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ЛИТЕРАТУРАТА – НЕ/С/ПОДЕЛЕНАТА
ОТГОВОРНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА И
НА УЧИЛИЩЕТО
Румяна Йовева

LITERATURE: THE (UN)SHARED
RESPONSIBILITY OF UNIVERSITY AND
OF SCHOOL
Rumiana Yoveva
ABSTRACT: The text offers thoughts and conclusions about the attitude of
the university and the school towards literature, about the ways in which it exists
in curricula and syllabi as well as its reception and consideration by students from
university and school. An attempt has been made to identify the institutional and
personal reasons for the failure of literary education. The problem is not partial.
It refers to all specialities preparing future teachers and to all school subjects. The
reasons for the interest towards the problem lie in the inevitable results of the Bulgarian education which we can all notice and which we reconcile with.
KEY WORDS: literature, school, teaching, university

Този текст предлага размисли и обобщения за отношението на университета и на училището към литературата, за начините, по които тя пребивава в учебните планове и програми, както и за възприемането и осмислянето
й от студентите и от учениците. Направен е опит да се откроят причините
за провала на литературното образование – институционални и персонални.
Проблемът не е частен, той е относим към всички специалности, в които се
подготвят учители, към всички учебни предмети в училище. Основанията за
интереса към него са в безотрадните резултати в българското образование,
които всички виждаме и с които се примиряваме.
Някога, много някога, през 60-те години на миналия век, силно ме порази, по-точно разтърси романът на Рей Бредбъри “451 по Фаренхайт”, който чрез героя си Монтег предизвестява унищожаването на литературата през
21. век. В контекста на думите на автора “научната фантастика е изображение
на реалното”, романът е “базиран на реалността” – пророчеството ми изглеждаше злокобно, а героят – разрушителна до патологичност персона. “За него
да опожарява беше наслаждение.” Наслаждение, “докато книгите, размахвайки криле като гълъби, умираха на входа и на полянката пред къщата, докато
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книгите се издигаха във водовъртежа от искри, които почернелият от пожара
вятър отнасяше”. Книгите, без които хората са потънали в спокойно безмисловно и беземоционално състояние, охранявани и преследвани от електронни
кучета, книгите, без които думите като щастлив, разговор, общуване нищо
не назовават, те са без значение – са изхвърлени от употреба. А как изглежда
училището – “един час урок по телевизията, един час баскетбол, бейзбол или
бягане, следващия час – урок по история или рисуване, после пак спорт – но
знаеш ли, ние никога не задаваме въпроси; просто ти набиват отговорите един
след друг – фрас, фрас, фрас – а след това още четири часа седим и гледаме
учебния филм”. Моите приятели, моите ученици харесваха книгата, но гледаха на предупреждението на Рей Бредбъри като на антиутопия, която няма
шанс за сбъдване. Беше време на голямото неорганизирано четене, на престижното купуване на книги не заради цветните обложки, на заемане с уговорката – да ми я върнеш, държа да си я имам. Беше време на героите, чиито реплики помнехме и с охота цитирахме, може би с подсъзнателното желание да
бъдем част от един фикционален свят, пълен със злочестини и парадокси, но
пъстър, шарен и с повече доброта, хубост и надежда. Книгите бяха от малкото
удоволствия за човека, лишен от достъп до големия свят, запълваха белите
полета в неговата култура, даваха му самочувствие, оразличаваха го от посредствеността. Не изпитвам носталгия по това време, само ми е тъжно, че на
Литературата днес не й е комфортно. В 21. век на Рей Бредбъри пожарникари
изгарят книгите, войната издига гигантски клади над градове и села и все пак
неколцина, между тях и пожарникарят Монтег, вървят с вяра, че ще срещнат
много самотни хора, че ще им кажат: ние помним. А до тогава ще пазят в себе
си запомнените изгарящи думи от изгорените книги. В нашия 21. век никой
не гори книги, войни издигат клади в различни точки на света, не се налага да
търсиш самотни хора – те са навсякъде, но кой ще ги утеши със спасителни
думи, с божествените откровения на книгите.
Една натрапчива мисъл неотклонно ме преследва – за постоянното, като
че закономерно затъване на днешния студент и ученик в неизбродната пустота на малокултурието, в сивотата на битийната инерция на съществуване, в
апатичната дистанцираност от световете на литературата. Тя не е резултат
от статистически изследвания, тя се налага от досега с млади хора в университета, на улицата и в магазините, избистряла се е от оскъдното на значения
и смисленост слово, неинтелигентно, да не кажа – просташки интонирано,
често заменено с неблаговиден жест, с нагла усмивка. Нейните основания са
в простодушните признания на децата – ние не четем книги, смекчавани понякога от не обичаме, в безпомощността на студентите на изпит по литература или по методика, когато представят неразгръщани от тях книги… Вярно
е, че не всички се вграждат в категорията, която буди моите безпокойства.
Може би Малкото голямо четене на родителите с присъствие на децата им,
или актьорски прочити на приказки в трамвая, или организирани начинания
в библиотеките, или спечелена награда на университетски литературен конкурс, или участие в научни конференции би ги опровергало, ако да не бяха
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тези начинания с пренебрежимо ниско участие. Може би е време да се доверя
на окуражаващите отчети на причастни институции – на нашето просветно
министерство, на регионалните инспекторати и на директори, на отговарящите за акредитация на специалностите комисии – те клишират с неотменна
категоричност възхода в образованието, в частност – литературното, и също
така неотменно клишират някои нерешени проблеми и причините – например
отложената, забавената реформа (кога ли е започнала), трудностите при всяко
нововъведение (не се сещам за нито едно разумно) и т.н. Доверяването би означавало самооблащение, то не променя истината – литературата, училището,
университетът са разделени територии. И отговорността за това не е на литературата, но негативите се стоварват и върху нея. Без читатели тя ще се смали,
ще обеднее, може би ще изчезне от нашите географски предели. Творците
може да продължат да пишат, но кой, ако нямат аудитория, ще даде живот на
текстовете им, кой ще ги превърне в творби. А как и с кого / с какво ще съизмерваме ценностите си, ако не сме чували за Странджата и чорбаджи Марко,
за Серафим и Сали Яшар, ако не знаем или дори не сме чели “Борба”, “Хаджи
Димитър”, “Обесването на Васил Левски”, “Епопея на забравените”… Ботев,
Вазов, Ал. Константинов, Яворов, Вапцаров и десетки други са в основата на
националната ни митология, те са проникнали, те са формирали в различна
степен и личната ни митология. С какво ще ги заменим – с чалга, със случайно попаднали в полезрението ни текстове от кибер-пространството, с пошли
истории на скоростно успели новобогаташи, с кресливите жестове и модели
на еднаквостта от нашенската политическа шарения…
Не вярвам в крайното онищостяване на литературата, но трайното отдръпване на младите хора от нея изисква отговори на много въпроси, един
от тях е какъв е приносът на университета – т.е. на българистичните специалности, и на училището – т.е. на учебната дисциплина български език и литература за ширещата се езикова и литературна неграмотност. Всеки, вдаден
в работата си, намира основания извън себе си – какво повече да направя –
такъв е контингентът ни, не е само при мен, не може без компромиси, такава
е системата и т.н. в този дух. И откъм собствената си камбанария обвинява и
себеоневинява – от училище идват неграмотни; от университета идват напълно неподготвени, стигайки до метафизичното питане за първичното и вторичното – т.е. до пълната безполезност на подобни, за съжаление – истинни преценки. Може би някои наблюдения върху функционирането на институциите,
върху свободата и ограниченията, пред които са поставени, върху начините на
сговореност между тях, наблюдения на човек, еднакво близко до университета и до училището, ще дадат повод за разговор за несбъднатата отговорност
към литературата.
Държавата е възложила отговорността за образованието на МОМН и
всички образователни институции са зависими от него. За да изпълнява активните си функции, МОМН се нуждае от норми и техники за надзор. Закони и наредби – за висшето образование, за академичното израстване, за
акредитацията, за получаване на учителска правоспособност и много други
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регламентират контролираната автономност на университетите. Оставям без
коментар недомислията в нормативната база, но ще добавя към тях финансирането на държавните университети – на брой студенти, което е пълен провал за качествено образование – за да съществува в условия на икономическа
криза, университетът трябва не само да изпълни 100 % плана за прием, а така
също да изведе до дипломиране всички студенти. И както в училище доста
деца знаят, че и да не влизат в часовете, и да не са изпитвани, и да имат двойки, ще преминат в следващия клас, така и студентите бързо се ориентират
– въпреки че висшето образование не е задължително, те рано или късно ще
получат положителна оценка – дори може да е по-висока от тройка. В границите, очертани от министерски разпоредби, университетът, респективно специалността, разработва учебен план и програми, в които е разчетен идеалът
на академическата общност за образованието и за уникалността на висшето
училище. Насочвам вниманието към аспектите на нормативната база, които
визират подготовката на студентите – бъдещи учители, по литература. Постановките в учебните планове на Българска филология, Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, с известни уговорки – и
на Педагогика на обучението по Български език и история и Български език и
руски език, са перфектни – с адекватната на очакванията на обществото цел,
с възможностите за бъдеща професионална реализация, с премислените компетентности, които студентите ще придобият, за да бъдат адаптивни и конкурентно способни на пазара на труда. Обещан е и корпус дисциплини от педагогопсихологически профил за онези от Българска филология, които изберат
и професия учител. И най-скрупульозният прочит на плана няма да открие
пропуски в списъка на задължителните учебни предмети (лингвистични, литературоведски, педагого-психологически), някои от които са с хорариум до
– т.е. до най-високата граница, а други – от – т.е. до най-ниската (по правило
те са методиките, както и различните видове практики в училище, оставени за
последните 4 семестъра). Да речем, че това е дреболия, тя може да се обясни
с намерението на авторите да се осигури стабилна подготовка по литература
/ език. Но в нашия регион много студенти са билингви и се предполага, че
ще работят с билингви, а не се предлага нито една избираема или факултативна дисциплина по изключително актуалния днес въпрос за двуезичието.
Каква литература (и език) ще преподават, ако срещат затруднение при четене
и осмисляне на текст и ако не подозират, че има разлика в учебния процес в
различните региони. Колкото и да ни е неприятно да признаем, ще говорят
на майчиния си език. И ако искаме да създадем учители – и то не само по
български език и литература, е нужно да въведем в първи курс задължителни
форми за усъвършенстване на езиковата им подготовка (в това число езикови
курсове и/или практикуми) и след това да не правим компромиси, когато тя
не е на висота.
Най-голямата отговорност към Литературата носи университетската
литературна наука – теория и история. Но тя е и Власт, която се простира
както върху литературни процеси, полета, автори, текстове, словоупотреби,
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реторика, стилистика, интертекстовост, така и върху студента. Защото откроява естетически и етически ценностното, задава нормата за четене и за
осмисляне, упражнява контрол на постигнатите резултати, насърчава и санкционира. На практика тази персонална власт е абсолютна, тя дава свобода на
Преподавателя да разработва учебните програми, темите за лекционите курсове, за семинарните занятия, за извънаудиторна работа на студентите и т.н.
според своите представи и пристрастия за академичност. Няма универсални
критерии нито за подбора на материал, нито за стойността на този интелектуален продукт, може би по тази причина той не се коментира (не смятам за
научно обосновано одобрението, което Катедрата му гласува, още по-малко –
докладите пред по-висши инстанции). Същата констатация е относима и към
учебния процес. Приема се, че гарант за достойнствата на всяка програма и
на реализацията й са титлите и званията на автора, бих добавила и неговите
лични цели и морални качества. Въпреки че комисии по качество разработват
показатели за обективно оценяване на преподавателската дейност, обсъждането й е табуирано (то е приоритет на студентите, но не в аудиторията).
Най-голямата отговорност към Литературата, която се изучава в училище, се стоварва върху методиката, която също се персонализира, която също
притежава власт, но свободата й е ограничена. Защото нейната мисия е да
подготви студента за учителската професия и тя е длъжна да знае какво се
учи в училище – от І до ХІІ клас, какви са възприемателните възможности на
учениците от различни възрастови групи, как да направи уроците по литература полезни и интересни, а това ще рече да разработи модели за работа с различни текстови обекти, да предложи методи, средства и похвати за работа, да
мотивира система за писмени и устни ученически текстове. Най-перфектният
лекционен курс по методика ще се обезсмисли, ако студентите не придобият
компетенции, способности и умения да прилагат изученото в практиката, при
това не репродуктивно, а творчески. И не методиката е единствено виновна за
несполуките, по-точно – за провала на бъдещите учители. Но също така мисля, че не е коректно да подозираме друг или другите в липса на професионализъм. Литературата, която се изучава в училище, се изучава и в университета
– естествено не в същия обхват и степен на задълбоченост. И отговорността
е многоаспектна и е на всички дисциплини, свързани с литературата – митология, фолклор, теория, история, методика на литературата. Тя е лична, тя е
екипна, тя е институционална. Сбъдването й зависи и от (не)съобразяването с
промените в социокултурните условия, за които често нехаем. Днес няма наплив за нашите специалности, въпреки че не само ние, и други признават, че
сме добри – струва си да помислим как да привлечем по-добри кандидат-студенти. Днес студентите малко четат художествени текстове, търсят учебници
или публикации (най-вече на автора – преподавател), от които да се подготвят
за изпит – кой друг, ако не този преподавател, може да ги мотивира да четат
литературните творби, и ако не се смята за солта на земята – да им препоръча
и други гледни точки. Днес студентите на изпит репродуцират нашите постановки, дори и примерите – поощряваме ги, формулирайки въпросите с темите
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от лекциония курс, от конспекта. Особено либерални сме към писмената им
култура – напълно неоснователно и негласно сме я възложили на лингвистите
или на незнайни сайтове. От студентите се очаква в училище да учат учениците да създават преразкази, описания, интерпретации – статии и есета и т.н.
– как ще се справят, ако не са писали статии и есета, ако представите им за
тези жанрове са смътни. За БФ са предвидени по цели 10 лекционни часа за
избираема дисциплина – писмените ученически текстове, за другите специалности отговорността е на методика. И неизкушеният в нашия занаят знае, че
писмена култура не се създава епизодично, че изисква теоретичн подготовка,
и много практика.
Отговорността към Литературата е съзната, но тя е несподелена от
Катедрите. Няма сговор между нас поради толкова дребнави причини, че е
обидно да се назоват директно. Окопали сме се в своята територия (защо ли я
мислим за своя неприкосновена), не допускаме в нея други, под достойнството ни е да ламтим за чуждата (с малки изключения), и като иманяри търсим
скритите съкровища. Дори и не комшулуваме – да заемем или разменим инструментариум, да дадем съвет, да похвалим, да подсвирнем от удоволствие.
Доброто съседство се мисли като неакадемично общуване. Страдаме от тежко
заболяване – самодостатъчност, неговият вирус е засегнал Катедрите – не сте
ли чували, казвали, помисляли надменно остави ги онези от (може да са от
всяка не своя Катедра); как може Катедрата да приеме (теми на дипломни,
програми и т.н.); ние сме интелектуалният елит на специалността (каквото и да значи това); не ме интересува, аз от методика не разбирам; не
е моя работи да ги уча какво да правят в училище. А от образование са се
интересували философи, теоретици, изследователи на литературата – Жерар
Жане, Ханс Роберт Яус, Серж Дубровски, Юрий Лотман. Ако в приоритетите
на всеки от нас натежи грижата за добрата подготовка на студента на изхода,
със сигурност можем да започнем с това, което се изучава по литература в
училище, за да поставим акценти на автори и текстове, включени в учебното
съдържание. С особена сила е належащо това да се направи в програмите на
специалностите от направлението Педагогика на обучението по – при нас по
Български език и история и Български език и руски език, които са с професионална квалификация учител – известна редукция на темите едва ли ще ги
ощети, защото ще бъдат компенсирани от усвоената методология на работа (и
без друго като робуваме на количествени критерии, притесняваме и себе си, и
студентите). Не е нужно всеки да търси познати учители, да издирва учебната
документация, която със сигурност ще го обърка – методиците ще предоставят необходимата информация. Студентите изпитват сериозни затруднения,
когато им се налага да интерпретират текст за урок. Ако ръководителят на
семинарните занятия има представа за границите на анализ в училище, за текстовите компоненти, които се коментират за постигане на смисъла и значението на творбата, ако ги вземе под внимание при тълкуване на текстови обекти,
студентите ще са по-сигурни и уверени в подготовката на урок. Дано да не
бъдат превратно разбрани пожеланията ми, дано някой да не си въобрази, че
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искам да поставя университетската литературна наука под егидата на методиката. Поредно допускане – диалогът между теоретик / историк и методик
може да е коректив, стимул, провокация в работата на участниците. Канила
съм колега старобългарист на лекции по методика по въпроси на средновековната българска книжнина и библейските текстове – беше и интересно, и
полезно. Не вярвам примерът да вдъхнови преподавателското тяло, но някога мечтаех за още по-смели начинания – практикум със студенти, ръководен
от литературовед и методик (веднъж го осъществихме). Но ако тези идеи са
утопични, напълно е възможно съобразяването с изученото в предходни семестри, особено с теорията – основанията за подобно предложение е в многократно констатирани пропуски на студенти – например не помнят що е сюжет,
кои са фигурите на езика, не правят разлика между стих и строфа. Не съм се
никога усъмнявала в перфекционизма на колегите, но ако постановките, понятийният апарат, които те са изяснили в І курс, не се използват по другите
дисциплини, паметта ги заличава. В учебните планове историята на литературата е структурирана хронологически – максималистично ли е пожеланието в учебния процес да се съотнасят изучаваните в момента литературни
полета с предходни, както и да се предвидят теми, чрез които да се изяснява
синхронията и диахронията в литературата (Иван Вазов се причислява към
следосвобожденската литература до началото на 20. век, Елин Пелин е обект
на Българската литература от Освобождението до Първата световна война,
Йордан Йовков – на Българска литература след Първата световна война – но
те са творили и в едни и същи десетилетия).
Сговарянето на Катедрите, на преподавателите означава споделена отговорност за представянето на студентите в училище – практиката е нашата
витрина, и ако експонатите не са качествени, не са модерни и привлекателни,
кой ще се заинтересува от тях, а и от производителите. Нашият производствен
процес изисква да премислим целите си, да премислим инструментариума
си, формите на работа, да обсъждаме заедно резултатите, да ръководим заедно студентите. Така може би ще сбъднем отговорността на университета към
Литературата., към училището, към студентите и учениците.
Не очаквам кандидат-студентите да стават все по-добри и по-добри. Не
можем да си разрешим да ги дипломираме с компромис. Остава ни да се сговорим и да ги образоваме – не според, а отвъд възможностите си.
(Не)(с)поделената отговорност на Училището към Литературата е институционално предопределена. Защото училището е най-ниско в образователната йерархия и неговата функционална автономност е минимализирана.
Обучението е задължително и основателно Просветното министерство задава
нормативната база. Но концепция, която да очертае свода на литературното
образование, да ръководи всички, които се трудят за създаване на литературно
образована личност, у нас не съществува. Наличието на стандарт не запълва
празнотата. Стандартът безспорно е необходим, защото той визира същността
на образователния процес като цяло, в отделните степени и класове, защото
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овъзможностява равнополагането и съпоставянето, оценяването на постиженията на учениците. В стандарта философията на концепцията се конкретизира в постановки за учебното съдържание, за структурирането му, за очаквани резултати / способности и др. Стандартът влияе (поне би трябвало) на
подготовката на студенти, на специализантски и квалификационни програми.
В сега действащата система тази норма стои в много сигурни връзки единствено с авторите си (не само поради липсващата концепция). Защото МОМН
(разбирай служители – министърът не може да е специалист по всичко) възлага на различните изпълнители разработка на концепции и стандарти. На този
етап за мен са неясни критериите за подбор на авторите (компетентност – но
как тя се измерва – със степен на приближеност до възложителите или с нещо
друго?), те не се оповестяват, конкурсното начало е табу или е с предизвестен край. Властва Апарат (отделните служители), чийто избор на авторски
колектив сигурно е благонамерен, но недостатъчен гарант за качествата на
интелектуалния продукт, наречен концепция и/или стандарт. Министерството
не разчита на научния потенциал на преподаватели и на изследователи от различни области (философия, антропология, литературна теория, психология,
социология, методика на литературата и др.).
Проблемът за нормата е пряко свързан с осигуряване на условия за
функциониране и за контрол. Освен от МОМН, той се осъществява и от Инспекторатите и от директорите (които, без да са от същата специалност, назначават, осъществявят надзор и по свои критерии оценяват). Реално експертите, както и учителите, не участват в нормотворството, а би трябвало – на
конкурсно начало (въпреки че в комисиите, оторизирани да представят проект
или критерии за работа по актуален образователен проблем, включват по един
или двама учители и експерти, но никога не е ясен принципът на избора им).
Този въпрос, както и въпросът за оценяването – на учебници, дейности на
учениците, на резултатите от писмени разработки и т.н., може да се реши само
чрез намесата на Министерството.
МОМН ще изпълни нормотворческата си мисия само когато доброволно я предоставя на научните и научно-приложните дисциплини, запазвайки
за себе си управленската – организаторска, синхронизаторска, контролираща.
Литературата “влиза” в училището чрез съществуващия стандарт, който
е спъвало за диалогичността: с подбора и със структурата на учебното съдържание, които ограничават и формализират работата на авторите на учебници
и на учителя. Новите програми за V – VІІІ клас са провал, въпреки че амбицията им е била да представят литературата като културен феномен. Дали
петокласникът в дома си ще си достави удоволствие като прочете мит, някоя
фолклорна песен, колкото тя да е чудесна от наша гледна точка, или сведенията за народния празничен календар – също интересни, или ще седне пред компютъра – въпросът е реторичен. В V клас литературата липсва, преди всичко
изтласкана от митологията и етнологията (убедена съм, че са изключително
значителни и необходими, но не в този клас, не в този обем, не с този методически апарат). Няма защо да правя анкети с учениците от горна степен, за да

