за автоматична обработка на текстови корпуси TaL TaC2.  

По-нататък в увода докторантката сочи, че ще приложи собствен алгоритъм за 
анализ на аргументацията, като ще заимства и адаптира към спецификите на конкретното 
изследване някои установени в теорията модели за аргументативен анализ: 1. дефиниране 
на темата на речта; 2. идентификация на тезите или на съревноваващите се тези; 3. 
сегментация на аргументите; 4. изграждане на аргументативни връзки; 5. 
реконструкция на цялостната аргументативна техника.  

Първа глава е с название „Политически дискурс и политически дебат – 
реторически аспекти” .  

Докторантката основателно започва с формулировката на политическия дискурс и 
комуникацията. Самото понятие дискурс, толкова разнопосочно използвано днес, че се е 
достигнало до обезличаването му, е разгледано така, както би следвало да се прави в едно 
научно изследване. Авторът подчертава многобройността на изследванията на дискурса и 
въпреки че заявява, че няма да прави обстоен критичен анализ върху тях, се спира 
достатъчно пълно на Мишел Фуко и знаменитата му лекция в Колеж дьо Франс през 1970 
г., където са посочени четирите базисни принципа за строежа на дискурса, както и на Ван 
Дайк, чиято дефиниция на дискурса тя приема за универсална. Предложено е и 
виждането на Лорела Чедрони и Томазо Дел Ера за функциите на политическия дискурс. 
Продължава с изследването на публичността като централен фактор за упражняването на 



политическия процес, като се позовава на тезата на Франческа Сантули, че 
„ политическите участници в една речева форма следва да бъдат взети предвид само 
когато участват в качеството на публични политически субекти”. Именно при това 
положение се проявява значението на лингвистичния и практически контекст и ролята им 
за възприемане на означеното. Или налице е старата идея за това, че независими от 
контекста фрази няма. Тук отново авторът се позовава на Мишел Фуко, Ван Дайк, както 
и на Георг Клаус, Юрген Хабермас, Даниел Туре Бьоргу, като отива и към определянето 
на политически дискурс от своя гледна точка и за нуждите на своето изследване: като 
своеобразно съзвездие от родове, или под-родове на езика, включващи различни форми, 
ситуации на проявление и субектни взаимодействия (дискурсивни интеракции) в 
политическа дейност. 

По-нататък в изложението авторът разглежда ролята на комуникацията в 
политиката. На връзката й с демокрацията. Направен е бърз, но компетентен преглед на 
политическата реч от времената на Древния Изток до комуникацията чрез съвременните 
масмедии, които водят до революция в тази област. Древните гърци дълго нямат понятие 
за оратор. Употребявали са - политик или народен водач (демагог). Както казва Д. Туре 
Бьоргу – „политиката е реторика”. Тезата е вярна, макар и, разбира се, хиперболизирана.  

Предложени на вниманието ни са двата модела на Джанпиетро Мадзолени на 
политическа комуникация – публицистично-диалогичен и медиен. Авторът подчертава 
огромната роля на електронните медии, проявила се особено сериозно за първи път във 
Великите дебати между Кенеди и Никсън. Обосновава се, вярната и наблюдавана от 
всички нас почти ежедневно постановка, че всички медии, са неотлъчен елемент от 
социалното общуване. Те не са просто посредник, а повсеместно присъстващ фактор. Те 
са сцена на политическите действия. Както казва Ван Дайк, наблюдава се феномен на 
привнесено медийно заразяване.  

За да се разгледа в пълнота политическата комуникация, докторантката се спира на 
основните субекти на политическата комуникация: политическите институции, 
масмедиите (печат, телевизия, радио, интернет) и гражданите. Масмедиите могат да 
поемат различни роли, а често и да ги съчетават – това са ролите на „говорители” и на 
„куче пазач” по израза на С. Бентивеня. Авторът заслужава адмирации за разглеждането 
на взаимовръзките: политическа комуникация – политически език; политически дебат – 
политически език; политически език - политическо ораторство; разгледани естествено на 
фона на политическия дискурс. Съвсем правилно се сочи, че обратното, т.е. 
разглеждането им извън дискурса би ги направило безпредметни. Не е пропуснат и 
фактът на аргументативната роля на лидера и значението му в политическото 
красноречие, по-пълно разработен във втора глава. Никога в политическото ораторство 
не е било без значение КОЙ говори. 

