
ABC

ABC

A
B
C

A
B
C

ABC

Рафаел Алварадо Димитров е дългогоди-
шен преподавател в Катедрата по ис-
панистика и португалистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и неин ръководи-
тел от 1979 г. до 1983 г. 
Водил е дисциплините Фонетика и фо-
нология, Морфосинтаксис, Синтаксис, 
Историческа граматика, Лексикология и 
фразеология, Практически испански език, 
както и монографичните курсове Някои 
особености на журналистическата ле-
ксика в испанския печат, Чуждици и нео-

логизми в съвременния испански език, Употреба и злоупотреба 
с нецензурни думи в испанския език.
Преподавателската му дейност включва и петгодишния пе-
риод, в който е лектор по български език в Мадридския авто-
номен университет и в Университета „Комплутенсе“, Мад-
рид (1983 – 1988).
Автор е на Учебно помагало по испански правопис (1979) и Учеб-
ник по фонетика и фонология на испанския език (1982).
Преводач е на книгите Християн-демокрацията. Позиция и де-
еспособност (1993) и Един практичен цар (2002), както и на кни-
ги и материали, издавани от агенция София-прес. В продълже-
ние на дълги години е участвал в екипи за симултанен превод.
Автор е на 15 документални филма, излъчени по БНТ, свърза-
ни с политически, икономически и културни теми от съвре-
мието на някои испаноезични страни – Испания, Венецуела и 
Куба. Публикувал е в български ежедневници и списания много-
бройни статии и коментари от политическо и културно ес-
тество. От 1992 г. е кореспондент на испанския вестник „АБС“ 
в България.
От 2004 г. е Почетен консул на Република Колумбия в Бълга-
рия.
В знак на признание за приноса му в преподавателската, прево-
даческата и журналистическата дейност е удостоен с редица 
български и чуждестранни награди – Почетен знак по случай 
100-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“ (1988), Орден 
„Исабел Католическа“, Испания (1992), Орден „Андрес Бельо“, Ве-
нецуела (1993), Орден „Сесилио Акоста“, Венецуела (1994), Поче-
тен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със Синя лента (2006). 

MÁS  ALLÁ  DE  LAS  
PALABRAS

 Editorial Universitaria  ��������������� ��������������������������� ������������ 
 «San Clemente de Ojrid ����� ������� ��������� ����� ������� ���������

Юб����� �б������ п�� ��уч�й  
70-г����ш������ ��  

Р�ф��� А��������

Homenaje  
a Rafael Alvarado en su  

70 aniversario

�ТВЪД  Д�МИТЕM
ÁS

  A
LL

Á
  D

E 
 L

AS
  P

A
LA

BR
AS

�
ТВЪ

Д
  Д

�М
И

ТЕ

ISBN 978-954-07-3881-9

Це
на

 1
5 

лв
.

www.press-su.com



MÁS  ALLÁ  DE  LAS  PALABRAS

Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario

ОТВЪД  ДУМИТЕ

Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо



MÁS  ALLÁ  DE  LAS  PALABRAS

Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario

Sofía • 2014
Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid»

Edición a cargo de: 
Adriana Mitkova, Boriana Kiuchukova-Petrinska



ОТВЪД  ДУМИТЕ

Юбилеен сборник по случай 70-годишнината  
на Рафаел Алварадо

София • 2014
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Съставители: 
Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска



© 2014 Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска, съставители
© 2014 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

 ISBN 978-954-07-3881-9



5

SUMARIO / СЪДЪРЖАНИЕ

Peter Mollov. A un colega y amigo, con motivo del inicio de su juventud 
avanzada  ......................................................................................................7

Петър Моллов. За един колега и приятел по случай навлизането му  
в напреднала младост  ................................................................................9

Rafael Alvarado. ¡Senectud, divino tesoro!  .................................................... 11