20

докажа как “многотията” от автори, текстове, културни / литературни епохи,
подредени по т.нар. исторически принципи, провокират интерес. Учебната
програма за Х клас най-пълно синтезира свръхамбициозните усилия на авторите да просветят ученика с европейски литератури от Ренесанса до модернизма, и като добавка – Българско възраждане. Само дето ученикът не иска да
повярва, че всичко е в негово име и за негово добро. Нужна е богата фантазия,
за да си въобразим с какъв ентусиазъм в днешната културна ситуация деветокласникът ще чете “Граф Монте Кристо” и след това ще го интерпретира.
Или че в ІХ клас Античната, Средновековековната литература и култура и
средновековната българска книжнина е в такава хармония с въжделенията на
ученика, че той тутакси ще започне нескончаем диалог със значителните паметници на културата. Хронологията на подреждане на литературните творби
в горна степен много сигурно, много категорично потиска осмислянето на
диалога с автора / текста. Надявам се, че примерите са показателни за трансформацията на функциите на стандарта – от предписващи в задържащи.
Но те – добри или лоши, те са задължителни. Учителят е длъжен да ги
спазва безусловно – те базират критериите за проверка на учениците, а не
само защото е непрекъснато контролиран от директор, експерт, от различни
експертни комисии, от амбициозен родител. Всъщност той е непрекъснато
под лупата на своята аудитория.
Общественото мнение вменява на учителя вина за всичките неблагополучия на литературната, естетическата, а и на нравствената образованост и
възпитаност. Би било коректно това обществено мнение да възлага надежди
на учителя и ако не му помага, то поне да не му пречи и обругава. Защото в
условията на неравна конкуренция с дискотеката, с интернет, с електронните
игри, с наркотиците и секса, той полага усилия да въвлече децата в диалог
с текстовете, да ги мотивира да четат или поне да чуят гласовете на героите. Той би могъл поне отчасти да компенсира предписания с ниска степен на
полезност. На практика той е същинският посредник между литературата и
ученика. И с мисъл за този ученик понякога вреди и на него, и на себе си, и
на литературата. Ще се огранича с примери от две крайни тенденции – първата – на зле разбрана научност, сведена до педантична информираност и знания. Учителят диктува постановки за изучавания обект, диктува дефиниции
на термини, понятия – не само изискуемите, настоява да се заустяват. По този
начин се игнорира многозначността на текста, възможността ученикът сам
да открие смисъла и значението му, да разсъждава, да съпоставя. От него се
очаква да репродуцира. Дали знанието за опозицията сакрално – профанно
ще взриви интереса на петокласника към митологията. Как определението за
художественото време и пространство ще активизира тълкувателните усилия
на седмокласника при изучаване на “Немили-недраги”. Втората не заскобва
научността, информираността, но разчита на нетрадиционни средства. Водещо е желанието да направи урока по-интересен. Тя разчита на мултимедия и
на този етап минава за модерна и новаторска. Не отричам ролята й в учебния
процес, особено ако продуктът експлицира междукултурния диалог, в който
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участва и литературата. Притесненията ми са при прилагането й с цел да се
информират учениците или студентите – скуката не е по-незабележима, отколкото при първата тенденция. Още по-нееднозначна ми се вижда презентация на художествен текст, с грижливо и с вкус подбрани визуални образи,
дори с дидактически апарат – децата да оцветят костюмите на героите, да
подредят по хронология сюжетните моменти и т.н. За по-малките е удоволствие да седят пред компютъра, този начин на работа поражда у тях симпатии
и антипатии, поражда емоции, но разсъждения липсват. Познание чрез образ
създава усещането за очевидност, която не се нуждае от коментар. Мисълта,
основаваща се на визуални образи, не може да бъде независима от това, което
й се показва, тя не може да бъде абстрактна нито критична (С. Дубровски).
Визуализацията, изключително полезна за уроците по изобразително изкуство, по литература чрез представените визуални модели препятства диалогичността.
В ситуации на несъществуващ или псевдодиалог, на принуда да усвоява
деформирана дисциплина, ученикът се усеща безкрайно самотен и предаден.
Разбира се в повечето случаи той не прави анализ на причините, които потискат неговите потенциални заложби да чувства вълнение и радост от досега
със световете на литературата. Вероятно и не подозира, че притежава такива
заложби. Вероятно ако те бяха развити, той не би бил така разпнат между полюсите на анархистичния бунт и пълната апатия.
Може би аудиторията не е изцяло и завинаги загубена за словесното изкуство. Грубостта и предизвикателството на най-трудния си ученик героинята
на Бел Кауфман – учителка по английска литература, разчита като вик: “Вие
сте особен човек. Вие сте моя учителка. Тогава научете ме, помогнете ми. Ей,
даскалке, аз съм се загубил, накъде да тръгна? Уморен съм да се изкачвам по
стълбата, която води надолу!”
Учителят по литература не е вълшебник, но той има една, не голяма, но
все пак свобода, неподвластна на никаква власт – да познава словоупотребите
и да ги избира, за да направи ученика съучастник в осмислянето на Литературата като събитие и като съ- битие. И ако това се случи, и Университетът, и
Училището ще са споделили, макар и отчасти, своята отговорност към Литературата.
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КОНКУРЕНЦИЯ ФОРМ –
ХАРАКТЕРНАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ЧЕРТА
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЬІКОВ
Стефана Димитрова

THE COMPETITION OF FORMS –
CHARACTERISTIC TYPOLOGICAL TRAIT
OF THE LANGUAGE
Stefana Dimitrova
ABSTRACT: The article deals with the competition of forms on the basis of
slavonic linguistic material. The conclusion is that the competition of forms grows
up to be characteristic typological trait of the language if it includes all the levels of
the linguistic system.
KEY WORDS: competition, linguistic form, lingustic level, semantic memory.