Тук следва да се обърне внимание и на авторовото виждане за същността на 
политическия език като автономно измерение със собствени теоретични фундаменти. 
Специално внимание е отделено на Харолд Ласуел и на типологията на политическия 
език на Мъри Еделман, който разголва манипулативните механизмите на привидно 
формалната политическа реч. Целта му е да „имунизира” гражданите, за да възприемат 
по-леко вирусите, съдържащи се в манипулативното политическо слово. Тъкмо 



разголването на тези механизми, чрез тяхното изследване, е един от приносните моменти 
в настоящата работа.  

В изследването авторът ползва в критичен план значителен кръг учени от световна 
величина, като акцентът е поставен върху италианските автори. Всичко това е 
допринесло за формирането на собствени теоретични позиции, което е несъмнен принос. 
Не са пропуснати и българските автори. В конкретния случай е определена 
„италианската рамка” на политическия дебат като „съревнование между шампиони”, 
имащо преди всичко медиен характер. Поради това съвсем правилно авторът се е 
ориентирал към съществуващите в литературата изследвания на медийното влияние 
върху аудиторията.  

Следващ принос в работата е разглеждането на спецификите, проявяващи се в 
италиански контекст (І.3.). Представени са основните италиански теоретични 
„попадения” – „езиково ДНК на политика”, форми на „бедна комуникация”, „народът на 
факса”, „ автопродуцирана политическа комуникация” и др., които могат да намерят 
приложение във всякакъв тип изследване на реторическа аргументация в политиката. 
Очертана е специфичната за Италия медийна среда. В нея комуникацията е дирижирана 
от субектите собственици на медии. Така политическата комуникация се явява подчинена 
на икономически – пазарни, маркетингови и рекламни принципи и обслужва частни, а не 
обществени интереси. Което пък от своя страна извежда на политическата сцена 
неизвестни дотогава личности като един Берлускони, например. Тези италиански 
специфики на политическия дискурс позволяват на Кармен Дел Аверсано да се отнесе 
недоверчиво относно прилагането на „Теория на аргументацията” на Перелман в Италия. 
Сочат се основни причини и се правят песимистични изводи. Като твърде похвално, 
следва да се посочи научното любопитство, изразеното съмнение и намерението на 
докторантката да провери верността на постановките на Аверсано. В крайна сметка се 
достига до извода, че крайният песимизъм е твърде краен. 

Втора глава е посветена на концептуалната рамка на анализа. Едно подобно 
изследване не би могло да бъде направено без разглеждане на основните теоретични 
положения на различните школи в теория на аргументацията, които да бъдат основа и 
рамка на анализа на аргументацията на италианските политици. Илюстрирана е „пъпната 
връв” на съвременната теория на аргументацията с античната реторика.  
 Считам, че е безсмислено в рецензията да правя обзор на разгледаните от 
докторантката теории и още по-малко да се впускам в подробности за всяка една от тях. 
Може категорично да се заяви, че не е пропусната нито една сериозна школа или течение 
в областта на аргументацията, като се добави и това, че те се познават в дълбочина. 
Става дума за десетки автори и съчинения, написани на различни езици, често 
разминаващи се принципно,  понякога в дребни на пръв поглед, но всъщност значителни 
подробности, уловени от докторанта. Именно това е позволило на автора при излагането 
им да се прояви като теоретик, който с лекота изследва, съпоставя и противопоставя, 
съгласява се или отрича, прави обосновани изводи, а не останал на равнището на 
коментатор на чужди текстове. Нещо, което днес наблюдаваме твърде често. Авторът 
следва да бъде адмириран и за това, че е разширил не само научните ни, но и 
географските ни представи за теорията на аргументацията, въвеждайки в нашия 



