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 Равносметки 

Последните години нивото на 
българския език, писмен и го-
ворим, падна до такива низини, 

че е истинско откровение да попаднем 
на грамотни българи. Тенденцията за 
все по-задълбочаващо се неумение да се 
говори и пише на родния език се наблю-
дава не само в училищата и сред младите, 
но и сред журналисти и пишещи лица, 
хора с висше образование и разбира се, 
политици и обществени личности. С то-
ва явление се сблъскваме всеки ден – на 
улицата, сред познати и колеги, в преса-
та, по телевизията, радиото и интернет. 
Неправилното изразяване се разпростря 
до размери, които налагат не просто из-
тъкване на грешките, но преди всичко 
корекция, някой, който да посочи по 
достъпен начин правилните форми.

Идеята за изследване и системати-
зиране речта на най-новите „строители 
на съвременна България” идва от двама 
млади преподаватели от Катедрата по 
български език на СУ „Св. Климент Ох-
ридски” – д-р Надежда Михайлова-Ста-
лянова и д-р Владислав Миланов. Заедно 
с екип студенти от различни специал-
ности те се нагърбват с наблюдението, 
събирането и обработването на речевите 
изяви на най-популярните ни политици, 
журналисти и известни личности днес. 
Задача е трудоемка и интересна, но съ-
щевременно и стряскаща. Вече няколко 
години, в навечерието на най-българ-
ския празник – 24 май, те предлагат на 
общественото внимание анализ на речта 
на тези обществени деятели в публични-
те им изяви през годината.

Работата на двамата езиковеди и 
студентите им в началото се прие по-
скоро като любопитен проект със заба-
вен привкус. Но с течение на времето, 
обективните им професионални оценки, 
поднесени в кратък, стегнат, достъпен 
и разбираем стил, започнаха да печелят 
все повече внимание и уважение. Така 
се ражда и „Центърът за анализ на по-
литическата и журналистическата реч”, 
чиято цел, както младите специалисти 
сами отбелязват, е да наблюдават речта 

За словото и политиците

на публично говорещите хора, да ре-
гистрират езиковите тенденции в речта 
им, да наблюдават моделите на езикова 
агресия и езикова толерантност, да ре-
гистрират най-често употребяваните 
думи, да коментират клишетата и грама-
тически коректните, но смислово безсъ-
държателни конструкции, да анализират 
отклоненията от книжовноезиковите 
норми – влияние от диалектите, от раз-
говорната практика, от смесването на 
различен тип езикови изкази.

Като естествен резултат на 8-годиш-
ното изследване на речта на българските 
политици, е появата на „Езикови порт-
рети на български политици”, част пър-
ва. Първото издание на книгата на д-р 
Надежда Михойлова-Сталянова и д-р 
Владислав Миланов представя основ-
ните и най-често срещани проблеми и 
отклонения в политическото говорене, 
метафориката в политическия език, ана-
лизи на предизборния език и речевото 
поведение на кандидатите за президент, 
най-често използваните думи и изрази в 
българската политическа реч и, разбира 
се, езикови портрети на четиринадесет 
наши политици. Всички теми и езикови 
портрети, включени в тази първа част на 
книгата, следват вече наложения стил на 
авторите – професионално издържан, 
обективен, достъпен и разбираем, кон-

кретен, толерантен. Недопустимо е хо-
рата, които биват избирани да създават 
законите на страната ни и да ни управля-
ват, така безогледно да не се съобразя-
ват с нормите на езика ни. Както самите 
автори на книгата отбелязват: „Няма 
как да оправдаем езиковата немощ, не 
можем да затворим очите си пред не-
грамотността, не може да изискваме от 
българските деца, и то на равнището на 
средното образование, да владеят езика 
ни, да познават нормите му, да се съобра-
зяват със ситуациите, в които говорят, 
а българските политици да не познават 
законите и богатствата на собствения си 
език.” Това е основната идея на „Езикови 
портрети на български политици”, част 
първа – чрез конкретно посочване на 
езиковите проблеми в речевите изяви 
на известни политически и обществени 
личности да извика стремеж, както у тях, 
така и сред по-голяма аудитория към 
правилно говорене, към преоткриване 
силата и красотата на българския език.

И точно от това се нуждаем днес 
– смелост да се посочат езиковите ни 
грешки, професионализъм и такт за 
тяхното коригиране и много търпение, 
за да могат тези млади преподаватели и 
студентите им да видят успеха на своите 
усилия. 
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