“Если бы язык был вполне грамматичен, он был бы
самым совершенным орудием выражения понятий. К
несчастью, или к счастью, нет ни одного языка, тиранически последовательного до конца. Во всех грамматиках есть исключения.”
Э. Сепир
Исключения, о которых писал Э.Сепир, охватывают очень многочисленные лингвистические явления и толкуются им расширительно. К исключениям он относил и описанные в дальнейшем изложении наблюдения.
Конкуренция форм присуща всем живым языкам, но в каждом из них
она имеет свои специфические проявления, строго определенные количественные измерения и зависит прямо от репертуара языковых средств и их
комбинаторики. Конкуренция связана со свойством языка, называемым избы-
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точностью и порождающим дублетность. Это внутреняя сторона дела, лингвистическая сущность явления. Будучи заложенной в природе языка, конкуренция испытывает влияние также ряда экстралингвистических факторов,
таких, как динамика общественной жизни и социальных преобразований в
ней, миграционные процессы, усиление или ослабление контактов с другими
языками, активность и направленность языковой политики и т.д.
Обычно в исследованиях, посвященных любому живому языку, противопоставляются два аспекта – его лексическая субстанция и грамматическая
организация. Противопоставление проводится по линии открытости – закрытости. Лексическая субстанция языка является всегда открытым множеством,
а грамматическая организация на строго очерченном синхронном срезе может рассматриваться как закрытое множество, как система с конечным числом элементов. Поэтому логично было бы считать, что конкуренция характеризует по преимуществу лексический уровень языка. Такая конкуренция на
самом деле существует. Конкуренция между единицами лексики практически
сводится к одной из разновидностей синонимии; ее механизмы прозрачны и
вполне поддаются описанию и объяснению. Возникновение лексических синонимов относится к так называемым поверхностным языковым изменениям,
которые, разумеется, не проходят бесследно в эволюции языков. Но гораздо
сложнее обстоит дело в зоне грамматической системы, поскольку именно в
ней происходят глубинные языковые изменения, которым лингвистическая
теория приписывает категориальные и реляционные характеристики. Нужно
признать, однако, что оба типа изменений – лексический и грамматический –
и возникающая в результате их конкуренция дают нам возможность судить о
консерватизме и инноватизме в организации того или иного языка и в языковом сознании, называемом еще семантической памятью его носителей.
Хотелось бы в дальнейшем изложении выдвинуть и проиллюстрировать на славянском, и преимущественно на русском и болгарском, языковом
материале тезис о том, что конкуренция форм становится существенной типологической чертой данного языка, когда она охватывает все уровни его системы. Кроме того, высказать предположение, имеющее пока еще гипотетический характер, что при целом ряде существенных типологических различий
между славянскими языками, и в особенности между болгарским и всеми
остальными славянскми языками, конкуренция форм в них представлена примерно одинаково часто и имеет однотипные или очень схожие последствия.
Для этого будет сделана попытка последовательно показать конкуренцию на
основных традиционно выделяемых уровнях языковой системы.
Фонетический уровень языка всегда выглядит наиболее упорядоченным, в нем наиболее четко выступают дифференциальные признаки и количественные характеристики. Тем не менее и на этом уровне наблюдается
избыточность. В эволюции фонетической системы возникают избыточные
противопоставления. В языке постоянно происходят фонетические процессы, которые в своем конечном результате всегда значимы, но в начале любого процесса есть ступень свободного фонетического варьирования звучания
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морфем, не затрагивающая их значений. Иллюстрацией этому может послужить наличие в русском языке дублетов типа обусловливать – обуславливать,
а в болгарском защищавам – защитавам. Еще более яркой иллюстрацией
можно признать так называемую полисегментную реализацию носовых гласных в польском языке, приведшую к изменению инвентаря гласных; наличие
в польском языке позиционных изменений, приводящих к орфоэпическим инновациям и возникновению дублетов, напр., [ge]ografia, inteli[ge]ncja – с твердым [g] и [gie]ografia, inteli[gie]ncja с мягким [g’] – (пример заимствован из:
[Гайда 2001: 71-12]). С точки зрения конкуренции можно описывать и такие
явления, которые связаны не с единичными фонемами, а с их сочетаниями.
Зденек Оливериус (1967) предупреждал, что обязательно нужно различать в
языке явления, которые не реализуются, в силу их невозможности в данной
структуре, и явления, просто нереализованные, хотя теоретически они допустимы в этой же структуре. Так, в русском языке мягкие зубные возможны
перед твердыми, хотя это явление имеет ограниченный характер. Но именно
это ограниченное явление создает зону конкуренции между неоднотипными
суффиксами в абсолютно однотипной позиции: наряду с регулярными образованиями типа конь – конский существуют отсубстантивные прилагательные, образованные по модели июнь – июньский, день – деньской. Конкуренция суффиксов на фонетической основе в болгарском языке наблюдается тоже
нередко. В языке довоенного периода в ряде прилагательных с ударением на
суффиксе в единственном числе произносилась непередняя суффиксальная
гласная [а], а во множественном числе возникал ятевый рефлекс, напр. брашнян, кадифян – брашнени, кадифени. Такое произношение можно встретить и
поныне, хотя уже нормативные предписания предполагают унификацию суффикса по аналогии с формами множественного числа и замену непередней
[а] гласной переднего ряда [е]. Таким образом, на наших глазах происходит
конкуренция между суффиксальными формациями с ятевым рефлексом и без
него.
Если в болгарском языке фонологические и морфонологические дублеты основываются на конкуренции гласных, отличающихся по месту образования, в славянских языках с релевантной долготой и краткостью гласных замечается образование дублетов на базе утраты релевантности характеристики
„долгота“. Марие Крчмова [см. раздел 5.2.2. Zmeny fonologicke в: Корженски
1998: 144-147] описывает в вокализме современного чешского языка уравненую систему из 10 гласных, составляющих пять количественно отличающихся друг от друга пар /a/ – /a:/, /e/ – /e:/, /i/ – /i:/, /o/ – /o:/, /u/ – /u:/ и отмечает, что
оппозиция /о/ – /о:/ принимает периферийный характер, в некоторых словах
совсем ослабевает и в результате этого образуются новые, конкурирующие
друг с другом дублеты типа jod / jo:d, bor / bo:r и под.
Конкуренция затрагивает и акцентный уровень наблюдаемых языков.
Здесь речь пойдет прежде всего о языках с подвижным удареним и в качестве
примера будут рассмативаться по преимуществу русские и болгарские явления. Грамматическую систему как русского, так и болгарского языка можно,
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разумеется, описать и без ударения. Но здесь вопрос сводится не к описанию, а к пониманию этой системы. А грамматические системы обоих языков
в процессе своей эволюции все больше сближаются с соответствующими акцентными системами. Этот процесс тем более интересен, что последние отличаются необыкновенно большой пластичностью. Существует гипотеза, что
путь русского и болгарского ударения в будущем может оказаться подобным
пути развития ударения в польском и чешском языках, перешедших от разноместности и подвижности к фиксированному ударению, поскольку так развиваются акцентные системы балтийских и некоторых других славянских языков. Эту гипотезу можно принимать или оспаривать. Но нельзя не заметить
общую для русского и болгарского языков тенденцию к переносу ударения на
один или два слога налево, к началу слова, срв. русск. :избрана вм. избра:на
при из:брать; засне:женный или даже за:снеженный при засне:жить; болг.
разг. :структура вм. струк:тура; :капаро вм. ка:паро и мн. др. И все же тут
существуют принципиальные различия между русским и болгарским языком.
Отмеченная тенденция затрагивает в русском языке прежде всего исконно
русские слова, а в болгарском – довольно часто слова заимствованные. Кроме
того, эта тенденция в русском языке связана с более общей тенденцией фиксации ударения на любом слоге основы. В болгарском же языке такой строгой
направленности процесса нельзя зафиксировать. Тут факты более противоречивы, особенно в зоне глагола, где определенно наблюдается тенденция к
фиксации ударения на флексии в аористных формах типа пи:са, ка:за, бръс:на.
Думается, что значительно более противоречивая картина болгарского акцента связана с более ранним стиранием различий между акутовой и циркумфлексовой интонацией в истории нашего языка и с возникновением размытых границ между их рефлексами. Тем не менее акцентные дублеты в обоих
языках конкурируют между собой, но суть этой конкуренции не одинакова. В
русском языке она связана с двумя тенденциями – с ограничением исконной
подвижности ударения и с развитием предконечного и предсуффиксального
ударения; эти две тенденции выявляются как в зоне имени, так и в зоне глагола. В болгарском же языке четко вырисовывается только первая тенденция,
притом – только в зоне имен, а что касается флективных и суффиксальных
морфем, то они, наоборот, перетягивают к себе ударение в зоне глагольного
слова. Следовательно, разнотипные лингвистические и экстралингвистические основания приводят в обоих языках к одному и тому же практическому результату – возникновению акцентно конкурирующихся фонетических
слов. Вопреки всем ожиданиям, активно конкурирующиеся акцентные слова
появляются и в языках с фиксированным ударением. Так, в польском языке
привлекает внимание языковедов модификация акцентуации, связанная с переносом ударения на третий и даже четвертый слог от конца слова, вступающая в противоречие с основным способом расположения ударения на предпоследнем слоге. В большой серии слова на -ika, -yka (botanika, fizyka) наблюдается тенденция к унификации способа акцентуации с основным способом
польской акцентуации, что было отмечено уже в 1961 г. З.Тополиньской [см.
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Гайда 2001:73]. А в 1962 г. В.Дорошевски [Дорошевски 1962:369] отметил,
что парокситонический акцент появляется довольно часто и в формах глаголов прошедшего времени. Модификация акцентуации отмечена и многими
исследователями сербского языка, напр. Драголюбом Петровичем (см. раздел
„Фонетика“ в: [Радованович 1996: 93-97]). Им описаны просодические изменения в стандартном сербском языке последних десятилетий, произошедшие
в произношении жителей самых престижных городов – Белграда и Новисада
– изменения, приведшие к конкуренции двух типов ударения и к дальнейшей
ликвидации тонического контраста в кратких ударных слогах в словах типа
:вода, :коса, :jелен и т.д. Другими словами, речь идет о ясно заметной тенденции к тонической нейтрализации в результате изменения и прежде всего
расширения дистрибуционных правил.
Наибольшие типологические различия между болгарским и прочими
славянскими языками наблюдаются на морфологическом уровне. Прежде
всего, на основании данных этого уровня болгарский язык считается аналитическим, а остальные славянские языки – синтетическими. Но, как известно,
ни аналитизм в болгарском языке, ни синтетизм в других языках не представлены в чистом виде и, говоря по большому счету, сам этот факт подсказывает
нам, что в рамках категориальных сетей сравниваемых языков конкурируют
между собой характерные черты этих двух принципиально противостоящих
друг другу типологических организаций. С точки зрения рассматриваемой тематики в болгарском языке большой интерес представляет глагольное слово.
Богатая темпоральная система и особенно ее прошедшая перспектива создают неизмеримые возможности для конкуренции глагольных форм. В последнее время наблюдается некоторое упрощение системы глагола и вынесение
на периферию определенных форм, являющихся частотными до недавнего
времени, особенно в предвоенный период. Это относится прежде всего к
формам несвидетельского наклонения. В городском языке вариант, выражающий сильное сомнение по модели Иван бил казал решительно уступает место
более нейтральному варианту типа Иван казал. Это происходит не сразу и
не однозначно. Обе формы конкурируют между собой и трудно сказать, чем
закончится эта конкуренция, в которой сталкиваются две силы: стремление
к языковой экономии и желание многих современных носителей языка сохранить и возродить его модальное и темпоральное разнообразие. Особый
интерес представляют конкурирующие друг с другом конструкции, связанные с выражением многократности, иттеративности глагольного действия. В
современном языке почти не проводится разграничение между глаголами ида
и идвам, яздя и яхам и под. Все же остатки дихотомической семантики этих
глаголов находят отражение в семантической памяти носителей языка, но для
их обнаружения нужны определенные стимуляторы в виде иттеративно-темпоральных актуализаторов предложений, напр. друг път (на този празник),
когато, винаги, всякога, всяка сутрин, на млади години и т.д. При наличии таких элементов почти все болгары предпочитают предложение Щастлив съм,
че всяка сутрин яздя (не яхам!)коня. Что же касается однократного действия,
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то оно может быть выражено обоими глаголами : Вчера яздя (=яхам) коня и
си мисля…Проведенная анкета показала, что нормальные носители языка в
большинстве своем определенно предпочитают вторую форму яхам. Некоторые из них даже связывают форму яхам с формой, обозначающей инициальное действие яхвам и не противопоставляют ее форме яздя с точки зрения
однократности – повторяемости. Следовательно, тут наблюдается экспансия
иттеративной формы и стремление ее расположиться в зоне однократного
действия.
Рассматриваемый процесс противоречив и неоднотипен для всех глаголов. Так например, однократный глагол плувам сильно вытесняет иттеративный плавам со всех позиций и можно считать, что конкуренции между ними
больше нет. Происходит унификация форм, но едва ли можно в данном случае
говорить о преобладании иттеративных форм над однократными.
Конкуренция не может продолжаться вечно. Она представляет собой
динамическую типологическую характеристику языковой системы, предполагающую формирование какого-нибудь конечного результата, какого-нибудь
доминирующего языкового продукта. Примером этому служат глагольные
слова, вторичный имперфектив которых образуется супплетивно: дойда – дохождам, зайда – захождам, найда – нахождам и т.д. В этом случае предпочитается один элемент бинома, а второй заменяется другим глаголом и исчезает
из языка почти безвозвратно: идвам вм. дохождам, залязвам вм. захождам,
намирам вм. нахождам.
По-другому выглядит картина в остальных славянских языках, но там
тоже можно констатировать факты конкуренции. Русский глагол, например,
предлагает богатый материал, показывающий и доказывающий конкуренцию
форм. Следует, однако, отметить, что там конкуренция имеет иные морфологические основания и поэтому значительно отличается от конкуренции в
болгарском языке. Большое значение в эволюции русской морфологической
системы имели всегда процессы по аналогии. Как известно, глаголы с суффиксом -ова- в инфинитиве получают суффикс -у- в настоящем / простом
будущем времени: рисовать – рисую. По аналогии с ними спрягаются некоторые глаголы с суффиксом -ыва-: испытывать – испытую, обязывать –
обязую, связывать – связую, указывать – указую. Эти глаголы имеют и свои
закономерные образования: испытываю, обязываю, связываю, указываю.
Перечисленные выше формы, считающиеся теперь ненормативными, имеют
несколько иную стилистическую окраску. Употребляются преимущественно
в канцелярско-деловом стиле и содержат оттенок устаревших слов. Поэтому
могут служить средством речевой характеристики героев, особенно в юмористических контекстах: Сначала я вас обязую, потом арестую, потом наказую
(Салт.-Щедрин). От таких основ образуются формы наказуемый, обязующий
(наряду с наказываемый, обязывающий). По аналогии с упомянутыми глаголами глагол истязать тоже образует дублеты с нетипичным чередованием
[a-y(+j)] : истязаю и истязую …: Вы, молодые, вы истязуете себя в поисках
формы (М.Горький).
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Процессы по аналогии представлены в русском языке шире, чем в болгарском. Поэтому в зонах, где они наблюдаются, имеется больше возможностей для возникновения конкуренции. По аналогии с прилагательными девербативного происхождения типа допустимый, терпимый, мыслимый, несгораемый, мотивированными глаголами совершенного вида, в современном языке
и особенно в литературных произведениях и журнальных статьях появляются страдательные причастия настоящего времени от глаголов совершенного
вида, что по определению считается фактом, принципиально невозможным
для русской морфологической системы – напр. озаримый, защитимый, объяснимый. Если рассматривать этот факт с точки зрения конкуренции, здесь
следует признать зарождение новых дериватологических моделей, успешно
конкурирующих со старыми и уже устоявшимися.
Процессы по аналогии, приводящие к конкуренции форм, наблюдаются
и в других языках. В польском языке выравниваются окончания указательных
местоимений и прилагательных женского рода. Процесс этот начинается с
форм аккузатива, где по аналогии с формами naszą, dobrą начинают употребляться формы типа tą вм. форм типа tę и конкурировать с ними.
Процессы по аналогии могут приводить не только к конкуренции форм,
но и к унификации форм. Такое явление отмечено для себрского языка Живоином Станойчичем (см. раздел „Морфологиjа, синтакса и фразеологиjа” в:
[Радованович 1996:112-113]). Станойчич описывает практическое исчезновение т.н. «колеблющихся» альтернаций в основных классах морфологических
слов: существительных, прилагательных, числительных и глаголах.
О конкуренции можно говорить и при сопоставлении разговорной
речи и просторечия с литературным языком. Если на уровне обучения языку просто исправляются так называемые неправильные формы, то на уровне
грамматических наблюдений можно прийти к выводу, что в разговорной речи
и в просторечии процессы по аналогии представлены значительно шире, а
это означает, что чисто логистические и конструктивные основания системы
языка там стройнее и экономнее. Интересно, что тенденции к возникновению
форм по аналогии усиливаются в тех зонах языка, где существуют условия
для избежания чередований при максимальном сохранении исходной основы. Для глаголов это положение хорошо иллюстрируют просторечные образования *ездиют от ездить, *лазиют от лазить, *елозиют от елозить. Они
функционируют наряду с нормативными ездят, лазят, елозят, которые тоже
могут появиться, хотя и нерегулярно, в нелитературных вариантах языка. Перечисленные просторечные формы образуются по аналогии с глаголами, которые сохраняют суффикс основы инфинитива в настоящем времени – срв.:
белеть – белеют, купать – купают, зиять – зияют и т.д.
О конструктивной силе процессов по аналогии свидетельствует и детская речь, изобилующая колоритными примерами конкурирующих друг с
другом форм. Автор располагает записями речи трехлетней девочки, в которых можно обнаружить не только формы, возникшие по аналогии, но и конкурирующие нормативные формации – и те, и другие нисколько не смущали
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языковое сознание ребенка. Напр.: – Не ходи туда одна, тебя кто-нибудь
украдет. – Меня там никто никогда не *украживает. Здесь очевидна аналогия с глаголами типа ухаживает, обнаруживает, завораживает и проч.
Но та же девочка говорит: – Не хочу дружить с Сашей. Он крадет у детей
игрушки. Как выяснилось, первый случай отражает спонтанную речь ребенка,
в которой возникла форма *украживает. Во втором случае ребенок повторил
фразу, услышанную от воспитательницы детского сада. И видно пройдет немало времени, пока в его семантической памяти закрепится одна из форм и
вытеснит полностью другую.
Конкуренцию форм можно наблюдать на всех уровнях языковой архитектоники. Но она представляется лингвистически наиболее интересной
на морфологическом уровне, где процессы по аналогии не только наиболее
фреквентны, но и наиболее значимы. Наблюдаемую там конкуренцию можно
расценивать как еще одно подтверждение глубокой обоснованности интереса
главы Московской морфологической школы П.С.Кузнецова к процессам, происходящим по аналогии, и его убежденности, что аналогия столь же существенна в эволюции языка, как и дифференциация [см. Кузнецов 1961].
В качестве одной из причин порождения конкуренции форм выше
были упомянуты и языковые контакты. Теперь необходимо несколько шире
остановиться на этом вопросе. Вряд ли стоило бы это делать, если бы имелись в виду только случаи заимствования лексем или калькирование слов,
словосочетаний и целых выражений, вступающих в конкуренцию с уже имеющимися в языке формами. Бывают случаи значительно более сложные, и
примером этому являются русско-болгарские языковые реляции. В истории
болгарского языка есть периоды, когда под сильным русским влиянием активизировались деепричастия, эта неактивная, по мнению многих языковедов,
полуживая девербативная формация. Деепричастия, как известно, являются
конструктивным элементом таксиса. Но средства болгарского таксиса сильно отличаются от русских. Выражение одновременности осуществляется в
болгарском языке не по модели Седя, четейки, а по модели Седя и чета. Деепричастия в болгарском языке образуются только в рамках несовершенного
вида, русские же деепричастия – в рамках обоих видов. Поэтому последние
могут выражать как одновременность, так и следование, предшествование.
Наши деепричастия могут выражать только одновременнность. Предшествование и следование выражаются только позицией глагола в предложении.
При финитных глаголах первый выражает предшествующее действие, второй
– последующее: Чух речта му и си записах всичко. При нефинитных глаголах первый выражает главное действие, второй – сопутствующее: Слушам
предаването и си записвам всичко. Под русским влиянием активизированные
деепричастия, особенно в разговорной речи, часто стали употребляться для
мнимого выражения предшествования: *Получавайки телеграмата, тръгна.
Такие формы ненормативны, но они все еще имеют место в живом языке и в
языковом сознании многих носителей и являются конкурентноспособными.
Частое употребление деепричастий было отмечено в языковедческой лите-

30

ратуре в период после Освобождения от турецкого рабства и в период после
Второй мировой войны. Это два периода наиболее усиленной конкуренции
глагольных и деепричастных конструкций в болгарском языке. Результатом
этой конкуренции могла бы быть:
а) стабилизация самой конкуренции на неопределенный срок;
в) замена глагольных конструкций деепричастными;
с) новопоявившаяся раритетность деепричастных конструкций.
Положение в современном болгарском языке – с небольшими колебаниями – ориентируется на вариант (с). Это показывает, что результаты языковых
контактов не всегда особенно стабильны. Они могут вызвать новые вибрации
в системе, но это могут быть и вибрации затухающего действия.
Языковые контакты могут иметь и трудно объяснимые на первый взгляд
последствия. Именно в период активного взаимодействия с русским языком и
особенно в послевоенный период в болгарском языке возникла конкуренция
между прилагательными с финалью -ски и прилагательными на -ен. Первые
стали истолковываться как русизмы и активно вытесняться из употребления.
Независимо от исконно болгарского происхождения суффикса -ск- и вопреки
всем усилиям нормализаторов и кодификаторов болгарского языка узаконить
дифференцированное употребление обоих конкурирующих друг друга суффиксов, следует честно признать, что усилия их оказались напрасными. Незадолго до смерти проф. Л.Андрейчин опубликовал заметку Университетът
има академически, а не академичен съвет, в которой он подробно объясняет, что академически означает ‚принадлежащий к академии а академичен –
‚имеющий соответствующий характер‘, напр. академично поведение. Этими
рассуждениями ученый хотел показать, что места для конкуренции между
упомянутыми формами нет. К сожалению, следует признать, что они не получили нужного резонанса.
Во всех индоевропейских языках наблюдается конкуренция между причастиями прошедшего и настоящего времени на синтаксическом уровне. В
разных языках эта конкуренция имеет неоднотипную ориентацию. Разнонаправленность констатируется и при сопоставлении славянских языков. Конкуренция между аористным причастием совершенного вида и причастием
настоящего времени несовершенного вида в болгарском языке тесно связана
с механизмами актуализации предложения. По-болгарски можно сказать Виждам един лежащ човек и Виждам един легнал човек. Болгары, определенно,
предпочитают второй вариант, который является более актуализированным,
поскольку аористное причастие означает и действие, одновременное с действием сказуемого, и результат предшествующего, завершенного уже действия.
Это обстоятельство приводит и к другому результату конкуренции в употреблении обоих причастий – в определенных позициях аористное причастие
практически теряет значение результата предшествующего завершенного
действия, напр. Човекът вървеше неуверено, навел глава на една страна. В
русском языке тоже наблюдается конкуренция между причастиями настоящего и прошедшего времени, но предпочтение обычно отдается первому из
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них – русский человек скорее скажет Я увидел человека, читающего газету, а
не Я увидел человека, читавшего газету.
Неотъемлемым свойством каждого языка является вариативность. Многофакторная обусловленность вариативности создает в ряде случаев трудности
для ее лингвистического описания и для вывода четких правил употребления
той или иной формы. Это относится прежде всего к фактам, связанным с нерелевантностью дополнительных значений, привносимых спецификой конструкции в смысл предложения, напр.: Пришла Аня. У нее было легкое розовое
платьице с голубыми лентами – На ней было…. – Она была в легком….- Она
была одета в легкое….- и т.д. Одним из свидетельств нерелевантности различий между вариативными формациями этого типа является употребление в разговорной речи контаминаций типа Одета она была в легком розовом платьице.
Наблюдения над русским языком показывают, что вариативные конструкции с
нерелевантными различиями превращаются в дублеты. Дублеты же могут служить источником возникновения контаминаций, в ряде случаев нарушающих
элементарные границы морфологических реляций, в том числе и глагольного
управления. Аналогичная вариативность существует и в болгарском языке, но
поскольку в нем падежных форм нет, контаминированных формаций не возникает. Другими словами, процесс заканчивается на стадии возникновения дублетов. В этом заключается существенное различие между сравниваемыми языками. Но есть и общий момент – в обоих языках вариативность конструкций
приводит к возникновению дублетов, а дублеты практически не конкурируют и
не вытесняют друг друга, они являются неким предусловием конкуренции, для
возникновения которой нужны дополнительные условия и предпосылки.
Возникновение дублетов и стабильную конкуренцию между ними можно заметить в зоне польского синтаксиса, где, по наблюдениям Д. Буттлер
(1976), инфинитивные конструкции типа uzyskać moźliwość pracować вытесняются все чаще конструкциями uzyskać moźliwość pracowania.
Вряд ли необходимо доказывать, что описанные здесь факты представляют собой лишь незначительную часть материала, показывающего ту широко развернутую конкуренцию грамматических форм, которая вызывает заметные даже невооруженным глазом вибрации в системах славянских языков.
Подобные вибрации являются одним из интереснейших объектов наблюдения с типологический точки зрения, поскольку именно вибрирующие звенья
системы подготавливают постепенно и почти незаметно ее принципиальные
изменения и переходы в новые качественные состояния.
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НОВЫЕ ГРАММАТИКИ РУССКОГО И
ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Майя Всеволодова

