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ЗА РЕЧЕВАТА АГРЕСИЯ В МЕДИИТЕ,
ИЗРАЗЕНА С ЛЕКСИКАЛНИ СРЕДСТВА

В научната литература е отбелязано, че първите изследвания, посветени 
на феномена речева/езикова агресия, са се появили в края на ХХ в. Досега той 
все още не е достатъчно изучен. Доказателство за това е фактът, че между ези-
коведите няма единство както в разбирането за същността на агресията, така и 
в избора на термина за нейното обозначение. В публикациите по този въпрос 
се срещат словосъчетанията вербална агресия, речева агресия, езикова агре-
сия, словесна агресия.

В Стилистический энциклопедический словарь русского языка е посоче-
но, че речевата агресия е „използване на езикови средства за изразяване на 
неприязън, враждебност; това е маниер на речта, оскърбяващ с нещо самолю-
бието, достойнството на човек или група лица. В най-голяма степен тя намира 
въплъщение в разговорната и публицистичната сфера на комуникацията“ (Сти-
листичен речник 2003).

Съществуват и други определения за речевата агресия, които се базират на 
схващането за нейната „многоаспектност, включваща психологически, социал-
ни и политически съставящи: явно и настойчиво налагане на определена глед-
на точка на събеседника; неаргументирано или недостатъчно аргументирано 
открито или латентно вербално въздействие върху адресата с цел изменение 
на неговите ориентации (ментални, идеологически, оценъчни и др.) или пора-
жение в полемиката; целенасочено оскърбително или отрицателно въздейст-
вие с цел причиняване на вреда на човека“ (Википедия).

В настоящата работа е прието мнението на Л. В. Рацибурска, според което 
речевата агресия е изразяване на негативно емоционално-оценъчно отношение 
към някого или нещо с езикови средства, нарушаващо представата за етична и ес-
тетична норма, а също пренасищане на текста с вербализирана негативна инфор-
мация, предизвикваща у адресата тягостно впечатление (Рацибурска 2010: 17).

Учените, изследвали агресивното речево поведение в журналистически-
те текстове, подчертават, че речевата агресия има „осъзнат характер: тя е це-
ленасочено, мотивирано, контролируемо негативно действие, предполагащо 
съзнателен избор както на речеви стратегии, така и на езикови средства“ (Ра-
цибурска 2010: 17). 

На лингвистичен анализ на формите на речевата агресия в медиите са пос-
ветени изследванията на немалко руски учени още в края на ХХ в., сред които 
са Е. В. Какорина (Какорина 1996), А. П. Сковородников (Сковородников 1997) 
и др. През последните десетина години са публикувани и нови изследвания, 
например на Т. А. Воронцова (Воронцова 2007), Г. А. Копнина (Копнина 2003) и 
др., като особено голямо внимание на проблема е обърнато от Л. В. Рацибур-
ска (Рацибурска 2010). 
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У нас за речева агресия в медиите е писано значително по-малко. На агре-
сията чрез езика и агресията срещу езика е отделено внимание от Ив. Знеполски 
в книгата му „Новата преса и Преходът“ (Знеполски 1997: 75–88). За омразата 
и агресията в езика на медиите, отразяващ езика на улицата, пише Г. Армянов 
(Армянов 2008). Темата е засегната и в доклади на учени, изнесени на Деветата 
конференция по социолингвистика „Агресията на уличния език“, проведена в 
София през 2008 г. (вж. Проблеми 2008). Всичко това показва, че интересът на 
изследователите към речевата агресия е голям, а проблемът, свързан с прояви-
те Ј, е актуален. Установено е, че всички форми на активна речева агресия се 
реализират с лексикални, синтактични, интонационни и други средства на ези-
ка. Разнообразни са проявите на речевата агресия. Тук ще бъдат представени 
само някои от тях, изразени с лексикални средства.

За корпус на изследването е използван  материал, ексцерпиран от перио-
дичния печат и електронните медии през последните десет години.

Едно от най-разпространените средства за речева агресия в медиите, и по-
специално в публицистичната реч, е негативното отношение към някого или 
нещо, изразено чрез лексика с оценъчна семантика, напр. лош, отвратите-
лен, престъпно, глупаво, недодялан, мръсник, малоумник, копеле, апаш, селя-
нин и др., т.е. носители на негативна оценка могат да бъдат достатъчно разно-
родни думи – неутрални, експресивни, вулгарни, груби и т.н.

Едни от тях сами по себе си служат за изразяване на негативна оценка, а 
други носят заряд на агресивност в зависимост от това, доколко стоящото след 
тях съдържание е обидно или оскърбително за обекта на оценяване.