теоретичен арсенал редица италиански изследователи, почти неизвестни досега в 
България и в същото време популярни в чуждите научни среди. Особено внимание е 
отделено на Винченцо Ло Кашо и неговата Теория на аргументативната граматика, 
която се явява и най-новата теория на аргументацията.  
 Разгледани са видовете аргументация: в зависимост от формата й, а именно 
писмена и устна; със и без публика; от гледна точка на целите – дали се доказва с цел 
истинност или с цел убеждаване, независимо от истинността; аргументация без открито 
аргументиране, т.нар. от У. Еко суазивни сили, стоящо близо до това, което в 
литературата можем да срещнем като косвена подбуда и пр. Тук именно се подчертава 
т.нар. електорална летливост на италианците, която предопределя и спецификата на 
аргументацията в зависимост от нея. Всичко това е представено на фона на италианския 
политически дискурс и на изказванията на водещи италиански политици, което свързва 
теория и практика и отново заслужава поздравления.  
 Авторът разглежда и специфично италианската форма на политически дебат и 
ораторство – политическата монография и специфичната за нея аргументация. Тъкмо тук 
е широкото приложно поле на писмената аргументация. Това е една по-суха, доколкото и 
липсва произносителният невербален аспект, но в същото време и по-изящна и 
премерена форма на реторическо аргументиране, наследена още от Изократ, който търси 
една универсална аудитория, по терминологията вече на Перелман. Подчертава се, че не 
трябва да се мисли за прост формален признак. Записването на една реч и превръщането 
й в ораторска проза (текст) е различна от ораторската проза, предназначена за четене. 
Неслучайно М. Т. Цицерон прави, според някои автори, изключително силна редакция на 
записаните си речи, преди да бъдат публикувани, независимо че повечето от тях са имали 
успех при произнасянето. Той си е давал сметка за загубата на информация за контекста 
и свързаното с него разбиране при прочит на записа на текста, така и за загубата на 
общата аргументативност, дължаща се на загубата на невербалната аргументативност, 
идваща от произнасянето и незапазена в текста. Именно те трябва да бъдат 
компенсирани от редакцията за запазване на ефекта. 
 Както в първа глава, така и тук авторът удачно преминава от по-общото към по-
частното и отделя специално внимание на италианската политическа среда и 
приложението на теоретичните аргументативни концепции в нея. Това е верен подход, 
доколкото се движи от общовалидното към специфично италианското, което не е извън 
общочовешкия контекст в същото време. Тук докторантът е в стихията си благодарение 
на отличното познаване и интерпретиране на италианската доктрина, разбира се, в 
светлината на основните неиталиански автори.  
 Като един от твърде сериозните авторски приноси в докторската дисертация следва 
да се посочи използването на автоматичния анализ с метода TaL TaC2. Не ми е известно 
подобно нещо да е правено в българската реторика. Това, разбира се, е важно, но по-
важното е, че това не е просто израз на оригиналност, а навлизане в дълбочина в 
изследванията на реторическата аргументация. Това е програма, която обединява 
количествения и качествения анализ на текстовите данни и дава качествена оценка на 
статистическите резултати. Когато това се прави едновременно с теоретичния анализ, 



направен блестящо от докторантката, се постигат и високите резултати, до които тя е 
достигнала.  
 Трета глава, посветена на реторическите аспекти на политическия преход от Първа 
към Втора италианска република, започва с неговата историко-политическа рамка. 
Впечатляват задълбочените познания на докторанта върху съвременната италианска 
политическа история. Друго не би трябвало и да бъде, доколкото това е канавата 
(политическия дискурс), върху която е проучена и политическата аргументация на най-
видните италиански политически лидери. Изследването би олекнало, ако авторът беше 
пристъпил директно към прехода, което е доста по-лесно и поради това - съблазнително. 
Правилно се сочи, че основанията за него се коренят в Първата република, в която до 
1992 г., когато той започва, Италия сменя 57 правителства, въпреки че правителствената 
нестабилност не води до политическа нестабилност – нещо характерно за Италия от този 
период.  
 Подчертава се, че преходът не е драстичен, какъвто би бил при смяната на 
монархия с република или при смяната на авторитарен с демократичен режим, какъвто 
Италия прави след падането на фашизма и какъвто е налице при страните от Източния 
блок, след 1989 г. Тук се наблюдава смяната на един либерален режим с друг, което 
усложнява теоретичното осветляване на разликите, но и което в същото време позволява 
на добрия изследовател да ги открие и анализира, и да достигне до сериозни обобщения. 
Именно това е направено в настоящата докторска дисертация. Трябва да се подчертае 
също така и умението на докторанта да разглежда политическото и реторическото не 
като смес, а като съединение, като нещо единно. Тук заслужава да се отбележи и фактът, 
че докторантката не разглежда материята хронологично, което е значително по-лесно, а 
систематически, чрез изследване на динамиката и еволюцията на основните политически 
субекти, участващи в прехода, и чиято аргументация се изследва всестранно. Разгледани 
са типично италианските социокултурни аспекти: голямата роля на 
християндемокрацията, на тясно свързаната с нея Католическа църква, както и на силна 
комунистическа партия и свързаните с това ценности на аудиторията. Именно 
последните са обект на аргументативна атака и източник на реторически аргументи.  
 Преходът е отключен както от външни фактори (падането на т.нар. 
народнодемократични (комунистически) режими в Източна Европа и Италианската 
евроинтеграция), така и от специфично италиански вътрешни фактори, сред които е 
невижданата повсеместна корупция. Лавината тръгва от разследването, известно като 
„ чисти ръце” и свързания с него съдебен, медиен и политически скандал - 
„Танджентополи”  (Градът на подкупите), който води до т.нар. „ съдебна революция”.  
Това е базата, върху която избуява италианският политически дебат и свързаната с него 
реторическа аргументация.  
 Авторът подчертава, че едно от нещата, характерни за политическия език на 
Първата република, е неговата абстрактност, сложност, неясност. Език, често 
представляващ „нищоговорене” и наподобяващ политическия език в изчезналите 
народнодемократични комунистически държави. Това е език, напомнящ реторическите 
декламации от времето на втората Софистика, характерен за Средновековието от „500-
те и 600-те”  години. Той е натруфен и фамозен, изглежда сериозен и сложен, и както 