The new grammars in Russian
and other Slavic Languages
Maya Vsevolodova
ABSTRACT: The paper sets the question on the necessity for the development of new grammars based on a corpus of linguistic material from different Slavic
languages. It also dwells on some of the aspects of the new level of linguistic prescription which requires a more specific characterization of research methods and
approaches according to the new functional-communicative linguo-didactic model
of language.
KEY WORDS: Slavic languages, grammar, functional-communicative linguo-didactic model of language

В ходе развития каждой науки время от времени наступают моменты,
когда накапливается большой материал, позволяющий подняться на следующую ступеньку в осмыслении и познании того аспекта действительности,
которым эта наука занимается. Представляется, что в развитии лингвистики
и, прежде всего, славистики настал именно такой момент. Накопленный к
настоящему времени материал при условии его обобщения, синтеза и адек
ватного осмысления разных подходов, результатов, полученных разными
исследователями и разными направлениями, при условии расширения границ описания самого объекта нашего интереса – каждого славянского языка,
в том числе, русского и болгарского, – позволит выйти на принципиально
другой уровень грамматики, что, в свою очередь, обеспечит не только само
новое понимание языка, но и даст материал для решения собственно прикладных задач, как в области дидактики, так и в области разных аспектов
машинного перевода, в том числе и непосредственного общения носителей
разных языков в режиме on line. Вполне вероятно, что в недалеком будущем
потребуются такие знания о языке, которыми мы в настоящее время не располагаем, но без которых не сможет обойтись наука и человечество на определенном этапе своего развития.
Новый уровень описания языка потребует и более четкой характеристи
ки нашего инструментария – формальных приемов и методов, которыми мы
пользуемся. Представлю свои соображения и первоначальные наблюдения
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относительно сказанного выше. Но в первую очередь хочу обозначить роль
преподавателей русского языка как иностранного в этом процессе.
В течение всего времени развития славистики, в том числе и русистики,
наши грамматики писались на материале, в основе своей, языка литературы,
художественных произведений. В школе детей учили чтению, письму, правильной орфографии и элементарному разбору взятых из текста предложений,
то есть, анализу, которым в повседневной жизни никто, даже сами лингвисты
в свободное от работы время, не занимается. Другими словами, это был и остается до сих пор достаточно схоластический материал. Преподавание русского
языка как иностранного с самого начала показало, что в нашей грамматике не
раскрыты ни семантические характеристики языка, ни механизмы функционирования языка, ни специфика функциональных стилей: химик или физик
не могут общаться на языке даже самой высокохудожественной литературы.
Кроме того, нашим ученикам нет надобности анализировать язык, они должны уметь синтезировать, и не просто отдельное предложение, а целый русский
текст, разный в разных внеязыковых условиях и для решения разных коммуникативных задач. Короче, нам с самого начала понадобилась активная грамматика. Практика также показала нам, что носители разных языков по-разному
воспринимают тот или иной языковой материал. А сопоставление с другими
языками позволяет увидеть в русском языке явления, факты и взаимосвязи,
которые раньше в поле внимания русистов не попадали. Приведу пример.
При изучении способов выражения пространственных отношений с неславянами мы показываем оппозицию «внутри предмета»: в столе, в стене, в
потолке – «на поверхности предмета», где наш предлог «на» выражает несущую поверхность, которая держит на себе предмет независимо от отношений
«выше»- «сбоку» -«ниже»: на столе лампа, на стене ковер, на потолке люстра. Как оказалось, во многих языках коррелят нашего предлога на имеет
сему ‘выше’, ср. нем. auf dem Tisch (на столе), но an der Wand (на стене), an
der Decke (на потолке), где предлог an указывает на прикрепленность предмета к поверхности; в армянском же и иранских языках ковер висит ‘со стены’, а
люстра висит ‘с потолка’. Именно этот факт заставил нас обратить внимание
на то, что словоформы типа на стене, на потолке мы тоже употребляем по
отношению не ко всем предметам. Так, нарушенные артефакты, растения типа
лиан, а также макароны, лапша не висят, а свисают с чего-либо, ср.: ковер висит на стене – обрывки обоев свисают со стены, люстра висит на потолке
– оголенные провода свисают с потолка, лианы свисают с ветвей, макароны
свисают с вилки [Всеволодова, Владимирский 2009: 263-266]. Именно такого
типа случаи и показывают языковую картину мира, специфику национального
членения действительности. И на эту проблему в русистике первыми обратили
внимание именно преподаватели РКИ еще в 50-е годы прошлого века.
В процессе нашей практики и теории сформировалась наша модель
языка как результат осмысления языка в его функционировании. Мы назвали
нашу модель функционально-коммуникативной лингводидактической моделью [Амиантова и др. 2001]. Наша модель открыта для результатов и положе-
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ний всех других моделей, если эти результаты и положения обладают в рамках нашей модели объяснительной силой. Но отметим, что именно для наших
дидактических потребностей мы стали первыми в русистике интересоваться
семантическим уровнем языка, трансформационным потенциалом наших
предложений, проблемами функциональных стилей, в частности, научным
стилем речи, и многим другим. Как оказалось в последнее время, основные
положения нашего подхода к языку хорошо работают и для собственно лингвистического описания русского языка. Ниже я назову некоторые аспекты нового уровня описания языка, хотя в рамках статьи я не сумею сделать это во
всей полноте и с той степенью логичности, как это хотелось бы.
1. Вопрос о нормативной и объективной грамматике русского языка. Еще в начале тридцатых годов А.М. Пешковский поставил вопрос о нормативной и объективной грамматике [Пешковский 2010]. Необходимость нормативной грамматики несомненна, но, во-первых, норма всегда временна, а
во-вторых, в большой степени субъективна. Кроме того, норма, как было замечено выше, формируется на основе языка художественной литературы, на котором никто не общается, и описывает виртуальный, а не реальный мир. Нам
сейчас нужна именно объективная грамматика, которая учитывает весь язык
во всех сферах его применения, с учетом всех функциональных стилей и сфер
нашего общения, с одной стороны, и с выявлением механизмов речепостроения, с другой. И для этого необходим, во-первых, гораздо более широкий языковой материал, нежели только художественная литература и другие печатные
источники, а во-вторых, дополнительные методики анализа языка (См. также
[Николаева 2008]).
2. Еще Гумбольдт отмечал, что человек живет в круге своего языка, и
выйти из него может только в другой язык. Наш Потебня разделял это мнение. [Потебня 2007]. Но это значит, что человек не может постоянно делать
ошибки на своем языке. Пешковский отмечал, что лингвист в изучении языкового материала не может и не должен ориентироваться на оценки типа «красиво/некрасиво», «нравится/не нравится». Мы должны знать, что есть в языке. Сейчас наша грамматика этого не знает. Приведу пример. В грамматике
и, как правило, во всех учебниках РКИ при изучении причастий выделяются
страдательные причастия настоящего времени на -им: любимый, хранимый;
на -ем: читаемый, решаемый; и на -ом. В этой группе, как правило, даются формы: искомый, ведомый, везомый, зовомый, несомый, влекомый. Но не
называют словоформу ведомый: Все творения, нами ведомые и неведомые,
созданы для Поклонения Всевышнему Аллаху Владыке Всех Миров. Материал
поисковых систем Интернета показал, что в языке таких причастий гораздо
больше: Пускай живет, как стадо баранов, пасомый в меру способностей
правителей, и стригомый в меру потребностей этих же правителей. Сделки
не было: жгущий – жгомый – Ставка очная: нас – и нар.(М. Цветаева) Но я
шел вперед, тяномый поводком; При этом резник православный, а резомый,
не знаю кто, но судя по имени – мусульманин. Единственный достоверный
критерий той или иной исторической эпохи для той или иной территории –
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демографический, беромый в сравнении с другой сопоставимой территорией
той же эпохи; и т.д. Это – не разговорная речь, не просторечие, которые тоже
должны полностью войти в состав изучаемого материала. Это система. Речь
не о том, чтобы сейчас же это вставлять в учебники. Но если в нашей речи это
есть, хотя никто никого этому не учил, значит, эта форма есть единица системы
языка. И грамматика должна сформулировать правило, от каких глаголов обра
зуются эти причастия. Еще пример. Наши словари дают предлоги, указывая
управление: аналогично с чем, но согласно чему. Встречающиеся употребления типа согласно приказа оцениваются как проявление неграмотности. Материал нашего корпуса русских предложных единиц однозначно показал, что
все предлоги со значением реляционных отношений, независимо от формы
базовой единицы, формируют четырехчленную морфосинтаксическую парадигму синонимов: согласно приказа – согласно приказу – согласно к приказу – согласно с приказом; решать задачу № 2 аналогично задачи/ аналогично задаче/аналогично к задаче/аналогично с задачей № 1. Выборы прошли
в противоречии закона/закону/к закону/с законом. Купила шарфик в цвет
юбки/в цвет юбке/в цвет к юбке/в цвет с юбкой. Этому правилу подчиняются
и заимствованные, например, из французского, предлоги: В пандан сказанного/сказанному/к сказанному/со сказанным разрешите добавить; Визави
гостя/гостю/к гостю/с гостем сидел хозяин. И значит, вместо задания «запомните управление этого предлога», можно учащемуся дать алгоритм: «все
четыре случая управления для предлогов этого типа системны» и лишний раз
повторить склонение с разными существительными. В жизни некоторые из
них закрепились в определенных функциональных стилях. Так предлог согласно чего системен в военном и медицинском дискурсе: согласно приказа
командира; операция проведена согласно моей воли; в деловом – согласно к
чему: выделить деньги согласно к данному приказу; согласно чему, согласно
с чем употребительны в других функциональных стилях.
Некоторые предлоги ни в словарях, ни в грамматиках не отмечаются, но
оказываются необходимыми. Так, иностранного студента-медика уже на первом курсе нельзя выпустить в анатомический практикум без знания предлогов:
кнутри / кнаружи от чего, кпереди / кзади от чего, кверху/книзу от чего:
Простата расположена в малом тазу у мужчины кзади от лонного сочленения, книзу от мочевого пузыря, кпереди от передней стенки … Кпереди
и кнутри от артерии залегает подключичная вена; … в двух местах: чуть
кнаружи и кнутри от зрительного нерва …. Этот материал позволил нам
скорректировать и собственно формальную, представленную в Академических грамматиках классификацию предлогов по их структуре. Очевидно, что
предлоги к и с в случаях в цвет к юбке/с юбкой абсолютно синонимичны
и фактически никакого нового смысла в предлог по сравнению с формами в
цвет юбки/юбке не вносят. Как оказалось, таких случаев очень много, ср.:
дом вблизи моря и: дом вблизи до моря/вблизи к морю/вблизи от моря/ вбли
зи с морем. Мы назвали такие предлоги в постпозиции к базовому предлогу
экспликаторами. Есть некоторые семантические зоны, где их употребление
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системно. Наш материал показал, что многие единицы, давно вычеркнутые
из наших словарей и грамматик за их якобы устарелостью, как например, из
между, из промежду, из над, из среди кого-чего, из перед чего, – спокойно
и свободно функционируют в нашей речи. И что есть случаи, которые в нашей грамматике не отмечены: Из меж спиц колеса торчит что-то похожее
на спину (родительный падеж); Извлеките возглавляющий текст из между
скобками (творительный падеж). И таких случаев много. И дело не только в
привлечении так называемого «нелитературного» материала, но и в том, что в
грамматике не проанализированы абсолютно системные для языка структуры,
возникающие в процессе речепостроения, и соответственно не осознаны, не
зафиксированы и не сформулированы определенные правила русской грамматики. Традиционно в дефиниции понятия «предлог» говорится, что предлог
присоединяет существительное. А всё остальное, что может быть при предлоге нужно воспринимать как субстантивированную форму. Это не совсем так,
но главное, что само существительное может выступать как самостоятельно:
Он был в музее/в музеях, – так и с числительным: Он был в десяти музеях. Что
такое «десять музеев»? В болгарском языке есть форма единственного числа
– стол, множественного – столове, и счетная форма для слов мужского рода,
оканчивающихся на согласный: двеста двадесет и три столА, петдесет градА, три трамваЯ. Как известно, это форма старого двойственного числа, поэтому парные предметы и в русском языке имеют эту же форму: глаза, бока,
берега, рога. Но уже со словом много в болгарском – форма собственно мн. ч.:
много столОВЕ. много градОВЕ; много трамваИ. Все остальные существительные мужского рода, и женский, и средний род в сочетании с числительными выступают в форме множественного числа. Это значит, что в этом случае
числительное в болгарском языке, как и во всех неславянских языках, занимает при существительном позицию определения (хотя в грамматике это так не
оценивается, но тем не менее, это согласуемая по числу словоформа; главным
словом в этом словосочетании является существительное, а не слово много).
В русском языке, как известно, с числительными два, три, четыре выступает
форма род.п. ед.ч., но в действительности, для слов м.р. это старая форма именно двойственного числа, «переосмысленная» самим языком: глазá – два глáза,
берегá – четыре бéрега. Это уже проблема истории языка. А вот сочетания
со всеми другими числительными и с местоименными числительными много,
мало, сколько, несколько выступают в форме род.п. мн. числа, что связано
с тем, что до ХVІІІ века числительные пять и выше относились к классу существительных: купил другую тридцать коров, = другую тридцатку, пришли
еще одну десять лососей = один десяток, ср. горсть орехов и пять орехов.
В настоящее время в русском языке в позиции определения выступают только числительные, оканчивающиеся на один: сто один дом/сто одна книга/
сто одно окно. Все остальные сочетания с количественными числительными
образуют некоторое единство, словосочетание, в структуре которого в форме
именительного и винительного падежей, как известно, главным словом является числительное: во дворе стоит дом/стоят дома/стоит три дома/пять

38

домов, стоит нога/стоят ноги/стоят две ноги/ пять ног; вижу дом/домá/два
дóма/пять домов; вижу ногу/нóги/две ногú/пять ног. Во всех других падежах
– главным словом словосочетания является существительное, а числительное
занимает позицию определения: нет домов/двух домов/пяти домов, к домам/к
двум/к пяти домам, с домами/с двумя/с пятью домами, о домах/ о двух/о пяти
домах. И значит, перед нами некоторая целостная единица, именно то, что в
болгарской грамматике называется счетная форма. В нашей грамматике такого
понятия нет. А оно нужно. Наш материал показал, что в составе предложноименной группы могут быть дополнительные компоненты, которые мы назвали конкретизаторами. В большинстве случаев они семантически очень важны,
но конструктивно факультативны, ср.: в доме три квартиры – во всем доме
три квартиры. Весь – здесь конкретизатор. Кстати, он возможен только при
наличии в предложении числительного, нельзя сказать *Я сейчас во всем доме;
но можно: Я один во всем доме. Но выявилось также, что среди конкретизаторов есть такие, которые выступают только при количественно-именной группе, или квантитативе, как мы назвали эту счетную форму. И здесь выявились
обстоятельства, не зафиксированные нашей грамматикой. В такой именной
группе, если конкретизатор выражен предлогами около, порядка, то:
1) Конкретизатор может стоять как в препозиции, так и в постпозиции к
базовому предлогу: Мужчина ездил по межквартальным проездам на скорости порядка в сто километров. На ЖКХ в Москве расходуется что то около
в сто раз больше чем в Питере!
2) Если конкретизатор стоит в постпозиции к базовому предлогу, определять падежную форму существительного может каждый из предлогов: программа дает доступ к порядка ста сайтов – к порядка ста сайтам; Желаю
служить в около сорока лет. – Мир другой. И рожать сейчас «можно» в
около сорок лет. По предсказанию Ванги, через около ста лет мы установим
с ними связь. – Через около сто лет после этого, Арнаэра стала хранителем
лисы. Ремонт был выполнен в порядка тысячи домах. – Продать свои акции
в порядка тысяче компаний; И эта трусость перед порядка ста долларов.
– Г-н Ривера стал одним из участников конференции, которые выступили
перед порядка ста учеными, государственными служащими. Через порядка ста-полутора сот лет другой вычислил за несколько лет аж шестьсоттридцать-сколько-то знаков. – Через порядка три часа мне ехать в Орел.
Вероятно, сама категория счетной формы в том или ином варианте в русской
грамматике должна быть. И таких не зафиксированных в грамматике и, соответственно, не оцененных нормативно, но абсолютно системных и объяснимых явлений в нашем языке – тысячи.
3. Грамматика, это не только правила, это и методы объективного установления тех или иных фактов языка. В первой половине прошлого века термин парадигма употреблялся только по отношению к морфологической форме слова. Сейчас у нас есть парадигмы в синтаксисе. Оказалось, что несколько
парадигм есть у предлога. Две из них – морфосинтаксическая для определенных семантических разрядов – реляционных отношений и пространственной
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близости – были показаны выше. У предложения в русском языке, по край
ней мере, три разряда парадигм: синтаксическая, включающая определенные
типы модификаций, актуализационная, связанная с актуальным членением,
интерпретационная, или трансформационная, включающая все возможные
трансформации изосемического изоморфоного, то есть, базового, исходного
предложения. Как оказалось, выбирать тот или иной трансформ нас заставляет
текст, дискурс. По крайней мере, в отношении русского языка можно говорить, что главной категорией предложения в нем является категория предика
ции (не предикативности) [Кацнельсон 1971, Лекант 1974], то есть актуальное
членение, а категория членов предложения выполняет принципиально другие
функции, нежели в неславянских языках [Всеволодова 2000: 431]. В отличие
от многих других языков мы можем поставить в позицию подлежащего любое слово из исходного, базового предложения, вплоть до вводного. Ср. Кошки
питаются, в основном, мясом; и: Основное в кошачьем питании приходится
на мясо. Наши члены предложения – это иерархизованная система коммуникативно значимых позиций. Каждый член предложения имеет свой коммуникативный ранг [Всеволодова, Панков 2008, 2009]. На вопрос, где главный
участник ситуации в предложении Фамилия этого профессора трижды упоминается в ректорском приказе, – как правило, отвечают: фамилия, реже профессор. И практически никто не называет главное действующее лицо: Ректор
трижды упомянул фамилию профессора в своем приказе. Позиция согласованного определения – одна из самых низких по своей коммуникативной значимости, ректора поэтому не замечают. Ср. более высокую позицию дополнения:
У ректора в приказе его фамилия упоминается трижды. Поэтому одну и ту
же денотативную структуру, одну и ту же типовую ситуацию мы можем представить в разных ракурсах в зависимости от наших коммуникативных задач.
Оказалось, что одним из механизмов категории предикации является интонация, или, точнее, акцентуация, и в частности, словопорядок и акцентуация в
словосочетании. Как известно, в русской грамматике существуют два понятия
словосочетания – широкое (Фортунатов, Пешковский и др.) и узкое (Шахматов, Виноградов). Практические потребности нашей функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка заставили нас вернуться к
проблеме словосочетания, и мы пришли к выводу о необходимости объединить обе концепции [Всеволодова, Куликова 2009]. Как оказалось, словосоче
тание имеет не только парадигму, совпадающую с парадигмой главного слова:
брат/ брата / брату Оли и т.д., но и парадигму зависимого слова: брат Оли,
брат у Оли, Олин брат; и коммуникативную парадигму, если перестановку
слов и разведение их в разные части предложения считать не разрушением, а
свойством словосочетаний: Я – читаю книгу; – Я – книгу читаю; Я читаю –
книгу; Я книгу – читаю; Книгу – я читаю; Книгу я – читаю. И как завершение
этого механизма – переход словосочетания в неопределенно- или обобщенноличное предложение типа Книгу читают, где главное слово выпало из своей
морфологической парадигмы в категории лица и числа, и соответственно, перестало быть словосочетанием. Кстати, таким свойством – ставить свои члены