Оценки на политици и техни последователи са дадени с думи или слово-
съчетания, изпълнени с изключителна експресия, и са представени чрез ме-
тафори, епитети, сравнения, напр.: ветропоказателите на Борисов – така са 
определени Бареков и Пеевски; главен медиен герой – оценка на Борисов по-
ради честите му изяви в медиите и словото му, което е изпълнено с турцизми, 
диалектизми, жаргонизми. Вж. и квалификации на следните политици: Костов 
– командир на разбойническа приватизация, верен клакьор, политическата 
инфекция Иван Костов; Цветан Василев – най-големият фараон в държавата 
– заради източването на Корпоративна търговска банка (КТБ); Ахмед Доган – 
обществен рекетьор; Радан Кънев – политическо протеже на Иван Костов; 
Мая Манолова – едно от остриетата на БСП – заради настъпателната Ј реч 
в Народното събрание; Корнелия Нинова – жената хамелеон – заради преми-
наването Ј от СДС в БСП и заемането на високи позиции винаги и навсякъде; 
Татяна Дончева – леката кавалерия на българската левица, доверената ад-
вокатка на Илия Павлов и „Мултигруп“; президента Росен Плевнелиев – кук-
ла на конци, перцето на властта, президент на повикване и др. Някои от 
квалификациите на политиците са представени и чрез фразеологични едини-
ци, напр.: лека кавалерия, кукла на конци и др. Изброените примери съдържат 
ирония и доза негативизъм.

Следващият пример е илюстрация на форма на речева агресия, проявена 
от политик към три популярни личности у нас: Жорж Ганчев: Сашо Диков е тик-
ва, Слави Трифонов – селянин, Сидеров – фашизоид (24 часа, 9.04.2013).

Речева агресия се наблюдава и в оценки, представени от сравнения, даде-
ни за проведени от политици културни инициативи, конференции и др., напр.: 
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Ж. Ганчев определи конференциите на ГЕРБ като гьобелсови демонстрации 
(24 часа, 9.04.2013).

Проява на речева агресия е и функционирането на думи, характерни за 
други епохи, с които журналистите квалифицират представители на днешната 
общинска власт у нас, напр.: контекстуалните метафори бейове и чорбаджии – 
за богати политици от ДПС и останалите партии; местни феодали – предимно 
за кметове и общински съветници в различни селища у нас, вж. следния текст:

За известния журналист Валентин Касабов няма теми табу, няма за-
ключени врати, няма неудобни събеседници (заглавие). Следва текстът: Всяка 
сряда от 20:30 и всяка събота от 17:45 може да видите интервюта със са-
мозабравили се местни феодали, безчинстващи в цели региони от Бълга-
рия под чадъра на властимащи политици. Валентин Касабов не само задава 
всички неудобни въпроси от потърпевшите граждани, но и притиска бейове 
и чорбаджии за отговор. Ще научите за беззаконията в общините, изоста-
вени от властта на агресивни чужди апетити. (СКАТ).

Този текст информира зрителя и респективно рекламира предаването „Па-
ралакс“ по телевизия СКАТ. Той е наситен с епитети (самозабравили се, безчин-
стващи, властимащи, агресивни) и метафори (феодали, бейове, чорбаджии), 
носещи негативизъм и експресия, показващи действията като беззакония на 
местни управници и политици. Текстът представя пред телевизионния зрител 
и личността на журналиста В. Касабов, който защитава правата на бедния на-
род, потърпевш от безчинствата на местната власт. Чрез трикратната употреба 
на отрицанието няма се налага и мнението за принципността и обективност-
та на журналиста. Този текст цели не само да предизвика зрителски интерес 
и предаването да бъде гледано от по-голяма аудитория, но и да манипулира 
предварително зрителя и да наложи мнение, че журналистът се бори за ис-
тината. Последното се внушава чрез изреченията задава всички неудобни въ-
проси, притиска бейове и чорбаджии за отговор. По този начин чрез активна 
речева агресия, чиято цел е манипулативна, се внушава на зрителите идеята за 
обективността на предаването, респективно на телевизията, и за позицията им 
против властимащите.

Много често агресията в медиите е проявена чрез изключително груби 
думи, с които са квалифицирани политици, напр.: паразити, изроди, олиго-
френи, крадци, мутри, изедници. Целите и действията на народните избрани-
ци в повечето случаи са свързани с епитета мръсни в словосъчетанията мръсни 
пари, мръсни сделки, мръсни коалиции, мръсни схеми, мръсни връзки, мръсни 
операции, а действията им са определени като машинации или игри, вж. изре-
ченията, изпълняващи функцията на заглавия на текстове, присъстващи в някои 
медии:

Мутри и мръсни пари решават изборите (Банкеръ, 30.08.2003); Кунева: 
Няма да правя тайни мръсни коалиции (интервю в Darik News, 10.09.2012); 
Росен Петров е готов да огласи мръсни тайни за тв водещи и политици 
(KOMENTATOR. Bg, 11.02.2014).