казва Свети Аврелий Августин, език, който по-скоро би могъл да скрие, отколкото да 
открие смисъла. И понеже в мнозинството си аудиторията не знае поговорката, че „Не 
всеки, който не можеш да разбереш, е мъдрец”, причислява тези празнодумци или по-
скоро манипулатори към интелектуалния и недостижим елит. Вместо да бъде отхвърлен, 
както се очаква, при този „смъглен” , „наукоподобен” език, ораторът става енигматичен, 
чаровен и в крайна сметка безотговорен. Безотговорен, защото по-късно, при оценка на 
резултатите, се оказва, че нищо подобно не е казвано, а ако нещо е казвано, то то не е 
било разбрано правилно. Този език от един момент нататък, когато хората започват да 
разбират, че не са разбирали, защото не е имало какво да се разбира, предизвиква все 
повече отвращение у тях, както към езика, така и към политиците, което отваря нишата 
за поява на нов политически език и нови политици. Разгледани са т.нар. „паралелни 
конвергенции” , в политическия език като парадокс, доколкото две паралелни линии 
никога няма да се пресекат. Авторът не се е ограничил до теоретично разглеждане на 
езика на политиците от този период. Тезите са подкрепени с достатъчно представителни 
откъси от текстове.  
 Докторантката подробно се спира на ролята на политическите партии в прехода, 
бързата партийна трансформация, която води според Д. Сартори до „атомизиране на 
системата”  и „ партийна пулверизация” , както и „тотална електорална летливост” – 
метафори за отразяване на динамичността в системата и позициите на електората и 
представляваща антипод на „твърдия електорат”.  Аудиторията е обезверена и 
неориентирана и от субект все повече се превръща в обект на манипулации. Все по-
малко са бариерите, които следва да бъдат преодолявани чрез политическото говорене. 
Като сполука на автора трябва да се посочи, че не остава на равнището на общото, 
характерно за езика на политическия преход, което е само по себе си достатъчно 
представително, но се отива към изследване на основните политически тези и езика на 
отделните политически формации и техните лидери. Според мен цитирането им в тази 
рецензия е без особен смисъл. Всеки, който проявява желание, би могъл да се запознае 
по-подробно с пълния текст на дисертацията. Заслужа все пак да се посочи умелото 
разглеждане на „ Берлусконизма” и характерния за С. Берлускони политически език, 
явление, значимо не само за Италия. И тук теоретичните постановки са подкрепени с 
представителни откъси от текстове на ораторски речи, анализирани на високо равнище и 
подкрепящи издигнатите изследователски изводи.  
 Като детерминиращ елемент на политическия дискурс са разгледани политическата 
култура и социокултурните феномени в Италия. Ние днес все повече говорим за 
междукултурен диалог. Това не би било възможно, ако не се познават добре нормите на 
съответната култура. Тъй като и това, както всичко останало в дисертацията, е 
представено на високо равнище, изследването би било полезно на всички теоретици и 
особено практици, които биха проявили интерес към Италия, независимо от целта - 
политика, бизнес, лична сфера и пр.  
 Социокултурните феномени в Италия са изброени в автореферата и не си струва да 
бъдат повтаряни. Важното е, че дават макар и кратък, но цялостен образ на тази част от 
дискурса. В дисертацията те са професионално формулирани и изследвани. Навсякъде 
наблюдаваме не само авторово отношение към съществуващата литература по въпроса, 