LINGÜÍSTICA / ЕЗИКОЗНАНИЕ

Evgenia Vucheva. El estudio de la cortesía como fenómeno pragma- 
socio-etno-discursivo  .................................................................................23

Милена Попова. Семиотични и психоаналитични прочити  
на вълшебната приказка  ..........................................................................32

Донка Мангачева. Имплицитното съдействие в диалогичното  
единство подкана‒отговор в съвременния португалски  
книжовен език  ..........................................................................................37

Весела Чергова. Езикови средства в служба на манипулацията  ..............47
Румен Стоянов. Каталански, каталонски, каталунски?  .............................57
Boriana Kiuchukova-Petrinska. La conceptualización metafórica  

de los celos en la cultura española  .............................................................60 
Nikola Krastev. Principales rasgos del Área Lingüística Mesoamericana  ......66
Аксиния Обрешкова. Роднинска терминология в българските и 

испанските паремии  ................................................................................73
Adriana Mitkova. El ataque verbal encubierto  ...............................................80

LITERATURA / ЛИТЕРАТУРА

Tatiana Panteva. Representaciones de lo cotidiano en el costumbrismo  
español  .......................................................................................................91

Яна Андреева. Медии и власт в драматургията на Жузе Сарамагу,  
или за истините и неистините отвъд думите  ........................................98

Любка Славова. Отново за Дон Кихот, Дон Хуан и Селестина  .............108
Венета Сиракова. Приспивни и хороводни песни на Габриела  

Мистрал  .................................................................................................. 117
Radoslava Kirilova. Carácter y función de los elementos profanos en  

las farsas de Diego Sánchez de Badajoz  ..................................................128



6

TRADUCCIÓN / ПРЕВОД

Людмила Илиева. Фигурата на преводача в литературата и киното  .....139
Ani Levi. El intérprete de delegaciones (algunas normas prácticas)  ..............148
Peter Mollov. El Quijote: algunos problemas de traducción  .........................156
Вера Киркова. Машадо де Асис. Ръцете (превод от португалски)  .......163

DIDÁCTICA / ДИДАКТИКА

Magdalena Karadjounkova. Los postulados teóricos sobre el proceso de 
adquisición de lenguas extranjeras  ..........................................................173

SOCIEDAD / ОБЩЕСТВО

Daniela Koch-Kozhuharova. Hugo Rafael Chávez Frías: algunas 
aproximaciones a otra emblemática figura que intentó proteger  
desvalidos, enderezar entuertos y administrar justicia  ............................185

Stefka Kojouharova. La imagen de Bulgaria en las páginas de El País  .......196



47

ЕЗИКОВИ СРЕДСТВА В СЛУЖБА  
НА МАНИПУЛАЦИЯТА

Весела Чергова 
СУ „Св. Климент Охридски“ 

v.chergova@abv.bg

Дали е смислено да се търсят езиковите средства на манипулацията за-
виси от това как се определят съдържанието, обхватът и допирните ѝ точки 
с комуникацията. Ако се вземе под внимание обстоятелството, че съвре-
менният човек населява „вербален, медиен свят“, а „именно езикът позво-
лява изопачаване и фалшифициране на обективната истина“ (Узунов 2010: 
343), изглежда необходимо поне да се маркират привилегированите езикови 
средства на манипулативното общуване, ако има такива. Бързам да уточня, 
че имам предвид главно португалските езикови форми и категории и техния 
потенциал в манипулативни речеви ситуации. Подробното описание и ана-
лиз на езиковите средства излиза извън възможностите на статията, така че 
тя придобива по-скоро програмен, отколкото строго аналитичен характер.