40

в отношения предикации, обладают и другие единицы, в частности предлоги,
ср.: Я живу далеко от работы, где налицо предлог далеко от чего (а не наречие далеко, которое якобы управляет предлогом; наречие ничем не может
управлять). И дальше: Я живу от работы – далеко; и: От работы я живу
далеко. Это – коммуникативная парадигма предлога. То, что далеко, близко
здесь базовый предлог, подтверждает и материал самого русского языка: Не
могу найти хороший клуб близко моего дома. Это близко моему дому. Лосиный остров находится далеко моего дома. Жили в городе Ростов на Дону не
очень далеко вокзала (Интернет), и материал других славянских языков, польского: taka miejscowość nie daleko Warszawy = местность недалеко Варшавы; Ja mam rodzinę blizko Warszawy i blisko Krakowa = У меня родня близко
Варшавы и близко Кракова. То же в чешском. Вообще сопоставление с другими, в первую очередь славянскими языками, принципиально необходимо,
поскольку, как известно, адекватно описать систему можно только выйдя из
нее в другую систему.
Как видим, объективный, функционально-коммуникативный подход к
языку позволяет увидеть язык в его функционировании и выявить как не известные нам в плане их грамматического статуса явления, так и механизмы
языка. Соответственно, нам нужна грамматика, где эти явления будут представлены.
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ЗА ЕДНА ОТ ТИПОЛОГИЧНИТЕ РАЗЛИКИ
В ПРОЗОДИЯТА НА ДВА РОДСТВЕНИ ЕЗИКА
Добрина Даскалова

ABOUT ONE OF THE TYPOLOGICAL
DISTINCTIONS IN THE PROSODY
OF TWO RELATED LANGUAGES
Dobrina Daskalova
ABSTRACT: The paper is focused on the comparative research on two
related languages (Slovak and Bulgarian) in terms of the prosody specifics that
characterize both languages, as well as in terms of the specifications in the super
segment organization of the speech. The focus is mainly on the accent itself. The
complex unit between vowel length and accent is commented in Slovak language.
This very fact is related to the organization of the speech units. The relation between
quality and quantity characteristics of the speech vowels and the accent realization
and its perception in speech are discussed in terms of accent in Bulgarian language.
KEY WORDS: accent, comparative linguistics, word accent, modern Bulgarian usage, modern Slovak usage, typology, phonetic system

1. Предлаганото изследване е провокирано от интереса към прозодичните характеристики на думата в два родствени езика, в частност към словното
ударение с оглед на неговата реализация, перцепция и функция. Съпоставят
се типологично различните системи на словашки и български език, с цел да
се установят особеностите, определящи тяхната специфика при отделянето
и индивидуализирането на фонетичните и семантичните единства в речта. В
синхронен аспект на оценка тези езици съществено се отличават по отношение
на своята прозодия. Това е едно от основанията, мотивиращи наблюденията и
съпоставките в статията. Поставената цел предполага преди всичко да се изведат и коментират характерните за отделния език прозодични явления, да се
проследи връзката между тях и да се установи ролята им за супрасегментната
организация на речта.
2. Анализът на конкретните факти изисква изрично да бъде уговорено
съдържанието, с което се употребяват някои термини, назоваващи основни понятия, невинаги еднозначно представени в езиковедската литература. Не се
коментират установените различия, свързани с тези понятия в съдържателен
план, както и начинът на използване на съответните термини. Извеждат се като
теоретична база отделни позиции, които в по-голямата си част са общоприети
и имат отношение към оценката на поставените в статията въпроси. Изходно
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за изследването е понятието прозодия (гр. рrosodia – припев, ударение). Общото при осмисляне на неговото съдържание в съществуващите изследвания
е, че прозодията е „неотменим признак на речта” [Савицка, Бояджиев 1988:
130], проявяващ се чрез присъщите на всеки говорен звук честотни, интензитетни и темпорални параметри, които са обективна даденост и са резултат
от начина на действие на гласовия канал в неговото единство. Прозодичните характеристики, които се отличават с голяма вариативност, са средство за
фонетична организация на звуковите последователности и за изграждане на
ритмичните единици в речта – реализация, определяна еднозначно като тяхна основна функция [вж. Савицка, Бояджиев 1988: 130; Sabol 2000: 173-179;
Sabol 2004:183-203; Sabol, Zimmermann 1994: 8]. Конкретните стойности на
тези характеристики се обуславят и определят от много и различни фактори:
позицията на говорния звук, спецификата на сричковата структура, темпа на
говорене, индивидуалните особености на говорещия и др. Разликите могат да
се установят на базата на сравнение и във връзка с контраста, проявен при
свързване на говорните звукове в линейна последователност. Височината, силата и дължината на говорния звук „стават компоненти на прозодията, когато
могат в синтагматичен план да се противопоставят по релевантен начин” [Савицка, Бояджиев 1988: 130]. Прозодията се свързва преди всичко с ритмикоинтонационните характеристики на звучащата реч и в повечето случаи няма
непосредствено отношение към съдържателния аспект на речевите единства.
При перцептивната оценка на прозодичните явления обективните количествени параметри на говорните звукове действат взаимно, обуславяйки се като
комплекс от субективно осъзнати акустични дадености (сумарна енергия,
височина и дължина на говорния звук), които са информативни за супрасегментната организация на речта (в български език и за определяне на степените
на акцентуваност при думите с две неравностойни ударения) [вж. Даскалова
1991: 18-27].
В българската езиковедска литература при разглеждане на отношенията
и зависимостите в съвременната система същността на прозодията, съответно
проявата и функцията на отделните прозодични явления се осмислят и като
„система от правила, чрез която се изгражда т.нар. неутрален слой на речта”
[Мишева 1991: 31]. Идеята за този неутрален слой по отношение на думата се
появява като позиция още при изследванията на българската интонация, направени от Д. Тилков [вж. Тилков 1981]. В оценката, предложена от А. Мишева, се обосновава твърдението, че при организацията на речевите единства
съществуват „два класа правила: конститутивни и диференциращи” [Мишева
1991: 31]. Конститутивните правила изграждат неутралния прозодичен слой
на фонетичната дума, а диференциращите правила, свързани собствено със супрасегментната организация на речта, действат върху целосттта на неутралния
прозодичен слой и имат отношение към семантиката на обособените звукови
единства – на равнище дума изграждат нейната акцентна структура и по този
начин я оформят като самостоятелна значеща езикова единица [вж. Мишева
1991: 36]. Прозодичните явления могат да имат диференцираща роля само то-
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гава, когато при фонетичното и семантичното членение на речта реализират
противопоставяне, основаващо се на опозиция, а не на контраст, и са функционално натоварени в план на съдържание (дължината в словашки език, свободното ударение в български език).
3. Целта, която си поставя предлаганото изследване, налага да се има
предвид една съществена езикова универсалия – фонетичната реализация на
сегментните и на супрасегментните единици няма строго очертани и взаимонепроницаеми области. Конкретните акустични характеристики на говорния
звук в потока на речта носят едновременно информация за диференциалния,
акцентния и интонационния признак. Описанието на сегментните единици
се основава на парадигматичните отношения в езиковата система. Значимите
при организирането на фонетичните речеви единства компоненти на прозодията, респективно супрасегментната информация могат да се проявят само във
времето (линейно), т.е. ритмическите, акцентните и интонационните характеристики на звучащата реч са резултат от зависимости, свързани със синтагматичния план, който е изключително важен за определяне на спецификата на
прозодичните явления и на супрасегментните единици в конкретния език.
4. Прозодичните характеристики на думата и тяхната специфика на
проява в повечето от съществуващите изследвания на съвременния книжовен словашки език [вж. Kráľ, Sabol 1989: 357-370; Sabol 1977: 491-517; Sabol,
Zimmermann 1994: 8; Sabol 2000: 173-179; Sabol 2004: 183-203; Ološtiak,
Gianitsovà-Ološtiakova 2007: 36-340] се коментират основно като съществена,
диалектическа връзка и противопоставяне между две супрасегментни явления
– квантитет (прозодема, свързана с времевата модулация на артикулационната струя) и ударение (прозодема, която е резултат от силовата модулация на
артикулационната струя) [вж. Sabol, Zimmermann 1994: 20]. При такъв аспект
на оценка двете понятия прозодични явления и супрасегментни явления се
обясняват преди всичко с оглед на тяхната взаимосвързаност и взаимообусловеност, без да се очертават подробно различията между тях. Като супрасегментни явления се разглеждат словното ударение, логическото ударение, мелодиката, паузата, темпът и ритъмът – „явления на речта, които наблюдаваме в
единици, по-големи от звука, т.е. в срички, думи, словосъчетания, изречение”
[Kráľ, Sabol 1989: 357].
В словашки език квантитетът на говорните звукове, определян като
„специфичен звуков феномен” и „една от най-своеобразните звукови черти”
[Sabol 2004: 183] на езиковата система, се представя като „възлово явление,
свързващо не само сегментите и супрасегментите, но и противоположността
на вокалите и консонатите посредством преходната зона между тях” [Sabol
2004: 198]. За функционирането на квантитета в този език съществени са
преди всичко статутът му на диференциален признак и регулираната от него
фонологично-дистинктивна функция чрез неутрализация на опозицията дълги ~ кратки фонеми в случаи като latka ~ látka, vysypať ~ vysýpať, hrabačka
~ hrabáčka и др. [вж. Sabol 2004: 187]. Едновременно с това квантитетът се
оценява еднозначно като прозодема [вж. Sabol Zimmermann 1994: 20], която
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заедно с ударението има отношение към индивидуализацията на думата и към
ритмическата организация на речта [вж. Sabol 1977: 491-517; Sabol 1984: 511535; Sabol 2000: 173-179; Sabol 2004: 183-203]. Очертаната специфика, свързана със зависимостите в съвременната езикова система, налага да се проследят
и анализират всички възможни връзки между квантитета на говорните звукове
(вокали и плавни сонанти) като характеристика на сричката и ударението като
характеристика на думата. В сложното си единство те обуславят прозодичната
структура на думата като самостоятелна значеща единица в езика и определят нейната позиция при структурирането на системата, съответно изграждат
вариантите и субвариантите на фонетичните тактове [вж. Sabol, Zimmermann
1994:10-19]. От гледна точка на тази типологическа особеност, която представя
своеобразието на отношенията в разглежданата система, трябва да се отбележи, че съвременният книжовен словашки език потвърждава несъвместимостта
на свободния квантитет и свободното ударение [вж. Sabol 1977: 494; Sabol,
Zimmermann 1994: 20]. Съществува още една характеристика на тази система, значима за съпоставителната оценка на двата родствени езика. В словашки
език опозицията дълга ~ кратка сричка в една дума може да се прояви неведнъж, съответно по различен начин (в krása отношението е 1:1, в krásavec 1:2, в
krásavica 1:3, в krásnoduchý 2:2), но при ударението в границите на думата (или
на такта) отношението винаги е 1:n – 1, т.е. една акцентувана сричка се противопоставя на всички неакцентувани срички [вж. Sabol, Zimmermann 1994: 1012] – в книжовния език т.нар. допълнително ударение не съществува като системно явление, а е само особеност, проявена като физиологически механизъм
[вж. Zimmermann 1990; Sabol, Zimmermann 1994: 10]. Експерименталните изследвания на словашки език, свързани със зависимостите между квантитета и
ударението, извеждат като резултати интересни факти [вж. Sabol, Zimmermann
1994: 10-20], но те не са обект на осмисляне и оценка в настоящото съпоставително разглеждане, защото в български език посочените зависимости не са
релевантни. От четирите възможни квантитетно и акцентно диференцирани
срички в книжовната езикова система (неакцентувана кратка, акцентувана
кратка, неакцентувана дълга и акцентувана дълга) с най-висока фреквентност
е най-опростената като признаков тип неакцентувана кратка сричка, а най-ниска е фреквенцията на акцентуваната дълга сричка, която е и най-усложнена
като характеризиращи я признаци и съответно изисква най-много артикулационно време и сила на издишната струя [вж. Sabol, Zimmermann,1994: 11].
5. При представянето на българското ударение в езиковедската литература се открива по-голямо разнообразие от подходи и конкретни определения,
свързани с неговата същност и проява. Традиционно в повечето от съществуващите изследвания то се дефинира като „супрасегментно фонетично средство при членението на речта” [Тилков, Бояджиев 1982: 159], съответно като
единица от супрасегментната система на езика [вж. Тилков 1981: 3; Тилков,
Бояджиев 1977: 9; Мишева 1991: 23]. Основанието за неговото дефиниране
по такъв начин е, че ударението не може да се определи „само за себе си, а
единствено чрез това, което прави” [Мишева 1991: 23]. Същността му е „да
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организира фонетичния състав в „постройката” на думата”, от което следва, че
то не може да бъде разглеждано като фонологична единица, т.е. като прозодема
[Мишева 1991: 23]. Различна от този начин на дефиниране е оценката на ударението, представена от И. Савицка и Т. Бояджиев в „Българско-полска съпоставителна граматика, т. 1. Фонетика и фонология” [вж. Савицка, Бояджиев 1988:
130-143]. Тук то се разглежда в раздела, в който се коментират прозодичните
явления, и се определя като „най-маркираният с оглед на релевантните прозодични характеристики сричков център в последователност от срички, които
от двете страни са ограничени от междусловна юнктура” [Савицка, Бояджиев
1988: 131]. В същото изследване като супрасегментни се разглеждат линейно
сегментираните единици, по-големи от говорния звук и дефинирани чрез фонетични критерии – сричка, фонетична дума, фонетична фраза [вж. Савицка,
Бояджиев 1988: 131-143]. С оглед на обстоятелството, че двата варианта на
акцентния признак (+АП, –АП) са резултат от конкретната реализация на ударението и отношенията между тях са условие за фонетична и семантична членимост на речта, при оценката на акцента в българския език и при определяне
на неговите речеви параметри може да се използва и терминът синдема [вж.
Даскалова 1983: 16], въведен от Кацнелсон за средствата, чрез които се разчленява и организира последователността от фонеми. В съдържанието на този
термин той включва ритмико-интонационния контур на думата и свързаните с
него погранични сигнали [вж. Кацнелсон 1973: 138].
6. Относно конкретната проява на ударението в словашки език, то се
разглежда като „звуково комплексно явление” [Sabol, Zimmermann 1994: 10],
което се отнася към динамическите съставни елементи на речта, проявява се
чрез интензитета, честотата и времетраенето на звуковия сигнал и има комуникативна същност [вж. Sabol, Zimmermann 1994: 8-10]. С оглед на характеристиките, осигуряващи неговата речева реализация, съответно перцепцията му,
ударението се определя като „мелодично-динамично” (една от разликите между сравняваните системи) [вж. Kráľ, Sabol 1989: 359]. Решаваща информация
за акцентуваност на сричката носи мелодиката, но сигнализирането на тази
сричка в границите на думата (съответно в рамките на такта) по принцип е
сложно и комплексно – факт, който обяснява защо е трудно за експериментално улавяне [вж. Kráľ, Sabol 1989: 360]. Акцентуваните срички в речта (както и
в другите езици, независимо от типологическите им особености) са ритмически доминанти при нейната звукова организация – речевият ритъм се изгражда
преди всичко на фона на дистрибуцията им [вж. Sabol, Zimmermann 1994: 13].
7. Прозодичните характеристики (честота на основния тон, интензитет
и дължина) имат отношение и към перцепцията на българското ударение, но
заради вариативността си нямат статута на негов инвариантен признак. Въпросът за инварианта в случая не може да получи правилно решение само въз
основа на количествените физически свойства на езиковите елементи [вж. Божилов 1972: 15]. Трябва да се установят фонетичните характеристики, които
се запазват в потока на речта при всички възможни преобразования и имат
отношение към качеството на говорните звукове, съответно към тяхната ин-
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дивидуализация. Когато говорният звук в речта се разглежда като акустично
явление, към неговата постоянна даденост се отнася формантната му структура – в динамиката на речта се променят формантните признаци на спектъра,
но за конкретната фонема тези промени се свързват с определени граници, т.е.
числото на модулациите не е произволно и безгранично. В българския език
формантната структура на вокалите е в пряка зависимост от ударението, което е основание тембровата специфика на тези фонеми да се приеме за негов
инвариант [вж. Янакиев 1980: 190]. Отчитайки същественото значение на тембъра на говорния звук, Д. Тилков и Т. Бояджиев характеризират българското
ударение „не само като динамично, но и като качествено” [Тилков, Бояджиев
1978: 10]. Редукцията на гласните при тяхната проява в речта като закономерно
фонетично явление за българския език е едно от доказателствата за позицията
на ударението и един от начините за неговото установяване в процеса на възприятието му. Акустичният контраст, който се създава между редуцираните
и нередуцираните гласни, и установеният акцентен модел играят определяща роля за перцепцията на акцентуваността в българския език [срв Савицка,
Бояджиев 1988: 135]. Между количествените и качествените характеристики
на говорните звукове, обусловени от ударението, съществува сложна връзка и
закономерна зависимост, която не позволява да бъдат противопоставени или
разделени при неговото изследване и изучаване. Доминиращата роля на формантната структура за реализацията и перцепцията на българското ударение
е резултат от типологичните особености на езиковата система – наличието на
свободно и подвижно ударение. Тези специфични характеристики на системата дават възможност за сравнение между конкретните прояви на една и съща
гласна в границите на една и съща морфема, но в различни фонетични позиции, определени от нейното положение спрямо ударението.
8. Съществено типологично различие между сравняваните езици,
свързано със словното ударение, е неговата позиционна характеристика, съответно критериите и начините за определяне на акцентната позиция в границите на думата. Словашки език се характеризира с фиксирано ударение
върху първата сричка – особеност, която обяснява защо началото на думите
(съответно на такта като фонетично-ритмическа единица) е много добре звуково-прозодически подчертано [вж. Sabol, Zimmermann 1994: 13). Акцентната позиция в случая се обуславя само от фонетични критерии. Специфична
характеристика на българското ударение при такава база за оценка е, че то
е свободно, т.е. не се свързва с точно определена сричка в структурата на
думата. Неговата позиция при съвременното състояние на езика се определя
от зависимости, които се проявяват на морфонологично, граматично и лексикално равнище. Установено е, че най-често в българския език е акцентувана
втората сричка в границите на думата, на второ място по честота на поява е
акцентуваната първа сричка, след нея третата и т.н. [вж. Мишева 1982: 8].
Налице е ориентация на ударението към средната сричка на структурите, но
няма фонетични правила, които да определят мястото му в думата [вж. Савицка, Бояджиев 1988: 136].
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Очертаната позиционна разлика на ударението в двата езика е тяхна типологична особеност, която се извежда при всички съпоставителни анализи и
оценки. Следствие от тази разлика е и различието във функционалната натовареност на ударението. В словашки език неговата основна функция, както във
всички езици с фиксирано ударение, е делимитативната – определят се границите на думата. Постоянната позиция на акцента изключва в случая възможността чрез него да се диференцират семантично думите и словоформите [вж.
Sabol, Zimmermann 1994 :8). Свободното българско ударение дава възможност
да се установи интересна зависимост между акцентната структура и значението на думата (съответно на словоформата). Връзката между акцент и семантика [вж. Даскалова 2007] не е само опосредствана и за разлика от словашки език
не се проявява единствено чрез организиращата функция на тази единица. Съществуват думи и словоформи, еднакви на сегментно равнище (като фонемна
и морфемна структура), които в план на съдържание са диференцирани чрез
различната позиция на ударението, определяща специфичната им акцентна
структура (сèдмица ~ седмùца, ùмане ~ имàне, тàен ~ таèн, бùло ~ билò и др.).
В съпоставителния аспект на оценка между двата езика се установява и друга
същностна характеристика – в български език съществуват фонетични и семантични единства, организирани с две ударения (те могат да са равнопоставени в случаи като вàгон-ресторàнт, кандидàт-студèнт, кафè-сладкàрница, пòкрасùв, нàй-вèсел, прèдобрà и др., съответно да бъдат в отношение на главно и
второстепенно ударение – свéтлочервèн, желéзобетòнен, пóдстàнция и др.).
В процеса на възприятие тези две ударения, както и отношението между тях
могат да бъдат разграничени въз основа на собствените количествени и качествени характеристики на говорните звукове [вж. Даскалова 1991: 13-20; 1991а:
18-27]. Акустичните параметри на акцентуваност, които са значими при перцепцията на българското ударение, са дължината на говорния звук, неговата
сумарна енергия и честотите на втория формант, но тяхната роля в конкретните случаи се определя от спецификата на гласната като артикулация, съответно
като обективни фонетични характеристики. За задните вокали водеща в процеса на възприятие е честотната зона на спектъра, в която се проявява вторият
формант (сумарната енергия е съпътстваща перцептивна характеристика). При
предните гласни трите степени на акцентуваност (неударена гласна, гласна,
маркирана с главно ударение, и гласна с второстепенно ударение) се разпознават главно чрез сумарната енергия на звука (честотните характеристики на
втория формант имат значение преди всичко за разпознаването на акцентуваната от неакцентуваната позиция – не могат самостоятелно да диференцират
главното от второстепенното ударение) [вж. Даскалова 1991а:18-27].
9. Предложената съпоставителна оценка на двата родствени езика дава
основание за извеждане на няколко същностни характеристики, които определят техните типологични разлики в прозодията като цяло, в частност имат
отношение към спецификата на ударението в сравняваните системи.
9.1. Ударението в словашки и в български език е динамично (особеност, която е присъща на индоевропейските езици), но тази негова даденост
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и като реализация, и като перцепция се проявява чрез първостепенната роля
на различни прозодични характеристики. Различията се отнасят както до определящия, т.е. водещия компонент, който доминира при конкретната проява и
перцепция на ударението, така и до причините, обуславящи неговата позиция
и функционалната му натовареност. Ударението в словашки език е мелодичнодинамично, защото решаваща информация за акцентуваност на сричката носи
мелодиката – „акцентуваните срички са мелодически по-високи от съседните
неакцентувани срички” [Kráľ, Sabol 1989 :360]. За разпознаването на ударението в български език съществени са не само промяната на прозодичните
характеристики (интензитет, честота на основния тон и дължина на звука), но
и разликите във формантната структура на вокалите в акцентуваните и неакцентуваните срички. Тази негова особеност дава основание за определянето
му като „качествено-динамично” [Савицка, Бояджиев 1988 :136]. Дължината и
в двете езикови системи не е доминираща при реализацията и възприемането
на ударението.
9.2. Основната типологична разлика между двата езика при тяхното
съвременно състояние се обуславя от критериите и от зависимостите, които
определят акцентната позиция – в словашки език фиксираното върху първата
сричка ударение има своите фонетични основания и критерии, а в български
език свободното ударение е резултат от зависимости, свързани с другите равнища в системата (морфонологично, граматично и лексикално).
9.3. В книжовния словашки език за прозодичната структура на думата
(съответно за вариантите и субвариантите на фонетичния такт) е съществена
преди всичко връзката и противопоставянето на две супрасегментни явления –
квантитет и фиксирано ударение. В границите на думата могат да се реализират повече от една дълги гласни, но действа закон за несъвместимост на две
съседни срички с дължина на вокала. Няма фонетични и семантични единства,
организирани чрез две ударения. В български език такива единства се реализират без ограничения с оглед на традиционното деление прости / сложни думи –
появата на второ ударение се обуславя преди всичко от семантични причини
(значение оказва и дължината на думата, но не като водеща причина).
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ФРАГМЕНТИ НА ТУРСКАТА МЕТАФОРИЧНА
КАРТИНА НА СВЕТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
ЗООНИМИ ОТНОСНО ПОЛЮСИТЕ «ДОБРИЯ»
И «ЛОШИЯ» В аз-ПРОСТРАНСТВОТО
Татяна Чалъкова

