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Езикът на съвременния протест
През месец юни и юли в България 

бяхме свидетели на граждански про-
тест срещу управляващите, който се 
изразяваше в ежедневни протестни 
шествия. Тук няма да се спираме на 
политическите и обществени фак-
тори, преки поводи за започването 
на тези протести, както и на общия 
им политически фон. Характерно за 
този протест е, че той привлече вни-
манието не само на лингвистите, а и 
на цялото общество, с образния, раз-
чупен, нетрадиционен и иновативен 
език на протестиращите.

За първи път в най-новата по-
литическа история на България сме 
свидетели на такъв тип изява на лич-
ни възгледи и гражданска позиция. 

Досегашните лозунги и послания 
по време на граждански протести, 
включително и тези от февруари 
2013 година, когато заради улични 
демонстрации правителството на 
Бойко Борисов подаде оставка, в 
езиково отношение бяха еднообраз-
ни и предвидими. Преди месец юни 
2013 година върху лозунгите на про-
тестиращите хора можехме да про-
четем изключително само кратки 
императивни конструкции от типа 
„Долу!”, „Вън!”, „Смърт!” и подобни. 
Посланията бяха недвусмислени, 
краки, безапелационни и относител-
но еднообразни.

За разлика от трайно наложената 
тенденция езикът от последните два 
месеца е не по-малко ясен и еднозна-
чен, но начините на внушение са раз-

нообразни, изобретателни, картинни 
и хумористични.

Изключително люпобитно явле-
ние представляват съчетанието меж-
ду езиково послание и физически 
предмет. По този начин протестното 
послание „играе” с преките и пренос-
ни значения на думите, като резултат 
произлиза оригинално, изпълнено с 
находчивост и хумор послание. Ти-
пично за тези случаи е лаконичното, 
но натоварено с напластена семанти-
ка протесно слово. Такива например 
са посланията от типа на следното 
съчетание на облекло и лозунг: млад 
човек, облечен със защитен костюм 
и с противогаз, на гърдите му виси 
табела: „не мога да ви дишам”. Подо-

бен е случаят, когато на пластмасова 
свирка е залепен надпис „отсвирвам 
ви”. Един от предметните символи 
на протеста стана белият роял, раз-
положен срещу Парламента, окичен 
с голям надпис „Отсвирвам ви” и 
на който всеки ден протестиращите 
свиреха, за да материализират „от-
свирването” на нежеланата власт. 

Редица протестни послания се 
основават на метафорите и привид-
ното смесване на преки и преносни 
значения, напр. „Системата прецъф-
тя, ние узряхме”.

Проява на игра на думи е употре-
бата на пароними в рамките на един 
лозунг: „Гражданите срещу ограж-
даните”, често срещан е цитатът на 
Р.Ралин „Когато си отидат отврате-
ните, остават отвратителните”, „Ос-

тавка не идва от оставам”, „Тук съм, 
за да остана” и др. 

Подобен на този ефект е похватът 
за изолзване на синонимни редове, 
напр. „Не мога да ви гледам, защото 
виждам”.

Друга тенденция е посланията, 
изписани върху плакатите, да са в 
рима: „Спешна доставка на вашата 
оставка”, „Махайте се с мир, да не 
стане панаир”, „Нека бъде НАТО, а 
не пак като при Тато” и др.

Като уникална до момента чер-
та на езиковата репрезентация на 
политически протест се забелязва 
и използването на образи на попу-
лярни герои от филми или интернет. 
Отново характерна черта на този вид 

езикова изява е включването на кул-
турологичен фон зад езиковия ло-
зунг. Например на шествията се сре-
щаха родители, завели своите деца 
на протеста, облечени в костюми от 
поредицата „Звездни войни”, които 
носят плакат „Гражданите отвръщат 
на удара” (пряка интерпретация на 
заглавието на една от частите на по-
редицата „Империята отвръща на 
удара”). Видяха се хумористични ин-
терпетации и на заглавието на филма 
„Тримата от запаса”, с което отива-
нето в запаса синонимизира пода-
ването на оставка и оттеглянето от 
властта. Много експлоатиран образ 
в протестната кампания е образът 
на Недоволната котка (Grumpy cat), 
особено популярен напоследък в 
интернет. Тази котка в интернет изо-
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браженията и колажите е недоволна, 
песимистична, сърдита и неизмен-
ният й отговор на всякакви предло-
жения или реплики е „НЕ”. Именно 
недоволството на образа на Grumpy 
cat се използва като синтез на недо-
волството на протестиращите.