1. СЪЩНОСТ НА МАНИПУЛАЦИЯТА

Безспорна изглежда постановката, че манипулацията е невъзможна 
извън общуването, извън комуникативната ситуация и междуличностното 
взаимодействие, което протича и вербално (Бондиков 2009: 30, 49–52). Или-
ев (2003: 100) определя манипулативността като вид връзка между действи-
ята и целите на общуването при неговото управление. Насочеността и об-
хватът на управлението се определят от нагласите на двамата участници в 
общуването, които съвместно задават външните и вътрешните ограничения 
в контакта в зависимост от самоконтрола и от възможността за въздействие 
върху събеседника, в зависимост от поставените цели, от избора на вербал-
ни и невербални тактики и от очаквания резултат (Илиев 2003: 99). В този 
смисъл целите на говорещия задължително се съобразяват с реакцията и 
нагласите, които той предполага или получава от слушащия, което прави 
комуникативно активни и двете страни (Мангачева 2012: 44). Така манипу-
лацията бива определена като:

Индиректна манипулативна връзка. Постигаме целта чрез странични действия, 
които на пръв поглед нямат нищо общо с постигането на определена цел. За на-
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шия пример такова е разказването на история, в която трети човек е претърпял 
негативни последици. По този начин ние косвено въздействаме върху събесед-
ника, като, без пряко да го предупреждаваме, му предоставяме информация в 
тази посока (Илиев 2003: 100).

Бондиков (2009: 19–74) предлага подробен преглед на становищата и 
дефинициите за манипулация в междуличностното общуване, от които мо-
же да се отсеят следните общи характеристики: манипулацията е целена-
сочено въздействие върху адресата в комуникационния акт с вербален или 
невербален код, което използва скрити (косвени) тактики за преструкту-
риране на нагласите, представите, очакванията и реакциите на адреса-
та1. Следователно полето на действие на манипулацията е комуникатив-
ният акт, а това мотивира изследването на езиковите ѝ инструменти на 
равнището на смисъла (Вучева 2006: 214–278). Вербалното присъствие в 
общуването е само един от елементите на поведенско присъствие (Илиев 
2003: 20–28), но лингвистичният компонент е съществен от гледна точка 
на контекста на общуването (Илиев 2003: 32–33) и от гледна точка на 
самопредставянето на говорещия в него като „наративни умения“ и сло-
весна способност за въздействие (Илиев 2003: 115–120).

Характеристиката ѝ на целенасочено въздействие може да я определи 
като интенционална дискурсивна категория (Вучева 2006: 286), т.е. като ко-
муникативна макростратегия, вписана в целенасоченото отношение на го-
ворещия към слушащия. Интенцията на тази макростратегия е да преструк-
турира светогледа или дадени представи на адресата, а оттам да моделира 
психосоциалното му поведение. Тази интенция не следва да се оценява като 
положителна или отрицателна. Стремежът към подмолно преструктурира-
не на представите на адресата се свързва с търсена облага или с користен 
интерес на говорещия (Бондиков 2009: 38–40), което обаче не е изключи-
телна характеристика на манипулацията. Манипулиращият може да е воден 
от собствения си интерес, както и от неосъзнатия или осъзнатия интерес на 
манипулирания, т.е. това би било комплексна оценка на конкретна комуни-
кативна ситуация и на мотивите за нея, а не на манипулативното въздейст-
вие само по себе си.

Манипулативните тактики се определят най-общо като косвени или 
скрити, а също така като осъзнати и неосъзнати2. Общото между тях е целта 

1 Трябва да уточня, че адресатът може да бъде едноличен събеседник или група събе-
седници.