Fragments of the Turkish metaphorical
picture of the world based on zoonyms
within the extremities “good” and
“bad” and self-space
Tatyana Chalakova
ABSTRACT: The paper studies fragments of the mythological, religious and
naïve linguistic picture of the world in the Turkish ethnocultural space through the
prism of zoonyms. It establishes the fuzzy borders between Own-Good and ForeignBad through identification and comparison of people and animals within the parameters of the Turkish linguocultural space based on the update of one or another
linguistic picture of the world (mythological, religious, naïve/ linguistic), as well as
it illustrates the specificity of the extremity “Bad” at the background of the Bulgarian and Russian linguocultures.
КЕУWORDS: zoonyms, linguoculture, Turkish linguistic picture

Опозицията „Добър” – „Лош” е една от най-ранните диференциации
и идентификации на човека в група, която има отношение към определянето
на “свои” и “чужди”, когато “своят” се идентифицира с „доброто”, а „чуждият” – като потенциалното зло, като потенциален източник на заплаха – с
„лошото”. От тази гледна точка „чуждият” обикновено се сближава с враг.
Тези, които предизвикват емоционална привързаност, осигуряват или позволяват безопасното съществуване на индивида гравитират към сърцевината на
аз-пространството, при това определянето на един жив обект като по-близък
или по-далечен относно «Аза» има аксиологични измерения. Всички живи
същества, в това число и животните, могат да се изживяват като включени
в аз-пространството или като елиминирани от него. В различни езици това
включване или напротив отпращане към другия „полюс” – на враждебното,
грозното, непохватното се реализира по различни начини. Разликите касаят
както тяхната пространствена локализация относно аза, така и самото включване или невключване в аз-пространството. Но докато близките в емоционал-
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но отношение хора, деца се изживяват като част от аза или са приближени в в
една или друга степен към неговата сърцевина (canım benim /душа моя/, kalbım
benim /сърце мое/, cığerım benım /букв.: дробчето ми/, животните обикновено
не се допускат в това пространство1. Те никога не се оценяват и като част от
физическото тяло на Аза.
„Чуждият” обикновено носи и „лошото” което трябва да се избягва, да
се унищожава. Затова на първичното, физиологично ниво агресията към „чуждия” е нещо нормално. Вербалната агресия може да се изразява със заплашителни викове или със словесна агресия като последната има доста широк диапазон – от ирония до отхвърляне, цялостното изхвърляне от аз-пространството
и изобщо от пространството на Човека и човешкото. Отхвърленият може да
се приравнява към „не-Човеци”, диви или питомни животни, които в дадения
тип култура обикновено получават негативна оценка. Наред с това може да
се отбележи, че дори и в рамките на една и съща етнокултура едни и същи
животни имат амбивалентен „статус”: така комар и паяк, както това ще бъде
илюстрирано по-долу, имат положителна конотация в религиозната картина на
тюрките, но оценката им на базата на жизненият опит е съществено различна.
Често пъти на преден план изпъква едно определено качество на животното
(птица, насекомо), което като че ли елиминира другите не дотам впечатляващи
качества. Подобен подход е фиксиран в един от фрагментите от метафоричната картина на света, визиращ животинския свят в отношението му към оценката на воина в турската културната картина на света:
“От способния военачалник турците изисквали качествата на десет
животни: дързостта на петела, целомъдрието на кокошката, смелостта на
лъва, войнствеността на глигана, хитростта на лисицата, постоянството
на кучето, бдителността на жерава, благоразумието на гарвана, борбеността на вълка, тлъстината на ягру – животно, което независимо от мъките и
усилията си остава тлъсто” [Ал Мада Ини, арабски автор от ІХ век цит. по
Шевалие, Геербрант 1997]. В подобно изброяване на качествата на воина, един
друг мюсюлмански автор говори за упоритостта, хладнокръвието и силата на
вълка, за смелостта на мечката, за отмъстителността на яка, за целомъдрието
на свраката, за зоркото зрение на гарвана, за хитроумието на червената лисица,
за отмъстителността на мъжката камила, за смелостта на лъва, за будуването
на бухала [Пак там, с.351]. Както виждаме, всички тези качества са социално
обусловени и са свързани с функцията на воина – да побеждава и да убива врага. Тук качеството «отмъстителност» демонстрира своята положителна роля.
Но доколко в мирния социален живот се толерира качеството като «отмъстителност» вероятно може да се отговори само на базата на етнопсихологичен и
косвено етнолингвистичен анализ. Твърде възможно, че тази черта импонира
на етноси с изострено чувство на достойнство и чест, което в редица култури формира феномени като «кръвно отмъщение», «вендета». В този аспект
Изключение правят някои домашни животни, към които човек проявява силна
емоционална привързаност: canım kuzum душата ми, агънцето ми).
1

