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Посланията на протестите – 
сериозни искания в забавна форма
В контекста на продължаващите повече от два месеца антиправителствени протести все повече внима-
ние обръщаме не само какви са исканията на протестиращите по същество, а и как са поднесени те. Още 
от протестите през 2013 година се създаде една традиция политическите искания да се представят нес-
тандартно, картинно, с игри на думи и закачки. Това продължава и днес, през 2020 година, когато всички с 
любопитство следим фотогалериите на медиите, които ни показват как е изминал протестният ден.

Езикът на 
протеста 
и през 
2 0 2 0 - т а 
година е 

любопитен и прово-
кира не само езико-
ведите. Разбира се, 
всеки протест има 
своите искания, об-
ществено-социален фон и в основата 
му стоят сериозни политически кон-
фликти. Но начинът, по който хората 
изразяват желанието си за промяна, е 
много интригуващ.

Очаквани и предвидими са импе-
ративните лозунги от типа на „Долу!“, 
„Вън!“, но особено запомнящи се са 
посланията, в които има хумор, заи-
гравка между пряко и преносно зна-
чение или многозначност. Особено 
любопитни са тези, които изискват и 
определен културен фон, за да се раз-
бере какво точно иска да каже човек, 
носещ даден транспарант.

В протестите от това лято вижда-
хме редица плакати, които са трудно 
разбираеми извън българския кон-
текст, например плакат със снимката 
на обичания български актьор Георги 
Парцалев и репликата-препратка към 
популярен български филм – „Къде е 
Бойко? Техните го търсят да го бият“. 
Това трудно би могло да бъде обясне-
но на чужденец, който ще мине покрай 
него, без да го забележи.

Сред плакатите забелязваме и ти-
пично български откъси от книги и 
произведения, като напр. преправено-
то стихотворение „Аз съм българче“… 

и гадната ви пар-
тия ме убива“.

На протестите 
доста хора идват 
със своите до-
машни любимци, 
като върху тях 
закачат плакати 
с исканията си. 
Често това пред-

ставляват така наречените игри на 
думи, като например устойчивото 
словосъчетание „не пускам кокала“, 
хумористично трансформирано с 
„Бойко, пусни кокала“.

Чувството за хумор присъства 
дори в контекста на Ковид заразата – 
„БойКовид“, „Един вирус ни стига“.

Като обобщение можем да кажем, 
че вече императивните послания „Вън“ 
или „Оставка“ като че ли не са доста-
тъчни. Езикът на протеста е не само 
изразена политическа позиция, но и 
демонстриране на интелект, чувство за 
хумор и желание за забавление.  ◆
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