2 В зората на човечеството манипулацията е употребявана, без да бъде осъзнавана и 
обозначавана като явление (Бондиков 2009: 30). Ако в митологичните общества ма-
нипулацията е интуитивна и възниква в отговор на човешката потребност от обяс-
нение на заобикалящия свят, с възникването на религиите тя се превръща в „осно-
вен инструмент“ за „управление на груповото мислене“ (Бондиков 2009: 23‒24).
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за индиректно управление на междуличностния контакт, който разчита на 
подходяща атмосфера, взаимно доверие, изкривяване на информацията и 
преднамерено използване на психологическите и личностните характерис-
тики на адресата. Именно въз основа на познанието си за адресата говоре-
щият може да използва различни психологически лостове за косвено мани-
пулативно въздействие. Ще спомена само някои от техниките за насочващо 
въздействие, които може да придобият манипулативен характер: посочване 
на зависимостта между желанията на адресата и съвместната дейност, гра-
ничещо с изнудване; позоваване на страховете или на идеите на адресата; 
различни тактики на разпит чрез объркване, „откровен разговор“, смесване 
на факти или подвеждане в грешна посока; тактики на респектиране чрез 
позоваване на авторитети (научно цитиране), омаловажаване, иронизиране, 
упрекване на адресата, самоприписване на значимост или фиктивни качест-
ва на говорещия и др.; тактики на създаване на ситуация, която симулира 
спонтанност; даване на съвети; обмен на тайни; тактики на непосредствен 
натиск и отпускане, порицание и похвала, уплах и успокоение и други 
(Илиев 2003: 120–133).

Прикритостта на манипулативните тактики се дължи и на определен 
вид психосоциално поведение, наречено неискреност, което изпълнява во-
деща функция при манипулативното въздействие (Илиев 2003: 138), а се от-
разява и на други погранични или сродни нему понятия от различен разред 
като внушение и убеждаване, лъжа и демагогия. Неискренността се проя-
вява като ласкателство, прикриване на сведения, опити за изграждане на 
доверие, което да доведе до откритост и уязвимост на събеседника. Според 
Стаматов (2012: 35–36) искреността в общуването е проява на загриженост 
за другия и „покана за себе-изследване“, която се изразява в конфронтиране 
с цел утвърждаване на другия. Бондиков (2009: 68–69) определя искреност-
та като полюсно противоположна на манипулацията, но подчертава, че при 
все това не я изключва, защото „искреността играе ролята на разделителна 
линия“ между „осъзнатата манипулация“ (предварително планирана от го-
ворещия) и „неосъзнатата манипулация“ (спонтанна и неосъзната от самия 
говорещ). Същевременно авторът прокарва разлика между „съзнателна и 
преднамерена искреност“ (втората разбирам като искреност, обслужваща 
целите на говорещия), като „именно преднамерената искреност съдържа 
манипулационни елементи“.

В предложеното определение на манипулацията съвсем преднамерено 
не присъства етическата оценка на този вид комуникативно въздействие, 
тъй като, подобно на лъжата и демагогията, тя може да бъде възприема-
на като зло или добро: „Разглеждането на манипулацията от гледна точка 
на етиката неизбежно би довело до нейното класифициране като неетична, 
неморална“ (Бондиков 2009: 37). В редица виждания е обвързана с пози-
ция на „скрито господство“, „скрито използване на власт в противоречие 
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с предполагаемата воля на другия“, „скрита принуда“, „управление и кон-
трол, експлоатация на другия“ (Бондиков 2009: 45), които предизвикват и 
заклеймяващо социално отношение. Всъщност, одобрението или неодобре-
нието са свързани с морална оценка на целите, средствата и резултатите от 
манипулативното въздействие, които може да се отнесат със същия успех 
към оценка на използването в конкретна комуникативна ситуация на ис-
тината или лъжата. В този смисъл не са изключителна характеристика на 
манипулацията, а на нейните конкретни прояви в междуличностното вза-
имодействие. Тя е инструмент, с който може да се гради, но и да се руши. 
От друга страна, въздействието „може да протече и с обратен знак, т.е. в 
процеса на манипулация, манипулираният може да се опитва да манипу-
лира манипулиращия – обектът да се превърне в субект на манипулация“ 
(Бондиков 2009: 51).

С цел да се очертае обхвата на манипулативните речеви въздействия, 
се спирам накратко на понятията, които ми се струват сродни, а именно, 
убеждаване, внушение, лъжа и демагогия.