54

проличава като че ли стремежът на човека да «се доближи» до изброените
качества на посочените животни, а в идеален случай да се слее с тези образи. Известни са обръщения към човек с метафорично име на силно и благородно животно или птица, често пъти това се свързва с архетипни представи
на тотема на племената, предшествали по-крупни етнокултурно-исторически
общности: орел, сокол, лъв. Така в романа на Я. Кемал «Безсмъртниче» често
се срещат обръщения като: aslanım (лъвът ми), kartalım benim: „Момко Мемидик, любимец на Аллаха, орльо мой…“, „Събуди се орльо, събуди се…“, „…
ловец на ловците…“ са буквални преводи на „Memidik, Allah‘ın sevgili kulu,
kartalım benim…“, „Uyan kartalım, uyan“, „…avcılar avcısı…“. В обръщенията
като „орльо мой“ се забелязва цялостно наподобяване на животни олицетворяващи определена характеристика, което е типично за турския език [Кемал
1978]. Представлява интерес културната специфика, която определя оценката на един или друг вид животни като привлекателни, добри, предизвикващи
възхищение, или обратно – негативни емоции. Очевидно е, че отношението
към животните и тяхното включване или невключване в аз-пространството
има своите корени в митологичната, религиозната и наивната картина на света, като последната се формира в значителна степен на базата на жизнен опит.
В основата на тези процеси разбира се, са залегнали механизмите на
метафоризация. В езиково отношение те формират фразеологичния и паремиологичния фонд. При това именно метафора (в случая зоонимите) могат да бъдат разглеждани като когнитивен модел за метафорична система, част от метафоричната картина на света. Чрез метафорични модели, които представляват
протопичен образ, се осъществява структуриране на цялостното възприятие
на света, в основата на който са залегнали универсалните когнитивни механизми, което определя наличието на аналогичните модели в различни езици
[Стоянова 2008]. От друга страна метафоричната система се определя от митологичната, религиозната и наивната (езиковата) картини на света, акумулирала
в себе си историческата, социалната и културната памет.
Към най-архаичния, тотемистичен пласт на древната тюркска митология
принадлежи митът за произхода на племето на тюрките, митът за Ашина, известен от китайски текстове от VІ век. Според този мит първопредците на тюрките произлизат от брачния съюз на едно момче и вълчицата. Затова един от
родовете на древните тюрки носи името на сина на вълчицата Ашина. Ашина
е станал водач на увеличилото се племе. Неговият потомък Асян-шад извежда
племето от пещерите и заживява с хората си на Алтай. Този мит има варианти
при различните тюркоезични племена. По-важното е обаче това, че у тюрките
вълкът е тотемно животно. Небесният или Сивият вълк в тюркската митология
се свързва с Тенгри – Небето. В образа на сивия вълк той е създател, покровител, водач, защитник и спасител.
В старотурския език Сивия вълк е наричан „Kök Böri“ (или „Börü“),
което буквално означава „Небето Вълк” ( в съвременния турски език небето
е „gök“). Небето в този аспект има значението на „Ulu“ (велик, голям, грамаден). Например „Kök Tengri“ е равнозначно на „Ulu Tanrı“ (велик Бог). Първо-
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начално тюрките са наричали “Tanrı” само Небето, но по-късно с “Tanrı”или
“Tengri” те са наричали всяко нещо, в което са виждали божественото, или са
възприемали като олицетворение на Бога. По този повод Кашгярлъ Махмуд
(Kaşgârlı Mahmud) пише: “Kâfirler göğe Tengri derlerdi. Yine bu anlamlar, büyük
bir dağ, büyük bir ağaç, v.s. gözlerine büyük görünen şeylere de hep Tengri adını
verdilerdi. Bu yüzden de bu gibi şeylere tapınır ve secde ederlerdi. Yine bu kimseler
bilgin insanlar da Tengri adını verdilerdi.”(“Неверниците наричали небето
Тенгри. Така те наричали и голяма планина, огромно дърво и други грандиозно изглеждащи в очите им неща. Ето защо те са се прекланяли пред тях. Името
Тенгри е давано и на умни и знаещи хора”).
Вълкът като другата ипостас на Тенгри играе изключително важна роля
в тюркската митология. Той представлява събирателен образ на всичко, което е
обожествявано от тюрките и олицетворява в себе си Бога-Небе. В тюркския епос
Вълкът е андрогинният образ той е едновременно е вълк и вълчица. В легендата за произхода на тюрките вълчица спасява последното оцеляло, но осакатено
дете на тюрките: “Ölüler arasında yaralı bir genç kalmıştır, düşmanlar onu da bulup
kollarını, bacaklarını kestiler. Fakat genç ölmemişti. Öyle bırakıp gitmişler. Bir dişi
Bozkurt gelip gencin yaralarını iyileştirdi, onu sütü ile besledi, kurtard. ” („Измежду
ранените останал един младеж, враговете и него намерили и отрязали ръцете и
краката му. Но младежът не умрял. Тръгнали и го оставили така. Дошла Вълчица, лекувала му раните, хранила го с мляко, спасила го”). По-късно става негова
жена и майка на десетте му сина, спасява и възражда обреченото племе.
В тюркската, а впоследствие и в турската история много герои са белязани от знака на Сивия вълк. Името “Aşına” Ашъна, а сега “Asena” Асена има
смисъла и на Сив вълк (по-скоро разпознавано като името на вълчица) и на
Хунски и Гьоктюркски владетел. Показателно е, че и намето с вълча глава е
отличителен белег на гьоктюрките и хуните (населяващите Западните части
на Хунксата империя по онова време, т.нар. Ю-сун (Ву-сун). В населяваните
от тюрките Табгач територии се намират “kurt dağları”(вълчи планини) и „kurt
ırmakları“ (вълчи реки), а уйгурите създават държава, продължение на Каганата Кьок-Тюрк “Kök-Türk”).
Тюркските легенди разказват за герои с физическите белези, наподобяващи телосложението на вълк или с гласове наподобяващи вълчи. В турското интернет-пространството често присъства образът на Вълка. Той е величествен, виещ към луната, понякога разярен. Името „Вълк” често се включва в имена на фирми или прякори използвани в интернет форумите – “Gök
Yeleli Bozkurt”, “Börü Yabgu”, “Atatürkçü Gençlik Kurt”, “Gök Kurt”, “Aykurt”,
“Dişikurt”, “Tanrı Dağındaki Bozkurt”, “Asena”, “Almila”, “Börte Çine”. Дори
самият Ататюрк бива оприличаван на Сив Вълк. Ето и няколко надписа към
снимките на Ататюрк: “Başbuğ Atatürk bu resimlerde Bozkurt‘a benzemiyor mu?”
(На тези снимки Ататюрк не Ви ли прилича на Сив Вълк?). За включването на
образа на вълка в аз-пространството свидетелстват и множеството лични имена: Berk, Can Berk, Lütfü Berk, Berkan, Berkay, Berke, Berkiş, Berkyaruk, Bozbörü,
Bozkurt, Sarıbörü. Kurt, Kurtbey и др.
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Митологичните представи говорят за тясната връзка на човека с други
животните – дивите, от които той се е страхувал, но ги е почитал и омилостивявал със слово и ритуал, за питомните, които са му били другари или пък
източник на преживяване, както и за митичните, които е обожествявал, но и
встъпвал в единоборство с тях. Така по данните на тюркския епос са традиционни единоборствата с камила, бик и кон, които са символизирали митичния
дракон [Бартолт 1962].
След приемането на исляма постепенно се разрушават старите митологични системи. Запазват се предимно образите от низшата митология. Някои
божества се трансформират в мюсюлмански светии, а други се отъждествяват
със злите демони, като иранският Ажа-Дахака/тюркският Еждерха например,
който постепенно се превръща в дракон с няколко глави, похищаващ хора. Други пък, като иранската птица на съдбата Сенмурв/Симург, която е еквивалент
на турската Зюмрюдю Анка, на евразийските Феникс и Жар-птица, битуват в
приказките и легендите [Мифы 1987, Т.І: 560-565].
Близостта на човека със света на животните се подчертава в Корана чрез
свързване на животни и господарите/собствениците им, например: коня/козата – с Ал Бурак/и с Мохамед; вола – с Муса (Моисей); гълъба – с Нух (Ной);
мравките – със Сюлейман (Соломон).
В религиозната картина на света особено място заема змия. В сура
„Стената” 7:107-108:163; 7:143:166 се разказва за превръщането на тоягата
на Моисей (Муса) в змия: „[Муса] метна тоягата си и ето я – явна змия!
И извади ръката си, и ето я – сияйно бяла за гледане.” Змията е символично животно с невероятна амбилентност в оценката. В редица древни култури
се схваща като олицетворение на подземния свят и царството на мъртвите. В
змията животът и смъртта са застъпени символично по изключително своеобразен начин. [Бидерман 2003: 142] Змията носи смърт, но на арабски змия е “el
hayyah”, а живот – “el hayat”. Наред с това “el Нay” е едно от основните имена
на Твореца [Бидерман 2003: 389]. Змията в легендите за Деде Коркут, който е
„нито жив нито мъртъв” след ухапването на змия по-скоро символизира вечността [Чуфадар 2009].
Значително място в религиозната картина на света принадлежи на камилата. За арабите и ислямската религия камилата е не само свещено животно.
Тя е и олицетворение на женската красота: наред с газела в арабската поезия
жената се сравнява с камила. Камилата, както и конят е основно средство за
придвижване. Дори и етимологията на думата араб се свежда до тандема човек-кон (смелият ездач). Според ислямската митология, наследена в основните
си черти от древнотюркската и иранската животните са разпределени в трите
пространства на световното дърво: на върха му се намират птиците – една/две;
ако е една, е символ на слънцето, а ако са две – и на луната; най-често – орел.
По средата се намират копитни животни: кон, крава, овца. В коренището се
намира хтоносът: змии, жаби, мишки, риби, бобри, видри, понякога мечки,
чудовища и др. [Мифы, т.2: 440-448]. В това разпределяне проличават не само
типичните места за тяхното обитаване, но и тяхната принадлежност към са-
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кралното и профанното пространство, а също така към хтоничния свят. Някои
птици и животни изпълняват роля на посредници между световете [Чалъкова,
Чуфадар 2010]. Дали подобно разпределяне не е послужило за модел при усвояване на социалните роли в човешкото общество?
В приказките животните често са приятели на човека с магични свойства, които действат в неговата помощ или въплъщават някои отрицателни човешки качества. Звярът в турските приказки притежава хитрост и сила, но не
притежава човешки ум, човешка предвидливост. Приказките засягат етични и
социални проблеми, но в достъпна трактовка. Социалните типове, човешките
характери, отношенията между хората се пречупват през образите на животни.
В сборника “Турски приказки от Герлово и Тузлука” от 23 приказки в 15, главни и второстепенни герои са животни. В приказките ярко е изразен зооморфизмът. В приказките “Петел и дъб”, “Вълк и лисица”, “Глупавият петел”,
“Мърмър Пехливан”, “Петел и пиле” главните герои са животни. В една част
от вълшебните приказки животните също така изиграват определена роля:
“Малкото момченце”, “Айше и Фатме”, “Чудната хубавица”, “Мехмед сиракът”, “Осемглавият”, “Булчинският Сандък”, “Въже от пясък”, “Опак султан”
[Турски приказки… 2000]. Във всичките приказки животните се концептуализират с точно определени смисли в зависимост от целта на повествованието
те също така както и хората предявяват изисквания към другите, проявяват
враждебност, състезават се, женят се, спорят, унищожават и поглъщат по-слабия. Героите на тези приказки притежават цялата гама от човешки качества и
поведение, само че представени като животни. Общо взето може да се каже,
че приказките детайлизират социалните роли и черти на характера на хората,
търсят човешкото у животните и животинското у човека.
Животните в хадисите2 имат характер на зооморфизми. Често се срещат
сравнения с животните преки или завуалирани. „Бягай от прокажения, както
от лъва” [Гюлен 2007: 177]. Хадисите са едновременно са давали и поучения
и насоки, дори съвети за хората, целящи запазването на тяхното здраве. Човешкият живот е ценен и не бива да се пропилява от немара. „Ако куче близне
вашия съд, той трябва да се измие седем пъти, като първия път трябва да се
почисти със земя!” [Гюлен: 178]. Отношението към мухата е двойнствено, т.
к. мухата според исляма е носител не само болестите, но и цяра: „Ако в съда,
Хадис е сборник с предания за Мохамед. Тези предания първоначално са се
предавали устно най-напред от неговите сподвижниците, а са записани на арабски
език доста по-късно, вече по време на първите халифи. Хадисите са съставени от две
части: същинска информация – матн и тъй наречената испада, в която се изброяват
лицата, чрез които е препредадена темата. Терминът хадис има светски и религиозен
смисъл. В първия случай означава разказ от всякакъв вид, а във втория – предание
за думите или постъпките на Мохамед или на негови сподвижници по някакъв конкретен случай. Хадисите, заедно с Корана залягат в основата на религиозното право.
Най-почитаните от авторите на хадисите са ал-Бухари (починал през 256 г. по Хиджра
или 870 г. след Хр.) и ал-Муалим (починал през 261 г. по Хиджра или 888 г. след Хр.).
2
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от който се храните или пиете вода, падне муха, първоначално я потопете
изцяло в съда, а след това я извадете и изхвърлете, защото в едното и крило
има болест, а в другото – цяр” [Гюлен 2007: 187].
Част от представителите на животинския свят в ислямската картина на
света изненадват със своите качества. Насекомите и птиците закрилят Мохамед от преследващите го убийци. Така входът в убежището му в пещерата бил
покрит с паяжини, и враговете му решили, че в нея скоро не е влизал никой,
иначе паяжините щели да са разкъсани [Историите на пророците 2001: 145152]. В друг вариант се разказва същият сюжет, като наред с паяжини се споменават и птиците с гнездата: „Когато Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, се спасил от смъртта, сред курайшите настанала
суматоха. Те тръгнали да го търсят по обичайния път за Медина, но като
не го намерили, се отправили към пътя за Йемен. Спрели се пред входа на
пещерата Саур и едните от тях казвали: „Навярно той и спътникът му са в
тази пещера.” А другите им отвръщали: „Не виждате ли входа на пещерата? Вижте, как паякът си е оплел паяжина, как са си свили гнезда птиците!
Това означава, че в тази пещера от дълго време не е стъпвал човешки крак”
[Ас-Себаи 1999: 53]. Така ролята на паяка в хадисите значително се разминава
с житейските представи за зъл и коварен враг, който плете мрежите си за да
залови врага.
Прецедентен е и образът на мъдрата мравка. В едно от пътуванията на
Соломон, в което го придружавали всички джинове, хора и птици, те преминали през земята на мравките. Едната от тях е изтичала и предупредила останалите, да се скрият от пътя на Соломон и спътниците му, за да не ги стъпчат
с краката си. Вятърът отнесъл думите и до ушите на Соломон и той заповядал
да я доведат и попитал, дали не знае, че пророците не мъчат останалите божии
създания. Тя отговорила, че не иска другите мравки да видят величието и блясъка му, за да не се почувстват нищожни и да не са неблагодарни спрямо Бог
[Историите на пророците]. Така мъдростта на мравката в исляма надделява
над другото й известно качество култури – трудолюбие.
В религиозната картина на света животните формират спецификата на
нейните фрагменти, но тяхната функция и оценка може значително да се различава от оценката им, формирана на базата на житейски опит. Това означава, че пространствата, които заемат животните в макроструктурата «Свой» –
«Чужд» са размити, и в рамките на една етнокултура зависят както от условията на комуникативния акт, така и от неговите участници, техните социални
роли, културния фон и комуникативни задачи. Общо взето, много от животните в ислямската религиозната картина на света имат смисъл много различен
от този, който налага социалния опит. Така в религиозната картина на исляма
кучето е мръсно животно: „Ако куче близне вашия съд, той трябва да се измие
седем пъти, като първия път трябва да се почисти със земя!” [Гюлен 2007:
178]. В профанната сфера обаче се ценят много качества на кучето – като приятел, като пазач. Възможно това отношение е наследено от тюркската култура,
в която кучето е пръв помощник на ловеца и пастира. Неутралното отношение
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към пауна в профанната сфера също така се противопоставя на презрителното
отношение към него в хадисите, защото дяволът е проникнал в рая като се е
държал за опашката на пауна.
Част от животни притежават необикновени способности. Такава е кравата, която посочила убиеца. Братята на богат човек били много бедни и завидели, че няма да получат нищо, затова убили племенника си и го захвърлили.
Бащата тръгнал да търси убиеца на сина си, отишъл при Мойсей и го помолил
за помощ. Пророкът отправил молитви към Бога и чул глас, че трябва да заколи
една нито млада, нито стара светложълта крава, да отреже езика и с него да
удари мъртвеца. След като всичко било изпълнено, за учудване на останалите
мъртвецът наистина посочил убиеца си и той бил наказан [Историите на пророците 2001: 98-99].
Отнасянето на кучето към мръсни животни не отменя доброто отношение към това животно. В един от хадисите се разказва за един мъж проявил
хуманно отношение към ожаднялото куче: „Един мъж, вървейки по пътя,
ожаднял силно. Когато стигнал до един кладенец, той слязъл в него, пил вода
и излязъл. Тогава видял куче с изплезен език, което ближело калта, за да утоли
жаждата си. Мъжът си помислил, че кучето изпитва същата силна жажда, като неговата преди малко. Затова той отново слязъл в кладенеца, напълнил кожената си обувка с вода, покатерил се, държейки обувката със зъбите
си, и дал на кучето да пие…”
Така още при зараждане на митологичното мислене човек се отъждествява с представителите на животинския свят, подчертава роднинство си с
него, а понякога и произхода си и принадлежност. От друга страна се формират обобщения на базата на социален опит. В този смисъл животните изиграват
своята роля при формирането на образното и конкретно-действеното мислене,
които изиграват своята роля при идентификационните процеси и процесите на
диференциацията. Като визира особеностите на митологичното мислене ЛевиСтрос, прави следните обобщения: “Именно защото човекът се усеща като
първоначално идентичен с всичките си себеподобни, (към които трябва да
причислим и животните), той ще придобие способността да се разграничи,
както разграничава тях, тоест – да вземе многообразието на видовете за
концептуална основа на социалното многообразие” [Бидерман 2003: 350].
Социалният, житейският опит най-вече се фиксира в езиковата картина
на света. Така според данните на някои автори тюркската майка никога няма да
се обърне към детето си – «зайченцето ми», «агънцето ми», «врабчето ми», тъй
като те се свързват с плахостта – качеството, което има крайно негативна оценка в тюркското етнокултурно пространство. Напротив нормално е детенцето
да бъде наречено «вълче», тъй като вълкът е не само тотем на тюрките, но и се
тачи като силен и смел звяр. Незачитане на тези факти може да предизвика недоумение у носителите на тюркската и съответно турската етнокултури. Както
отбеляза З. Зафер, Й. Йовков, който с любов пише в своите романи за турците,
населяващи Добруджа, оприличава плача на едно турско дете като квичене на
прасенце В този план той не се съобразява с менталността и културната специ-
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фика на турския етнос – известно е, че прасе, свиня е мръсно животно и не би
могло да се сравнява с дете [Зафер 2001].
Използването на зооними като инвективи е един от начините да се маркират границите на аз-пространството и пространството на чуждия като максимално негативната оценка отпраща хората към представителите на животинския свят, предизвикващи негативни асоциации и емоции. Инвективите
символизират дистанцираността от центъра на личното пространство на аза
(субекта на оценката) и отнасят към „Другия” този, който се фрапиращо се
различава по духовните, физическите и поведенческите параметри от социално изработена норма, социално изработен в процеса на обществен живот
ориентир. Всяко отклонение от тази норма предизвиква сравнения, оценки и
дистанцира сравнявания от „Аз-пространството”, като при това границите на
аз-пространството все пак имат размит характер и зависят от степента на „одобрение – неодобрение”, които се съдържат в сравнението. Един от вариантите
на отхвърляне е „отпращане” на индивида в животинския свят, по-точно отъждествяването му с животните, които традиционно имат негативни конотации
в родната култура. В основата на негативната оценка на определени животни
обикновено са залегнали външните им белези, поведението им и техния нрав
и обикновеното им състояние. При това сравненията в някои случаи имат универсален характер, а в други са културно-специфични:
Dana gibi bakmak (гледам като теле; смотреть как теленок на новые
ворота)
Deve boyunlu (Врат като на камила; шея, как у борова)
Kedi gözlü (Очи като на котка, смотрит, как кот на сало)
Domuz gibi yaşamak (Живея като свиня; живет, как свинья)
Kurt gibi aç (Гладен като вълк; голодный, как волк)
Köpek gibi üşümek (Да замръзна като куче, замерз, как собака)
Köpek gibi ölmek (Да умра като куче; умереть, как собака)
Tavşan gibi ürkek (Плашлив като заек; трусливый как заяц)
Tavşan yürekli (Със заешко сърце, / у него/ заячье сердце)
Köpek gibi yorulmak (Да се уморя като куче)
Köpek gibi kıskanç (Ревнив като куче)
Deve kini (Камилска омраза).
Обикновено се визират качествата като „сила – слабост”, „храброст – плахост”, „пъргавост – бавност”, „привлекателност-непривлекателност”. Такива са някои имена на представителите на животинския свят
„hayvan”, (животно), „köpek!” (пес!) – подъл човек, „кучка!“, „сука” – сексуално разпусната жена (в турския език липсва аналог с използване на аналогичен образ), крава (рус. корова) – дебела, непохватна жена (в турския език в
подобна ситуация се използва сравнение с мечка, „коч”, „козел” – сексуално активен (прекалено) мъж ( в турския подобно сравнение не се използва),
„eşek”,(магаре, осел) – за прекалено упорит човек, „инат” „domus”(свиня,
свинья) – мърляв, нагъл човек, „tilki gibi”(лисица, лиса) – за хитър човек, kurt
(вълк, волк) – в турската култура означава опитен, а в българската и руската –
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кръвожаден човек, „yılan gibi” (змия, змея) – коварен и опасен човек, „ayı
gibi”, (мечка, като мечка) – за голям, едър, груб, непохватен и недодялан човек. Те излизат извън рамките на „Аз-пространството”. Част от животни и птици са с положителна конотация – „arslan” (лъв, лев), „kartal gibi” (орел, орел),
„doğan gibi” (сокол, сокол) – смел човек, „kedi gibi”, (котенце, как кошка) –
са в обсега на „Аз-пространството”. В турската и българската етнокултури се
използват като инвективи „öküz”, (вол, говедо) – за непохватни, невъзпитани
хора и „porsuk gibi” (язовец) – за саможив и необщителен човек (в руски език
липсва аналог). Коренно противоположен е смисълът на концепта «вълк». При
повечето славянски народи той е просто „крадец”, „убиец”, „враг”. Тези представи са отразени много точно в българските пословици и поговорки: „Вълк
куче не става“; „Вълк му пасе овцете“; „Вълкът варди агнето от лисицата
– да го изяде той“; „Вълкът козината си менява, търсата си (нрава) не менява“ “Вълк в овча кожа”; “Вълчи времена”; “Като да повериш овцата на
вълка”; “Който видял вълка – вика, кой не видял – дваж вика”; “Като вълк в
хиляда овце”.
Както беше показано в доклада, оценката на животни в тюркската и турската етнокултури има динамичен характер и зависи от културно-историческите и социални условия. При междукултурно общуване, обаче, някои изрази,
нормални за определен социален колектив в определено общество могат да се
възприемат като инвективи или словесна агресия, както и обратното – някои от
зоонимите, например които се възприемат в определена култура като символ
на злото и коварството, в другата култура могат да олицетворяват мъжеството,
благородството и доблест или просто не са натоварени с никакви конотации.
Размитостта на границите между полюсите «добър» и «лош», която се проявява при съпоставянето на митологичната, религиозната и наивната картина на
света в рамките на турското лингвокултурно пространство показва необходимостта при анализ на зоонимите да бъдат вземани под внимание условията и
участниците в комуникативни актове.
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Семантика болгарской именной
приставки въз- и ее функциональные
соответствия в русском языке
Енчо Тилев

Semantics of THE Bulgarian
nominal prefix ВЪЗ- and its
functional correspondences
in the Russian language
Encho Tilev
ABSTRACT: In this paper we are analyzing the problem of lexical semantics of the prefix въз- and its functional correspondences in the Russian language.
Our main motive is that this problem is not clearly defined in Bulgarian linguistics.
We finally come to the conclusion that in the contemporary Bulgarian language
this prefix functions as an augmentative morpheme and not as a diminutive one.
Therefore, in most cases, we have got the right to claim that the Russian elative corresponds to the Bulgarian prefix въз-.
KEY WORDS: contrastive linguistics, lexical semantics, derivation, nominal prefix въз-, elative, grammatical degree, contemporary Bulgarian, contemporary Russian.

