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„Политиците създадоха жаргон, който отблъсква обществото...”; 

„Уютът на клишето помага на българските политици...” – подобни изрази 

през последните години като че ли твърде често взеха да се чуват, щом стане 

дума за езикът на политиците. „Жаргон” и „клише”, особено употребени в 

подобни контексти, не изричат нищо добро. Усещането, че тази връзка с 

политическия език се прави все по-често, е една от водещите причини за 

избора на темата на настоящата работа. Но освен езика на политиците 

настоящата работа има още един прицел – едни от техните най-характерни 

напоследък контексти, а именно медийните. Дали жаргонът и клишето са 

изобретение само и единствено на политиците, дали се дължат само на 

техните умения и неумения да се изразяват, или са предопределени и от 

медийните контексти? Печатът и електронните медии са както място за изява, 

така и място, което формира, предопределя изказа и с което политиците често 

се съобразяват. Медийните контексти могат и да „зададат” тон, който 

политиците да приемат. 

 

 Ето защо настоящата работа е опит да се вникне в природата на 

политическия език, начините, по които той функционира, но и в контекстите, 

в които той се изявява. Всичко това е подчинено на идеята, че връзката между 

политическия език и медиите е не просто силна и значима, но в много случаи 

определяща за развитието на политическия език, а и за самото медийно 

пространство. Взаимопроникването расте и дори може да се прогнозира в 

бъдеще до каква степен би повлияло това на поведението на политици, 

анализатори и представители на водещите медии. 
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Работата е разделена на четири глави, след които в няколко страници 

предлагам заключителните си бележки. 

 

* * * 

 Първата глава – Политически език / политическа реч (семиотични 

аспекти на проблема) – показва ясно нагласата и методологията на 

дипломната работа. А именно:  

• да се използва семиотиката като начин на мислене в опита да се изучи 

и опише политическият език и неговите отношения с медиите; 

• да се използва семиотичната терминология, присъща на описанието на 

лингвистични и комуникативни модели по отношение езика и речта; 

• езикът, в такъв смисъл (след семиологичния проект на Сосюр) се 

разглежда като система, а речта като индивидуално ползване;  

• респективно интерес ще представляват за нас политическите речи на 

отделни носители на езика в политическото пространство: от (изявени) 

политически лидери до (изявени) политически коментатори, тв/радио 

водещи и журналисти в пресата и специализираните издания; 

• интерес ще представлява и политическият език като устойчиво 

надграждане на политическите речи за дадена епоха (например след 10 

ноември) или за даден период (например предизборни кампании); 

• интерес ще представляват и местата, които определят как да 

функционират езика и речта, а именно контекстите; няма знак отвъд 

някакъв контекст – няма следователно и политически език (политическа 

реч) извън някакъв контекст; тук най-голямо значение придавам на 

медийните контексти, защото независимо от това, какви са местата за 

изява на политическия език, в епохата на глобализация и интернет 
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всички места на проява могат да бъдат сведени до медийни контексти 

(да бъдат отразени медийно; да бъдат предавани на живо или на запис; 

да достигат до колкото се може повече хора чрез медиите). 

 

Известната истина, че за да се изследва внимателно политическият език, 

трябва да се познават в детайли политическите речи и техните характерни 

контексти, определя до голяма степен както предложените мнения и възгледи 

в първа глава, така и по-нататъшното структуриране на работата. 

 

* * * 

Втората глава на работата – Контексти на политическия език – 

опитва да мисли политическия език ситуативно, като предлага различни 

възможни класификации на контекстите през последните години:   

• политическа ориентация в езика (ляво-дясно-център; демократично-

патриотично-националистично и т.н.);  

• езикът в изборна ситуация (предизборна агитация; изборен ден, 

нощта след изборите, пресконференции);  

• места на проява на политическия език (публични ситуации, 

площади, парламент, локализиране по избирателни райони и 

населени места; медии – като отделно място, например разговор в 

студио, но и като място, което може да събере и предаде всички 

останали места, например репортаж от площада, от избирателен 

район и т.н.; 

• детайлизация на изявите в медиите (класификация на възможните 

медийни изяви, като например в сутрешни блокове, специализирани 

предавания, в ексклузивни интервюта, праймтайм, предаване на 
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живо от парламента /първо заседание след спечелени избори; вот на 

недоверие, парламентарен контрол, на който се отговаря по значима 

тема и т.н./ и др.); 

•  изяви ad hoc на политическия език (например при бедствени 

природни ситуации, при трагични инциденти, атентати, при 

неуспешни акции на МВР /например случаят в Лясковец или 

влизането на полиция в сградата на ТВ7/ и др.) – на място и в 

студиото, т.е. умеят ли да говорят българските политици в стресова 

среда така, че да бъдат разбрани и да помогнат; тук от изключителен 

интерес е как невербалният език взаимодейства с речите на 

политическите субекти. 