1.1. Манипулация и убеждаване

Убеждаването също е насочващо психологическо въздействие, разгър-
нато в комуникативния акт, при което говорещият цели да промени избо-
ра, мнението или поведението на слушащия/ите (Бондиков 2009: 58–62). 
За разлика от манипулацията, убеждаването обявява целите си, опира се 
на аргументация и доказателства, предлага логическа обосновка и приема 
критика (Бондиков 2009: 59), т.е. не използва скрити тактики. Постигането 
на консенсус при този вид интерактивно въздействие изисква убеждаваната 
страна да приеме предлаганите аргументи или убеждаваната и убеждаваща-
та страна да направят взаимен компромис. Ако при манипулацията се на-
блюдава „по-скоро създаване на ограничен информационен поток“, то при 
убеждаването има „стремеж за постигане на определена, предварително 
обявена цел“, то „се опира на интелектуални, волеви, емоционални и други 
качества на личността“:

Убеждението е осъзнато отношение на базата на логически доказателства. До-
като манипулацията действа на подсъзнателно ниво (Бондиков 2009: 60).

Следователно манипулацията и убеждаването са сходни по това, че 
представляват целенасочено въздействие върху адресата в комуникацион-
ния акт, но се различават по възможностите за словесен код, по характера 
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на тактиките за въздействие, а вероятно и по целите на общуването3. Ма-
нипулацията избира тактики на прикритост, невинаги кодът ѝ на комуника-
ция е вербален, невинаги е осъзната, което повлиява и на уточняването на 
целите ѝ. Убеждаването избира тактики на откритост (вж. Стаматов 2012: 
30–34), комуникативният код винаги е вербален, представлява осъзнат акт 
на въздействие с точни и ясни цели.

1.2. Манипулация и внушение

Узунов (2010: 317) определя внушението като „особен род психофизио-
логично, душевно-телесно, автоматично, пасивно възприето чуждо знание, 
представи, действия без участие на волята“, като изтъква, че то се използва 
от лекари специалисти при лечение на разстройства на централната нервна 
система и от политици и управници, когато „те авторитетно лъжат“. Авто-
рът обобщава, че „внушението от психологическа гледна точка е несъзна-
телно усвоено знание с оставени от него следи в мозъка“ (Узунов 2010: 318). 
Всъщност внушението като понятие и явление в психологията се отличава 
съществено от комуникативните психологични въздействия, въведени ка-
то манипулация и убеждаване. Внушението е много по-дълбок психофи-
зиологичен процес, който не се възбужда непременно в комуникационния 
акт, защото може да е породено и от неречеви стимул4, без целенасочено 
комуникативно въздействие с обявена или необявена цел, като внушава-
щото и внушаемото лице може да съвпаднат: самовнушение. Има възмож-
ност човек да се самоубеждава, но убеждаването е волеви и интелектуален 
акт, а внушението е пасивен, неволеви акт на възприемане. Съмнявам се, 
че акт на самоманипулиране би имал смисъл, именно поради прикритостта 
на използваните в манипулацията тактики, които меко казано е глупаво да 
се опитваме да скрием от себе си. Успешността на внушението не зависи 
само от техниките на внушаващото лице, а от личностните характеристики 
на внушаемото лице. Определени качества като доверчивост, мнителност, 
впечатлителност, примитивност, необразованост и др. допринасят за по-го-
ляма податливост на внушения (Узунов 2010: 320). „Манипулацията може 
да използва внушението като начин на въздействие, но не може да се отъж-
дествява с него“ (Бондиков 2009: 57). Опасявам се, че внушението може 
да бъде последица от убеждаването, но също така от лъжата и истината. 
Ако манипулацията и убеждаването се разглеждат като волеви, интелек-

3 За да не бъде манипулативно позоваването на Бондиков, редно е да отбележа, че авторът 
разглежда убеждението като инструмент на манипулацията (Бондиков 2009: 60).