Вопрос о семантике приставки въз- как словообразовательного форманта, участвующего в деривации имен прилагательных в современном болгарском языке, все еще остается нерешенным. В настоящем и в других наших
исследованиях мы придерживаемся мнения, что префикс въз- обладает значением ‘слишком, в большой степени, очень + лексическое значение производящего прилагательного’. Это понимание семантики приставки, однако, не
разделяется большинством болгарских языковедов и лексикографов. В данной
работе мы рассматриваем также русские функциональные эквиваленты болгарской приставки в зеркале того толкования, которое считаем более правильным. На значении въз- в качестве глагольного аффикса мы не останавливаемся, так как в этом случае наблюдается почти полное совпадение семантики
болгарской и русской приставок.
Префикс въз- выполнял в древнеболгарском языке, наряду с функцией
приставки, и функцию предлога, выражающего замену, нарастание, накопление, обилие чего-либо [СР 1999: 209–210]. В Български етимологичен речник
даны следующие значения предлога въз: на; до, к; навстречу; вверх по [БЕР
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1971: 203]. До этого вывода доходит в своих исследованиях и Макс Фасмер
[ЭСРЯ 1986: 333].
С позиции сегодняшего понимания лингвистики предлоги не считаются словообразовательными морфемами. Войдя в состав слова, они становятся
приставками1. Сема предлога въз ‘вверх, над’ обусловливает, по-нашему, употребление въз- в качестве приставки со значением ‘слишком, очень’.
Непоследовательно, а иногда даже противоречиво представлен префикс
въз- в болгарских лексикографических трудах. Найден Геров не выделяет възкак приставку, а как наречие, указывающее на низкую степень качества [Геров
1975: 189]. Эту точку зрения на проблему разделяют и лексикографы следующих десятилетий, которые, наверно из-за установленной традиции, продолжают семантизировать префикс таким образом [Младенов, Теодоров-Балан 1933:
375; РБЕ 1979: 524; СТРБЕ 2000: 100; РБЕ 2002: 591]. В Речник на българския
език от 1979 и 2002 гг. наблюдается слишком свободное и широкое толкование
приставки, что, однако, является причиной для ее неправильного, по нашему
мнению, употребления: при помощи именного префикса «образуются прилагательные со значением: 1. Имеющий меньший или больший размер; […] 3. Обладающий более высокой или более низкой степенью соответствующего качества,
свойства» [РБЕ 1979: 525–526; РБЕ 2002: 591]. Эта неясная семантизация становится причиной допущения в словарных статьях некоторых ошибок. Например,
прилагательное възгрозен (от грозен ‘некрасивый’) объясняется как «слегка некрасивый», а въздебел (от прил. дебел ‘толстый’) толкуется как «тот, кто толще
обычного или толще, чем ожидается». Подобные различия наблюдаются и при
других лексемах, срв.: възкисел, възслаб, възсладък и т.д. Лишь в одном словаре
[БТР 1994: 116] мы отыскали правильную, на наш взгляд, семантизацию приставки. Сторонниками поддерживаемой нами тезы являются Й. Пенчев и М. Чоролеева, убедительно доказывающие свою точку зрения, пользуясь серьезными
научными аргументами [см. Пенчев 1974: 451-455; Чоролеева 2007].
С целью дать более ясное представление о том, как болгары воспринимают исследуемую приставку – как деминутивную или как аугментативную, в
другой нашей работе мы составили анкету, которую заполнили 100 участников
разного возраста и разного социального положения. Для точного определения значения префикса мы поставили произвольно выбранные прилагательные в микроконтекст, а также выписали примеры из Интернета и болгарской
художественной литературы. Результаты анкеты поддерживают нашу тезу и
почти безапелляционно доказывают, что носители болгарского языка считают
въз- аугментативным аффиксом [подробнее см. Тилев 2011]. Мы принимаем,
что все семы приставки въз- содержат семему ‘слишком, очень + семантика
производящего прилагательного’. Кроме того, степень признака зависит, по
нашему мнению, в большой степени от контекста и от интенции автора, поэтому результаты анкеты показывают существенные расхождения с содержанием
словарных статей.
1

Подробнее об этом см. у Виолеты Константиновой [Константинова 1979: 56–62].
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Эти выводы дают нам право утверждать, что конструкции с приставкой
въз- в большинстве случаев являются тождественными элативу.
Функциональные эквиваленты приставки ВЪЗв русском языке
Как это было сказано раньше, префикс въз- можно считать синонимичным болгарскому элативу, поэтому мы рассмотрим только элативные соответствия в русском языке.
Степень как морфологическая категория присуща именам во всех индоевропейских языках. И в русском, и в болгарском языке различаются два
вида степени – релятивная (относительная) и абсолютная (безотносительная).
В своем историческом развитии, однако, русский и болгарский языки подвергались разным изменениям, при чем болгарский язык заменил синтетизм
аналитизмом, а в русском некоторые синтетические конструкции приобрели
аналитические эквиваленты. По этой причине в болгарском языке чаще всего
встречаются синонимы элатива, а не сам элатив.
Вопрос о степенях сравнения имен прилагательных и ее формах рассматривается в русском языкознании еще М. В. Ломоносовым в «Российской
грамматике» (1755), где он четко разграничивает формы степени и уменьшительные и увеличительные имена прилагательные. С развитием лингвистической мысли на протяжении следующих двух столетий эта проблема получает
различные толкования. Поскольку все разные точки зрения на данную проблему уже обстоятельно изложены акад. Виноградовым [Виноградов 2001:
200–205], мы не будем останавливаться на них.
Хотя в русском языке существует формальное совпадение форм суперлатива и элатива, их разграничение осуществляется на основе наличия или
отсутствия сравнения. При этом элатив обозначает предельную степень какого-либо признака или его наличие в большой степени. Синтетическая форма
элатива образуется путем прибавления суффикса -ейш-/-айш- к производящему прилагательному, напр.: прекрасный – прекраснейший, красивый – красивейший, близкий – ближайший, краткий – кратчайший. Мы присоединяемся
к мнению большинства русских лингвистов, которые утвеждают, что форма
элатива обладает субъективно-экспрессивной окраской, и это дает нам основание назвать категорию степени качества семантико-грамматической и стилистической. В русском языке, как и в болгарском, закрепилось немало аналитических синонимических конструкций элатива.
1. Подобно суперлативу, элатив может быть выражен при помощи конструкции самый + прил. в положительной степени и наиболее+ прил. в полож.
степени. Многие ученые объединяются вокруг понимания, что суффиксальные формы на -ейш-/-айш- обладают наибольшей частотностью в современном русском языке, за ними следуют формы с самый, а на последнем месте
– формы с наиболее. Если возьмем данные словаря «Грамматическая правильность русской речи», то в процентном соотношении употребительность выглядит следующим образом: -ейш-/-айш- (59,29 %), самый (40,27 %), наиболее
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(0,44 %) [см. Граудина, Ицкович, Катлинская 1976: 238–241]. Семантика элатива, как отмечает это Г. А. Тагамлицкая [Тагамлицкая 1983: 224], может быть
выражена также повтором слова самый: самый-самый хороший, самая-самая
добрая.
2. Почти все приставки, которые мы перечислим ниже, отличаются
очень большой фреквенцией не только в русском литературном языке, но также и в русской разговорной речи и в фольклоре: пре-: «преназойливый старичишка» (Дост.), «с превеликим ко всему любопытством» (Дост.); раз-2 (рас-):
раскрасивый, раздобрый; наи-3: наимилейший/наимилый, наиважнейший/
наиважный, наисмелейший/наисмелый; сверх-: сверхумный, сверхбольшой;
ультра-: ультрамодный, ультравнимательный; архи-: архистарый, архиважный; гипер-: гиперактивный, гиперподвижный; супер-: супервыгодный,
суперлюбимый; мега-4: мегаумный, мегапрекрасный; все-5: всеблагой, всеотзывчивый, всетихий; высоко-: высокообразованный, высокоразвитый; много-:
многоуважаемый, многошумный; глубоко-: глубокоуважаемый, глубоколюбимый.
Как отмечает акад. Виноградов, прилагательные с приставками пре-,
раз- и наи- не имеют кратких форм [Виноградов 1986: 205]. Интересна еще и
полипрефиксация типа распренаиглавный, о которой пишет В. В. Виноградов
[Виноградов 1986: 213], но которая наблюдается преимущественно в литературных текстах. Приставки гипер-, супер- и мега- начинают активно употребляться в русском разговорном языке и молодежном сленге последних лет.
Интересен факт, что те же самые приставки, за исключением раз-, выражают и в болгарском языке высокую степень качества, причем с теми же
стилистическими оттенками, но тем не менее они реже выступают как синонимы элатива. Это, по-нашему, объясняется тем, что процессы аналитизма затроПриставка раз- с увеличительным значением сочетается также и с именами
существительными, напр. «разгений» и «раз-Брюллов» у Достоевского. Но этот префиксальный тип не употребляется в современном языке.
3
Прилагательные, образованные при помощи этой приставки, чаще всего
имеют суффиксы -ейш- или -айш-, но допускаются также, хотя и реже, бессуффиксальные варианты.
Важно отметить, что частицы-морфемы (у М. Чоролеевой – граданты) по- и
най- в болгарском языке имеют собственное ударение. Нередко оно даже первостепенное, и это способствует их отделению от градуированной словоформы. Русская
частица наи- имеет несколько графических и акцентных особенностей, которые отличают ее от болгарской частицы: она не имеет собственного ударения, пишется через
и, а не через й и не отделяется дефисом от производящего слова.
4
Префикс мега- связывается с прилагательными, называющими положительные качества [МСТС 2009: 453].
5
Приставка все-, кроме абсолютного значения, в котором она употребляется
уже исключительно редко, имеет еще и значение ‘охватывающий всех, распространяющийся на всех, на все, на весь предмет’ [ТСРЯ 2008: 104], напр.: всевидящий,
всезнающий, всероссийский и т.д.
2
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нули структуру болгарского языка намного глубже, чем это случилось в русском языке. К вышеперечисленным префиксам можно прибавить в болгарском
языке еще и приставку въз-, которая функционально совпадает с остальными
аффиксами, хотя есть и некоторые незначительные стилистические отличия.
3. Для выражения безотносительной степени в русском языке используются суффиксы с градационным значением -ущ-/-ющ- и -енн-: большущий,
здоровущий, здоровенный, интересненный.
4. Абсолютная степень может быть выражена с помощью префиксации
или суффиксации и через повторы, при которых прилагательное повторяется
в положительной степени, срв.: гордый-гордый, гордый-прегордый, гордыйгордющий.
5. Наречие + прилагательное в положительной степени6, напр.: очень,
слишком, чересчур, чрезмерно, чрезвычайно, крайне, страшно, ужасно, адски,
больно и т.д.: очень темный, чрезвычайно умный, адски унылый, больно интересный.
Наши наблюдения показывают, что последний способ выражения степени качества – аналитический – чрезмерно часто встречается в болгарском и
русском языках.
Здесь нужно сделать важное уточнение: вышеописанные префиксальносуффиксальные способы выражения степени качества возможны при присоединении аффиксов к прилагательным, различным по значению, в чем состоит
разница между болгарской именной приставкой въз- и ее русскими функциональными соответствиями. Болгарский префикс в подавляющем большинстве
случаев связывается с прилагательными с отрицательным значением, а если
все же обнаруживаются примеры прилагательных с положительной семантикой, то это часто иронически окрашено (подобные примеры мы нашли в Интернете и в разговорной речи).
Подводя итоги настоящей работы, мы должны сказать, что невозможно
говорить об абсолютных эквивалентах в болгарской и русской словообразовательных системах. В настоящем исследовании мы рассматриваем лишь русские функциональные соответствия болгарской приставки въз-, т.е. мы подходим к данной проблеме более широко, поэтому в настоящей работе мы не
занимаемся лишь функционально-семантическими эквивалентами.
Целью этой работы было опровергнуть существующие мнения в болгарском языкознании и представить русские соответствия в новой парадигме
понимания. Мы надеемся, что это исследование приведет к новой дискуссии
о значении приставки въз- в болгарском словообразовании, и она займет положенное ей место.
Этот аналитический тип встречается во многих индоевропейских языках, например, в греческом: ψηλός ‘высокий’ – ψηλότατος = πολύ / πάρα πολύ / εξαιρετικά
ψηλός; ωραίος ‘красивый’ – ωραιότατος = πολύ / πάρα πολύ / εξαιρετικά / υπερβολικά
ωραίος [Ангелиева 2001: 81–84].
6
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Биноминативные тавтологии
с именами собственными
(на материале болгарского, русского
и итальянского языков)
Лазарева Виктория

Binominative tautologies with proper
nouns (based on material of Bulgarian,
Russian and Italian languages)
Lazareva Viktoria
Abstract: The common interpretation of the tautological constructions
“X copula X” is usually based on sentences with common nouns. This article shows
that such sentences with proper nouns have own characteristics, determined by general properties of the proper nouns.
KEY WORDS: proper noun, tautologies, semantics

Предметом исследования в настоящей работе являются биноминативные тавтологические конструкции типа Х copula Х. В ряду параметров, значимых для осмысления подобного рода тавтологий, указываются, в частности,
тип имени (имя собственное, дескрипция или местоимение) и его референциальные характеристики [Булыгина, Шмелев 1997: 444]. В статье мы развиваем
данное положение на материале тавтологических формул болгарского, русского и итальянского языков, которые содержат имена собственные (ИС).
Логико-семантической основой тавтологических конструкций является
значение тождества, но обычное отношение тождества, как известно, сводится к утверждению кореферентности входящих термов в акте идентификации:
Баласчев, Ф. Успенский и Й. Иванов, които са се занимавали с нашия надпис,
приеха, че Теодор е същият Теодор, който бил най-приближеното лице на
Симеон (Национальный корпус болгарского языка, далее – НКБЯ). Между тем
аномальные выражения вида a=a, истинные a priori [Фреге 1997: 181], не сводимы к акту идентификации. С точки зрения логики они лишены познавательного содержания, неинформативны. Однако для лингвистики дело обстоит
несколько иначе. C точки зрения языка, тавтологичные и логически противоречевые высказывания, буквальное осмысление которых аномально в том или
ином отношении, не являются подлинными аномалиями: в результате полного
переосмысления компонентов они получают семантически стандартную ин-
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терпретацию [Булыгина, Шмелев 1997: 442–445]. Таким образом, путь к преодолению алогизма тавтологий типа X copula X лежит через переосмысление
семантико-референциальных характеристик компонентов. Поскольку семантика слова теснейшим образом связана с его коммуникативными свойствами, перемещаясь из позиции денотирующего терма в позицию предиката или наоборот, коммуникативно подвижные имена, а к ним мы относим и ИС, преобразовывают значение, приспосабливая его к новой функции. Жесткая связь второго
имени с денотатом ослабевает и на первый план выступает сигнификативный
аспект. Второе имя уже не идентифицирует, а обозначает некоторый комплекс
(пучок) признаков, присущих субъекту. Это значит, что первый компонент тавтологий, актуализованный в предшествующем контексте или ситуации, имеет
конкретно-референтный статус (идентифицирует), а второй – предикатный
(приписывает признаки).1 Cр. болгарский пример с допускающим артиклевое
маркирование ИС, где референциальная ассиметрия компонентов отражается в
их грамматическом оформлении: Е, като видиш тези места, ще се съгласиш,
че Швейцария е красива, езерото и отразяващите се в него Алпи са омайна
гледка. Вярно е, че природата е подредена, спретната, тревицата подстригана, че дивото отстъпва на опитоменото, но Алпите са си Алпи, те се втурват стремително във висините току пред очите ти (Г. Данаилов). Тавтологические высказывания не допускают идентифицирующего прочтения и всегда
переосмысляются в естественной речи как предложения характеризации.
Биноминативные тавтологические конструкции неоднократно привлекали внимание исследователей. Однако основные выводы и обоснования
способов их толкования строятся, главным образом, на материале построений
с именами нарицательными. