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Ораторски пищов

В началото на 80-те години големите стачни прояви на Со-
лидарност обновяват и словесните стратегии, насочени към
демаскиране на т. нар. новоговор – стагнирания партиен език,
обличащ действителността в голи фрази. В резултат безброй-
ните клишета, за почти всяко от които може да се намери
еквивалент в отделните официални езици на страните от на-
родните демокрации, дават на властта мощно оръжие: да го-
вориш много и авторитетно, без да казваш нищо.

Представеният анонимен документ, разпространяван на
хвърчащи листове сред стачкуващите в Полша, онагледява ця-
лото безумие на властническия език. Съставянето на грамати-
чески правилни изречения чрез съчетаване на фразите от всяка
една от четирите колонки е практически неограничено – об-
щият брой възможни комбинации е 10 000. Ако за всяко полу-
чено изречение отделим по 10 секунди, този ораторски пищов
ще ни гарантира над 27 часа неспирна реч, организирана по
всички правила на политически коректния говор. Смисълът, раз-
бира се, е привидно изряден, макар винаги да остава изрядно
привиден.

Днес копия на оригиналните полски листовки могат без за-
труднение да се намерят в интернет. Популярността на този
документ му осигурява място и в съвременните антологии на
абсурдите на ПНР*, където можем да срещнем още инструкции
за използване на тоалетна чиния или към учителите по рису-
ване и трудово обучение, образци от граждански оплаквания и
милиционерски рапорти (тип Разследването бе затруднено по-
ради изяждане на свинята; Заподозреният извърши голяма и
малка нужда в панталоните с цел избягване на отговорност или
До нетрезвата бе намерено трезвено кърмаче).

Отвъд хумора и историческите спомени, подобни доку-
менти настояват да не забравяме, че езикът във всички епохи
е двуостро оръдие: чрез него можем да властваме над мисълта,
но и да бъдем овладени от безсмислието.

* Вж. Rychlewski, M. Absurdy PRL-u. Antologia. Poznań: Vesper, 2006; Absurdy PRL-u 2. Antologia.
Poznań: Vesper, 2007.
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Колежки 
и колеги,

реализацията
на набелязаните
в програмата
задачи

ни подтиква 
към 
преанализиране

на съществува-
щите админи-
стративно-финан-
сови условия.

От друга 
страна,

сферата и 
мястото на
кадровата под-
готовка

играят 
съществена роля
във формирането

на по-нататъш-
ните условия 
за развитие.

Също така постоянният
количествен
ръст и сферата
на нашата 
деятелност

изискват 
определение и 
прецизиране

на организацията
на масовата 
активност.

Да не 
забравяме 
обаче, че

актуалната 
организационна
структура

помага 
в подготовката 
и реализацията

на нагласите на
участниците
спрямо поставе-
ните от органи-
зацията задачи.

По такъв 
начин

новият модел 
организационна
дейност

подсигурява 
участието на 
широка група в 
оформянето

на нови 
предложения.

Ежедневната
практика 
показва, че

по-нататъш-
ният развой на 
разнородната
ни дейност

изпълнява важна
функция в 
изработването

на насоките за
прогресивно 
възпитание.

Няма нужда 
допълнително да
изтъкваме важ-
ността и значе-
нието на тези
проблеми, понеже 

постоянното
пропагандно-
информационно
подсигуряване
на нашата 
дейност

в голяма степен
дава възможност
за създаването

на система за
кадрова 
подготовка 
съобразно 
нуждите.

Широкият и
богат опит в

подсилването и
развитието на
структурите

води до 
преоценка на 
значимостта

на съответните
условия за 
активизация.

Организацион-
ните грижи, 
а особено

консултирането
с широкия
актив

предоставя 
интересен опит
за проверка

на модела 
за развитие.

Висшите 
идеологически 
постановки,
както и

започването на
масова акция
за оформяне на
нагласите

води до процеса
на прилагане и
осъвременяване

на формите на
взаимодействие.
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