4 „Внушението е непосредствено, пасивно, личностно възприятие и реакция спрямо пси-
хологични, словесни и несловесни стимули-сигнали, които възбуждат стари и/или нови ко-
дове, следи, представи в мозъка за определено поведение“ (Узунов 2010: 317).
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туални комуникативни въздействия, свързани с разума и способността за 
съждение, от позицията на говорещия, внушението се разглежда по-често 
като психофизиологично явление, кодирано на нивото на сетивността5 у 
адресата.

1.3. Манипулация и лъжа

Разработките, посветени на методите за въздействие в общуването от 
позиция на психологията, на социалната комуникация и на прагматиката, се 
спират и на лъжата (Илиев 2003: 138–139, Бондиков 2009: 34–37, Димитро-
ва 2009: 191–199, Узунов 2010: 170). Същевременно лъжата се обособява в 
съпоставка с истината като вид конструиране на дискурса и „интерпретация 
на света в съзнанието на човека“, което я определя като „една от основни-
те философски категории“ (Димитрова 2009: 192). Възприемайки истината 
като логическа категория (Чергова 2013: 266–271), макар тя да притежава и 
психологически, социални, етически и лингвистични измерения, неин опо-
зитивен корелат не е точно лъжата, а неистината. И ако се приеме третата 
логическа валентност на Лукашевич, отношението между истината и неис-
тината преминава през полето на „ограничените познавателни възможнос-
ти на човека“ (вж. Дейков 1991: 22), защото познанието е динамичен про-
цес, подлежащ на промяна и на преосмисляне (Димитрова 2009: 191–193). 
Лъжата по същината си представлява съзнателно6 вербално конструиране 
на възможен свят със средствата на достоверността, но не принадлежи на 
терминологичния апарат на логиката, а обозначава по-скоро извънредно 
сложен мисловен процес и засяга психически, социални и дискурсивни яв-
ления (вж. Димитрова 2009: 195–196). Лъжата също подлежи на етичес-
ка оценка, но тази оценка засяга целите и резултатите ѝ като инструмент 
в междуличностното взаимодействие, а не вътрешната ѝ характеристика. 
Целите на такова конструиране са най-разнообразни и варират от самосъх-
ранение, предпазване на слушащия, вътрешна потребност, въображение, 
случайност до намерение за комуникативно въздействие (вж. Илиев 2003: 
139). Според повечето цитирани автори манипулацията използва истинни 
твърдения или части от тях, като ги преиначава съобразно целите си, но не 
засяга правото на избор. Лъжата предполага право на събеседника да избере 

5 „Внушеното въздействие се реализира автоматично било по пътя на сетивата, чрез 
предмети и техните знаци, звуци, техники или чрез слова. С други думи тук се заобикаля 
логичното мислене и законите на логиката“ (Узунов 2010: 317).

6 Несъзнателното конструиране на възможни светове, които мислещият не оценява като 
несъответстващи на действителността, не би следвало да се нарича лъжа, а илюзия, само-
заблуда. Същевременно лъжата, която съдържа в себе си цел за вредно въздействие върху 
човек или група хора, не е просто лъжа, а измама (Бондиков 2009: 35).
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дали да се довери, или усъмни. И двете не се основават на принуда. По тези 
причини, дори да възприемем лъжата като вид конструиране на дискурса, 
тя по-скоро би се оказала последица от манипулативно въздействие, откол-
кото инструмент на такова (Бондиков 2009: 36).