Първото изречение е изпълнено с неприязън, с голяма доза омраза към 
тези, за които става въпрос в журналистическия материал. Използваният нео-
логизъм мутра, „роден“ в периода на демокрацията, свидетелства за същност-
та на политиците, за задкулисните им игри. Включен в изречението заедно със 
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словосъчетанието мръсни пари, засилва агресията и представя намерението и 
желанието на пишещия да опозори субекта на описанието.

Във втория пример словосъчетанието тайни мръсни коалиции свидетел-
ства за негативизъм на говорещия, който е известен политик. Това изказване, 
макар и с категоричен отказ от страна на говорещия – няма да правя тайни 
мръсни коалиции, хвърля светлина върху политическия живот у нас: такива 
тайни мръсни коалиции съществуват.

Следващото изречение и най-вече употребата на словосъчетанието мръс-
ни тайни може да се приеме като допълнителен щрих към картината на поли-
тическия  живот у нас: водената политика е тайна, с мръсни коалиции, в кои-
то участват мутри, чиято цел е мръсни пари! Обяснимо е при наличието на 
такива констатации и изказванията да бъдат груби, изключително експресивни, 
целящи да оскърбят, да унизят и да опозорят адресата на речта.

От представените примери се вижда, че както изказванията на политици-
те, така и на журналистите носят белезите на уличната реч. Това е обяснимо, 
тъй като речта на политиците от залата на Народното събрание е огласена от 
журналистите в медиите. Днес силата е на разкрепостеното слово както на по-
литическия елит, така и на родната журналистика. Това е показател за състояни-
ето на духа и културата на съвременното българско общество.

Медиите отразяват актуалните събития, реформите във всяка сфера на 
обществения живот, образуването на партии и по този начин фиксират опре-
делени символи на епохата. Вербални средства за фиксация на тези символи 
често стават словообразувателните неологизми, както общоезиковите, така и 
индивидуално-авторските.

Установено е, че немалка част от лексемите, принадлежащи към тази гру-
па неологизми, означават членове или симпатизанти на политически партии и 
движения, привърженици на определен политически режим, обществени дей-
ци и пр., напр. като комуняга и комуноид, тоталитарист; маркирани с прене-
брежителност новообразувания като царист, атакаджия и др. (вж. повече при 
Благоева 2012), напр. в заглавията: Защо само комуняги в това правителство? 
(FrogNews, 7.08.2014); Сидеров – фашизоид или комуноид? (Пик, 15.07.2013).

Последният пример е заглавие на коментар, чийто пълен текст е публи-
куван първо на сайта „Свободата“. Думата комуноид присъства в изречение-
то заедно с фашизоид, която действа още по-силно върху читателя. Злостна е 
оценката, която е дадена на лидера на партия „Атака“. Включени са във въпро-
сителното изречение, което е алтернативно и читателят сам трябва да прецени 
коя от квалификациите отговаря на личността и действията на политика, но във 
всеки един от случаите оценката е изключително негативна и експресивна.

Маркирани с пренебрежителност са и новообразувания от имена (лични  
или фамилни) на политици, означаващи техни последователи или симпатизан-
ти, напр.: живковисти, костовисти, борисовци, догановци, лечковци, първа-
новци, станишевци, прошковци, куневци, радановци, цветановци – от фамил-
но и лично име – Цветан Цветанов и Цветан Василев, вж. в изреченията: 

Кафявата протестърска чума на прокопиевци и костовисти иска да 
овладее държавата подмолно. Само ГЕРБ може да Ј се опре (ПИК, 18.02.2015); 
Емил Кабаиванов на колене пред двамата цветановци – Василев и Цвета-
нов! (AFERA. Bg, 5.03.2013).
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Първото изречение е наситено с агресия, за която изключително много 
допринася словосъчетанието кафява протестърска чума, което стои пред ко-
ментираните новообразувания прокопиевци и костовисти.

Във връзка с финансиране на проекти на определени нестопански орга-
низации в България от фондация „Отворено общество“ на Джордж Сорос и 
провежданата от тях политика, която не се приема положително от народа, 
възникнаха новообразуванията соровци и соросоиди. Втората дума има изклю-
чително негативна характеристика. За това говори и Д. Лаверн – номинирана 
за евродепутат от БСП и авторка на книгата „Експертите на прехода“, вж.: Дос-
тена Лаверн: Квалификацията соросоиди е изключително грозна (24 часа.bg, 
12.02.2014).