Протестните плакати често мо-
дифицират пословици и поговорки 
(„Ако имаш две усмирителни ризи, 
дай едната на Болен”), често пре-
пращат към популярни народни 
приказки („Болен ляв носи”, „Лъж-
ливото Орешарче”), а също така и 
видяхме интерпретация на популяр-
ната в миналото песен на Педя човек 
Лакът брада от детската поредица за 
„Лека нощ”:

Волен е мъничко човече
на Сергей интимен е другар,
има усмирително елече,
а в торбата фес голям.
 На протестите се срещат и плака-

ти, които интерпретират задължител-
ните надписи въху кутиите с цигари, 
които предупреждават за вредното 
влияние, което оказва никотинът вър-
ху човешкото здраве. Подобно е вред-
ното влияние и на политиците, срещу 
които се протестира.

Любопитни са и проявите на ези-
кова игра, които комбинират българ-
ски и английски език, модифицират 
имената на политиците, за да преос-
мислят и създадат нови езикови посла-
ния, напр. „ПарламEND”, „СерGAME 
OVER”, „Извинете? Не, мерси, NO 
MERCY”, „Планът МаршALL”.

Като едно от най-интересните 
езикови явления в рамките на про-
тестите се обособяват „новите име-
на” на политиците. Протестиращите 
предпочитат да не се объщат към тях 

с личните им имена, а ги променят, 
влагайки различни послания, квали-
фикации и по този начин дори само-
то лично име вече носи информация 
за действията на политика.

Най-често използваното и моди-
фицирано име е това на премиера 
Пл. Орешарски. Този факт, разбира 
се, е обясним, защото той е лицето, 
представящо правителството, срещу 
което се протестира. Към Пламен 
Орешарски протестиращите се обръ-
щат с: Оглухарски, Олигархски, Оре-
воарски, Орешарл Перо („Орешарл 
Перо, докога ще си пишеш оставка-
та?”), Лъжливото Орешарче, ОреШа-
ро (ОреШаро,пусни кокала). Волен 
Сидеров е наричан Болен Сидеров. 
Има и редица объщения и назова-
ния на целия политически елит със 
събирателното наименование „От-
вратителните”. Този тип назоваване 
повтаря модела на назоваване на по-

лицейските акции срещу групите на 
организираната престъпност, които 
имат свои оперативни имена (да си 
спомним „Наглите”). В назоваване-
то на политиците с таково общо име 
със силно негативна конотация се 
открива, от една страна, обвинение 
с организираните престъпни групи, 
от друга страна в него се съдържа и 
отношението към политиците.

Езикът на протеста е безкрайно 
любопитен за всички, без значение 
дали наблюдаващите споделят или 
не възгледите и мотивите на хората, 
съдаващи тези лозунги и плакати. 
Езикът на протестите е интересен, 
защото е образен, жив, метафоричен 
по един оригинален начин, в който се 
съчетава хумор, иновативност и ези-
кова игра. В рамките на този протест 

сме свидетели как едни протестни 
послания, еднозначни и императив-
ни по своя характер, могат да бъдат 
облечени в много форми – в думи, в 
рими, в шега, в образ. Възможност-
та да се изразяват възгледи и пози-
ции по разнообразен начин роди и 
своеобразен езиков етикет на про-
теста – участници споделят, че не 
се гледа „с добро око”, ако всеки ден 
човек ходи на протест, носейки един 
и същи плакат. Без значение дали и 
доколко този етикет се спазва, само-
то му неформално съществуване и 
обсъждането на езиковите прояви на 
протеста са свидетелство за това кол-
ко жив, образен и креативен е този 
език. Неговата яркост контрастира 
още повече, когато го съпоставим (а 
съпоставката е неизбежна) на езика 
на политиците, на хората, срещу кои-
то този протест е насочен. Полити-
чекият език е многословен, но съще-

временно с това високо клиширан и 
ниско информативен. Политическо-
то говорене е скучно и еднообразно. 
Политическото говорене и езикът 
на протеста са два вида езикова из-
ява, противоположни помежду си, и 
именно заради своята многопласто-
вост, образност и нееднозначност 
езикът на протестите привлича вни-
манието на обществото. Той наисти-
на е „глътка свеж въздух” за изследо-
вателите, отегчени от предвидимата 
реч на публично говорещите. Нес-
лучайно всяка емисия новини, всяко 
информационно издание всеки ден 
без изключение отделя време на това 
какви лозунги са се видели в поред-
ния протестен ден. Почти всяко елек-
тронно издание помества фотогале-
рия с лозунги от предходния ден.  ◆