1.4. Манипулация и демагогия

Демагогията според речниковото си определение представлява „1. из-
мамване на политически изостанали народни маси в експлоататорските 
общества от лъжеобщественици с неизпълними обещания, изопачаване на 
факти, лъжи, ласкателства и др.; 2. прен. измама, лъжа, лицемерие“ (Милев, 
Николов, Братков 1978: 191). Думата „манипулация“ е претърпяла метафо-
ричен процес на семантично развитие, защото речниковото ѝ определение 
се свързва със „1. съвкупност от действия и движения на работник, които 
имат определено целево предназначение; 2. прен. ловка постъпка, хитрина, 
измама“ (Милев, Николов, Братков 1978: 191). Ако ги разглеждаме като 
лексикални единици, демагогията носи в себе си семантичния заряд на сло-
весна измама в обществен контекст, а манипулацията – на ловко обработва-
не на информацията с цел комуникативно въздействие в индивидуален или 
социален контекст. В този смисъл демагогия и манипулация в общуването, 
като психосоциални и комуникативни термини, представляват много сход-
ни понятия, но демагогията акцентира основно върху словесното поведение 
на говорещия и по-слабо върху целенасоченото въздействие спрямо адре-
сата. Демагогията като форма на езикова комуникация изглежда застъпена 
основно в езиковедски разработки (Димитрова 1999, 2009: 200):

Езиковата демагогия включва елемент на лъжа, но е нещо по-сложно от обик-
новената лъжа. Тя се свежда до своеобразно преразпределение на информаци-
ята в текстовете, до въвеждане на някаква допълнителна (и често съмнителна!) 
информация наред с основната, която е истина, при това така, че тази допълни-
телна информация да не подлежи на специално обсъждане в процеса на общу-
ването (Димитрова 2009: 200).

Това дава основание да се приеме манипулацията като стратегия за це-
ленасочено въздействие върху адресата в комуникативния акт, а езиковата 
демагогия като езиковия облик, езиковата и речевата организация на мани-
пулативния дискурс. В житейски план двата термина може да функциони-
рат като относителни синоними.
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2. ЕЗИКОВИ СРЕДСТВА НА МАНИПУЛАЦИЯТА

Езиковите средства и механизми за постигането на манипулативен дис-
курс изискват комплексен анализ на единиците на всички структурни рав-
нища на езика и тяхното взаимодействие в изказа. Комплексният езиков 
анализ се усложнява от факта, че манипулативното въздействие в общу-
ването може да се наблюдава в ситуации, разнородни по форма, тематика 
и контекст: писмени и устни текстове, диалогичен и монологичен дискурс 
(политически речи, дискусии, интервюта, анализи, новини, реклами и др.), 
в различен социален контекст (семейна, приятелска, професионална, об-
ществено-политическа среда и др.). Всъщност манипулативната реч, пред-
вид нейния афинитет към прикритите техники, използва същите езикови 
средства, които се използват и в изказите, продиктувани от позииците на 
искреността, откритостта и доверието. Това често пъти ги прави трудно раз-
познаваеми, както за манипулираните, така и за анализаторите на манипу-
лации, ако няма достатъчно сведения за контекста, комуникантите и целите 
на общуването.

Ако обърнем внимание на наблюдението, че едва „7% от общуването 
между двама събеседници се реализира словесно; 38% от комуникативните 
послания са свързани с гласа (интонация, резонанс, нюанси на тона и т.н.); 
а останалите 55% с езика на тялото (жестове, мимики, движение на очите, 
учестен или забавен ритъм на дишане и т.н.)“ (цит. по Китова-Василева 
2008: 12), езиковият анализ следва да обърне сериозно внимание на фоно-
логичното равнище на езика (вж. Димитрова 1999: 49–52), на скоростта и 
ритъма на речта, на паузите в нея и не на последно място на посланието 
на интонационните криви при устната реч и евентуалните пунктуационни 
маркери – при писмените текстове7.

Повтарящото се използване на думите създава „акустичната маска“ на 
даден човек. Заедно със социалната му роля тя го идентифицира и носи ин-
формация от най-различен характер. Освен като вербална визитна картичка 
на човека, „акустичната маска“ може да изпълнява защитни и манипулатив-
ни функции (Илиев 2003: 21).