За същността на соросоидите и на политиката, водена от Дж. Сорос, как-
то и за резултатите от нея в България е писано и от Р. Воденичаров още през 
2007 г. в електронното списание „Литературен свят“, с което се хвърля светлина 
върху семантиката на споменатата дума и негативната ѝ експресия.

Негативизъм носят и нови лексеми, образувани с префикси или суфикси. 
Често срещани в медиите са думи, образувани със суфиксите -мания, -изъм, 
свидетелстващи за отрицателно явление в политическия или социалния живот 
с немалки размери. Тъй като тези явления са резултат от действията на поли-
тици или напомнят политиката им, то и лексемите са образувани от техните 
имена, напр.: костомания, путиномания, костовизъм, живковизъм.

Отрицателните явления и конфронтацията в обществото са отразени и с 
неологизми, образувани с префикси, като с най-голяма фреквентност са анти- 
и псевдо-, напр.: антидемократ, антидемократичен, антикорупционен, ан-
тибългарски, псевдодемократ, псевдопатриот и др.

ДПС поиска оставката на Москов, бил антидемократ (Ruse News, 
9.12.2014). 

От текста става ясно какъв е поводът за проявената агресия чрез негатив-
ната оценка, която представители на ДПС дават на здравния министър Петър 
Москов: „причината е скандалът с отзоваването на линейките на сигнали в 
ромски махали“ и изявлението на здравния министър, че „навсякъде, където 
е имало нападение над лекар в ромска махала, лекарите ще влизат в присъст-
вието на полиция“. От текста се разбира, че  квалификацията антидемократ 
е изказана от членове на ДПС, защото според тях министър Москов е нарушил 
„шест основни норми на българската демокрация – Конституцията, Закона за 
здравето, Закона за защита от дискриминация, Всеобщата декларация на ООН, 
Конвенцията за защита на правата на човека“.

Немалко са заглавията в периодичния печат и електронните медии, в 
които присъства неологизмът антибългарски, чрез който се дават негативни 
оценки на опозиционни партии, на политиката на президента, на премиера, на 
Народното събрание, напр.: „Не“ на антибългарското правителство. Подза-
главието е: Трябва да се сложи край на протурската политика на тройната 
коалиция БСП, ДПС и Атака (Десант, 25.07.2013).

Заглавието е изпълнено с агресия към партиите, които са споменати. Рече-
вата агресивност е постигната и чрез лексемите антибългарско и протурска, 
чрез отрицателната частица не, както и чрез словосъчетанието трябва да се 
сложи край, звучащо изключително категорично.
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Речевата агресия в днешните български медии се изразява и с лексика от 
турски произход. Интензивната употреба на турцизми в периодичния печат и 
електронните медии се обяснява с тяхното активно функциониране в речта на 
политици, на представители на интелектуалния елит, на бизнесмени и др., коя-
то се отразява от журналистите, или последните сами използват непрестижната 
лексика от турски произход, за да придадат на своите статии, анализи, комен-
тари по-експресивен характер и така да привлекат вниманието на читателската 
или зрителската аудитория. Оказва се, че освен че имат информативна и екс-
пресивна функция, турцизмите служат и за оценяване на обществени личности, 
на партийни политики, на действия на политици, на проведени инициативи от 
представители на държавната власт, на изяви на представители на културата, 
спорта, шоубизнеса. Обикновено оценката е отрицателна, иронична, стигаща 
често до агресивна. Според наблюденията ни сред най-активно срещаните в 
медиите турцизми са зулум, масраф, ортак, пехливани, пишман, метани, че-
шит, рахат, тескерета, кюляфи и др. Напр. вж. в изреченията:

Застраховат избраниците срещу зулуми – заглавие. Следва текстът:
Конкурс за сключване на застраховки срещу зулуми при протести и раз-

мирици организира парламентът. От обявлението за обществената по-
ръчка става ясно, че освен срещу евентуални изблици на вандализъм на озве-
рели хора на площада депутатите ще бъдат застраховани и срещу коктей-
ли „Молотов“, хвърлени умишлено, за да подпалят НС (Монитор, 21.11.2011).

Вж. и следните примери:
Масраф! Пеевски и майка му с масраф за 7000 лв.? (Flagman, 29.09.2014); 

Арестуват за рекет ортак на Кирил Добрев в акция срещу охраната на Мар-
гините (24 часа, 30.08.2011); Едноседмична почивка и кьорсофра в Турция за 
47 гладни български журналисти и общинари  (СКАТ, 9.05.2011); Диана Кова-
чева: Попова остави министерството в батак (Factor.bg, 9.12.2012).