но и собствени обосновани тези. Вземайки отношение към приложението на Принципа 
на разделението на властите в Италия, докторантката формулира теза за италианска 
специфика - „политизация на съдебната система”, изразяваща се в особено силното 
влияние на политическите кръгове върху дейността на съдебните институции, след 
разследването „Чисти ръце” и т.нар. „съдебна революция”. Прави се изводът, че това 
вече е удар по Принципа и съответно удар по демокрацията.  
 Едва ли бихме могли да си представим политиката без лидери. Тъкмо поради това 
основателно специално внимание е обърнато на политическото лидерство и 
пропагандните партийни и лидерски прояви. И тук движението е: общо (лидерство), 
особено (италианско лидерство) и единично (конкретен лидер). Принос на докторанта е 
формулирането на специфичните тенденции в упражняването на лидерството в контекста 
на италианския политически преход. Именно на политическите лидери и конкретно на 
анализа на техните аргументативни техники е посветена последната ІV глава.  
 Специално място е отделено на С. Берлускони и „Берлусконизма”  като ново 
явление с мащабен ефект. В политическия му език са въведени понятия с футболен 
зародиш. Наименованието на партията му „Форца Италия” (Напред (давай) Италия) е 
класически пример в това отношение. Това е един от лозунгите на „тифосите” – 
италианските запалянковци. Като кажеш едното, мислиш другото. (Нещо от типа на 
казаното от Маяковски: Като кажеш Ленин, разбираш партията, като кажеш партията – 
разбираш Ленин.) Лозунгът „Форца Италия” е силно аргументативен политически на 
база на асоциация. Авторитетът на едното „прехвърля” авторитет на другото. 
Фактически наблюдаваме използване на аргументативната роля на един от 
социокултурните феномени с огромна почит в Италия, формирани още в началото на ХХ 
век и вече използван за подобни цели от Мусолини. Ако нещо може наистина да обедини 
италианците – това е футболът. И тук идва изводът на докторанта, че в Италия футболът 
и политическият език на негова база се явява „едно от най-мощните средства за 
политическа пропаганда”. Берлускони доказа на практика това. В същото време неговата 
днешна политическа съдба е доказателство на друга теза на докторанта – за 
епизодичността на италианското лидерство. Дори на най-харизматичното.  
 Отделно, накратко, но достатъчно представително са разгледани средствата за 
водене на политическа пропаганда и преди всичко телевизията, италианска страст, 
наследена от оловните години (1969-1980), когато се ражда и идва на мода 
„политическото кино”, стимулиращо политическия интерес на гражданите. И тук 
Берлускони е еталон. Прозвището му „ Ваше излъчване” не е случаен. Той превръща 
бизнеса в политика и политиката в бизнес, тъкмо посредством монопола си преди всичко 
в телевизията. И в тази глава виждаме анализ на ролята на политическото красноречие 
(напр. на Джанфранко Фини) за пълния обрат в политическата линия на партията му. И 
на писмена аргументация (Умберто Боси, Романо Проди) и нейната ефективност. И това 
отново не е голословно. Всички тези са подкрепени с представителни примери от 
текстове на лидерите.  
 Четвърта глава авторът посвещава на анализа на реторическата аргументация на 
италианските политици от изследвания период. Основателно тя е и най-голяма по обем. 
Формулирани са амбициозни цели и намерението те да бъдат реализирани на три 



равнища на анализ: ІV.1. Генералните реторически процеси и тенденции в политическата 
реторика. IV.2. Различните аргументативни модели на италианските лидери. IV.3. 
Аргументативните техники за представяне на политическите послания. Вместо да 
разглежда всички тези неща едновременно, авторът отново се е ориентирал към по-
трудния вариант за изследване. Именно този подход обаче позволява нещата да се видят 
в дълбочина и анализът да бъде полезен за широк кръг аудитория. Тук именно на 
практика е използван методът TaL TaC2, чиято същност беше изложена по-горе в 
дисертацията, и са интерпретирани получените резултати. 
 Тъй като считам за безпредметно да влизам в подробностите на изложението, мога 
да кажа, че докторантката се е справила блестящо с поставените от самата нея задачи. 
Разбира се, и в тази глава е ползвана най-значимата литература по въпроса, но все повече 
и на все по-преден план излиза авторът на труда. Това наблюдавахме навсякъде в 
дисертацията, но тук то е набиващо се на очи и впечатляващо. 
 Прави впечатление и твърде големият брой ползвани автори, сайтове, както и 
т.нар. от автора: обекти на изследване - ораторски текстове. 
 Без каквото и да е съмнение мога да заявя, че авторът е човек с висока ерудиция, 
големи възможности за интерпретация и самостоятелно мислене, както и че пред нас е 
едно изследване на твърде впечатляващо, не само за докторант, теоретично равнище. 
Приносите, които според закона докторантът сам трябва да посочи, са действителни. 
Нещо повече. Проявена е излишна скромност.  
 В заключение предлагам на членовете на уважаемото жури да присъдят на 
докторант Нели Стефанова образователната и научна степен „доктор по философия”.  
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