 

* * * 

По аналогия със семиотичната двойка език/реч, изводите от втора глава 

могат да бъдат усетени едва при запознаването с трета глава на работата, а 

именно – Контексти на политическите речи. В тази глава също се предлага 

възможна класификация на контекстите през последните години: контекстите 

на политическия език, мислени през отделните изказвания на политици и 

политически коментатори и анализатори в медийното пространство. Тук в 

детайли се проследяват характеристиките на политическото говорене, което 

може да следва няколко посоки:  

• речта на отделни политически лидери (Борисов, Сидеров, Местан, 

Кънев, В. Симеонов, Бареков, Станишев, Миков, Т. Дончева и т.н.);  

• речта на отделни значими фигури в политическия и/или 

икономическия живот на България (Цачева, Д. Пеевски, Цв. Василев, 

М. Манолова, М. Георгиева и др.); 
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• речта на отделни политически анализатори, политически 

коментатори и социолози (множество примери за анализи и 

проучвания – Галъп, Медиана и т.н.);  

• речта на водещи журналисти (сутрешни блокове на Нова и БиТиВи; 

предавания на Диков, Ризова, Гарелов и пр.); позициите, които 

заемат водещите и начините, по които конструират предаването си в 

зависимост от поканените политически фигури или от някакъв 

обществено значим проблем или отзвук от събитие; 

• колонки и водещи редакционни статии в пресата, в зависимост от 

вестникарската група и т.н.; 

• репортажи от специализирани рубрики и предавания, излъчвани в 

определен час, които засягат подобни теми и в които звучи 

политическа реч. 

 

* * * 

Четвърта глава на работата – Особености на политическия език – 

предлага поглед към самия политически изказ – неговото структуриране и 

същностни черти, в които до голяма степен всичко е знаково. Както казва 

Умберто Еко в „Семиотика и философия на езика”, теорията на знака не е 

нищо друго освен философия на езика – един особен тип комуникативност. 

Ето защо в тази глава на работата е фокусиран проблема за комуникативните 

аспекти на политическия език. За целта тук сме  използвали: 

• утвърдени в семиотиката комуникативни модели (предимно приетият в 

лингвистичните среди модел на Роман Якобсон с широко приложение в 

различни сфери на вербалната и невербалната комуникация), а така 

също и теорията за речевите актове (предимно тази, която предлага 
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американският философ Джон Сърл и която Еко причислява към 

общата семиотика); 

• метафори, с които живее политическия език в българското медийно 

пространство (тук работата се базира на едно известно и с широка 

популярност в медийните и културни среди изследване на Лейкъф и 

Джонсън върху метафорите като начин на мислене, а не само като вид 

троп в речта и художествената литература);  

• конкретен прочит на метафори, например проблема за театралността на 

метафорите (задкулисие, сцена, сценарий, герои), т.е. как една скрита 

драматургия владее българското политическо пространство на ниво 

език; тук едва ли е необходимо дълго да се пояснява, че навлизането на 

подобни думи през последните две-три години в политическия език и 

трайното им настаняване в него до голяма степен се дължи и на 

медийните контексти: медиите също горещо подхванаха темата за 

задкулисието и сценариите в политическата действителност и не 

позволиха на политиците да избягат от съвместно изработеното клише. 

 

* * * 

Всички тези наблюдения в отделните глави са базирани на емпиричен 

материал от медийното пространство, събиран най-вече през последните две 

години. Използвани са проучвания на Центъра за анализ на политическата и 

журналистическата реч към СУ „Св. Климент Охридски”, някои от които 

публикувани и посочени в библиографията към работата, а други в процес на 

обработване. Използвани са и материали от електронната библиотека на 

Центъра за семиотични и културни изследвания в областта на семиотиката, 

комуникацията и теорията за речевите актове – също посочени в 
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библиографията към работата. Използвани са най-вече и ценни препоръки и 

бележки на колеги от двата Центъра както в теоретичен, така и в чисто 

практически аспект. 

 

В заключителните думи на дипломната работа се опитвам да обобщя 

нещо, което е трудно податливо на обхващане поради незавършеността на 

процесите и динамиката на политическия език и неговите контексти, а 

именно – че в своята неделимост те все повече се взаимопроникват и 

предпоставят. Променят се местата на политическия език (преди години 

публичното говорене, площадът, митинговото слово са били изключително 

важни, днес това се извършва отчасти и в интернет пространството), а с това 

се променя и самата природа на политическите речи, както и природата и 

начините на функциониране на медиите. Колкото повече местата на проява на 

политическия език зависят от медиите, толкова повече познаването на 

природата на медиите ще спомогне за познаването на политическия език. Да 

познаваш и описваш политическите езици днес означава да познаваш добре 

техните медийни контексти и обратно, защото връзката между политическия 

език и контекстите е обратима. Настоящата работа има за задача да покаже – 

чрез множество примери и няколко работни хипотези – именно тази 

обратимост на връзката между политическия език (политическите речи) и 

медийните контексти. При нейното написване съм се ръководила 

методологически, доколкото е по силите ми, от две христоматийни четива: 

„Как се пише дипломна работа” на Умберто Еко (професор в Болонския 

университет) и „Академично писане за докторанти и постдокторанти” на 

Иванка Мавродиева и Йовка Тишева (професори в Софийския университет). 