Представените примери, изпълняващи функцията на заглавия, съдържат 
не само информация за политици, за техни приближени, за качеството на рабо-
тата им, за организиране на личното им време, но и мнението на пишещия за 
тях. Те са носители и на оценка, изпълнена с негативизъм, изразена само чрез 
една лексема, която е от турски произход и сама по себе си е експресивна.

По думите на М. Виденов нашата интуиция изгражда представа изобщо 
за статуса на  турския книжовен език като сбор от диалектизми и просторечни 
изрази, недопустими за официална комуникация. Те могат да бъдат неутрал-
ни  в стилистично отношение, но на нас ни звучат маркирано и просторечно. 
Използването на турските думи се счита за „оварваряване на езика“, а речта се 
квалифицира като непрестижна (Виденов 1986: 60). Въпреки че турските думи 
имат синоними, те са предпочитани за употреба, защото са с „по-ниска, прос-
торечна, шеговита и подигравателна експресия“ (Бояджиев 1986: 202). Именно 
затова те са тенденциозно използвани от журналистите.

В езика на българските медии в края на ХХ и в началото на ХХI в. се на-
блюдава и активна употреба на жаргонни думи. Известно е, че в медиите жар-
гонизмите изпълняват стилистични функции като средство за създаване на 
колорит на епохата и на определени социални групи, като средство за речева 
характеристика на персонажа на публикацията и като средство за изразяване 
на оценка. В научната литература е подчертано, че именно през 90-те години 
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жаргонните думи започват да изпълняват ролята на съществен текстообразу-
ващ елемент и на средство за въздействие върху адресата. Функционирането 
на жаргонизмите в медийните текстове се разглежда от учените като експли-
цитна проява на речева агресия (Рацибурска 2010: 36–37). 

С изключително голяма фреквентност на употреба предимно в периодич-
ния печат се характеризират жаргонизмите аванта, бачкам, мангал, кръшкач, 
пандиз, гратис, далавера и др. 

Чрез употребата им се изразява авторовото отношение към субекта на 
публикацията. Оценката може да бъде от лека ирония до пряко словесно осъж-
дане в резултат на направени някакви констатации от пишещото лице, напр.:

Левицата свири сбор: Наказва депутати кръшкачи (Dnes.bg, 4.10.2013); 
Политиците бягат, нямало аванта (7 дни спорт, 11.08.2005); Царски юпита 
прецакаха България за 1,1 млрд. лева (FrogNews, 25.09.2009); Партийната 
далавера уби националната кауза (Преса, 14.05.2015). 

Наблюденията ни показват, че жаргонизмът в последния пример е най-
често срещаният в анализи на политолози и социолози, напр.: Флиртът на 
партиите с ромите е само далавера (Сега, 10.04.2014) – заглавие на анализ, 
включено в рубриката „Наблюдател“ на в. „Сега“. В подзаглавието се хвърля 
светлина върху това каква е далаверата, т.е. измамата, вж. по-долу в медиатек-
ста: Формациите не спират да говорят за интеграция, но селектират само 
барони за свои партньори.

Жаргонизми, подобни на далавера, представляват обикновено семанти-
чен кондензат на текста като образно, креативно средство и като средство за 
експликация на обществена оценка спрямо политиците, която почти във всички 
случаи е силно негативна (Беглова 2007: 18). Това означава, че е средство за 
речева агресия според приетата тук постановка на Л. В. Рацибурска за изслед-
ваното явление.

Жаргонни думи се използват от журналистите и в информации, свърза-
ни със съдебни дела, уличаващи държавни лица в злоупотреби, напр.: Разка-
раха ненужно Румен Овчаров по делото срещу Вальо Топлото (Darik.News, 
30.01.2013).

Активното тенденциозно използване на жаргонни думи в медиите за два-
десет и пет години доведе постепенно до загуба на жаргонния им характер и 
приемането на разговорен характер. Широката употреба на жаргонизмите в 
медиите означава и пропагандирането им. Това неминуемо оказва влияние 
върху съзнанието на читателите, заразявайки ги с вируса на разрушаването 
на традиционните ценности, деформирайки ги морално и етично (Рацибурска 
2010: 44).

За съжаление речевата агресия като проява на негативно отношение към 
околните, като неприязън към обкръжаващия ни свят в бъдеще може би ще 
расте, защото се увеличават и негативните явления в обществото ни. Дано на-
правената тук прогноза да не се сбъдне!
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