Акустичната маска от цитата обхваща не само фоностилистичните еле-
менти, но и специфичния лексикален и морфосинтактичен подбор, който 
характеризира всеки човек (вж. Димитрова 1999: 84–87). Индивидуална-
та лексикална характеристика допълва отношението към манипулативните 

7 Анализът на пунктуационните маркери е крайно недостатъчен. При изречения за из-
казване на утвърждаване, съмнение и увещаване в португалския език няма пунктуационни, 
но има съществени интонационни разлики, а такива се наблюдават и при различните видове 
въпросителна интонация (Матеуш и др. 1989: 346‒347), която се обозначава с един и същ 
графичен знак.
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тактики на немаркирания лексикален избор на говорещите при изграждане-
то на дискурса им. Злоупотребата с думи от лексикалното поле на доверие-
то, истината, ласкателните думи и словосъчетания, умалителните имена са 
показателни за определени тактики на общуване, които може да подсказват 
манипулативна нагласа на говорещия чрез ласкателство, позоваване на ав-
торитети, скъсяване на дистанцията, изграждане на доверие и др.

Морфосинтактичните категории на лексемните думи, особено таксис-
но-темпоралните средства и модалните форми и конструкции за деонтична 
и епистемична модалност имат съществен принос за изграждане на атмос-
фера на достоверност или доверие, необходими на манипулативния текст. 
Ако се приеме, че религиозните проповеди са вид текстове за убеждаване, 
анализът на модалните форми в тях показва, че преобладава деонтичната 
модалност за сметка на епистемичните модалности, което се оказва харак-
терно и за юридическите текстове8.

Семантиката на категоремните и морфемните думи и позицията им в 
словореда на изреченията също е мощно средство за нюансиране на ма-
нипулативните изкази. Дори най-малките думи и мястото им в словореда 
може да придадат манипулативен (демагогски) характер на изказа (вж. Ди-
митрова 1999: 9–15). Местоименията и ритуалните формули за обръщение 
може да придобият манипулативна функция, ако се цели користно скъся-
ване на дистанцията и фамилиарност с адресата, която би го направила по-
уязвим и податлив на влияние.

Португалският словоред е свободен поради нивата на морфологично 
съгласуване в именната и в глаголната синтагма, което му позволява разно-
образие в кодирането на отношенията на фокус и топик. Много от синтак-
тичните структури, особено въпросителните, а също условните и отстъпи-
телните изречения, допринасят за манипулативно изграждане на дискурса 
(вж. Димитрова 2009: 152), което се постига и с цялостната картина на мик-
ро и макроструктурата на текста.

В действителност почти всяка езикова форма с неманипулативно съ-
държание, при определен комуникативен контекст, поведенско присъствие, 
познание за събеседниците, цели на общуването и очаквани разултати, мо-
же да влезе в служба на манипулацията.

8 Данните са на колеги от Университета Адам Мицкевич в Познан, Полша, и Карловия 
унивеситет в Прага, Чехия, и бяха представени в секцията по езикознание на I Конгрес на 
полските лузитанисти, проведен на 26‒28 септември 2013 г. в Краков, Полша, докладите от 
който са все още под печат. Малгоржата Виелгош, докторант от Познанския университет, 
анализира епистемичната модалност и евиденциалност в католическите проповеди на пор-
тугалски език, а Жоаким Рамош, гост-лектор в Карловия университет в Прага, анализира 
честотността и семантиката на модалните глаголи poder и dever в португалски юридически 
текстове.
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3. ИЗВОДИ

Така очертаните същност, обхват и характеристики на целенасоченото 
комуникативно въздействие манипулация ми дава основание да го впиша в 
категориите на смисъла с интеционален характер, което го прави предмет 
на изследване на лингвистиката на речта и нейния методологичен апарат 
(Вучева 2006: 262–263, Косериу 2007).
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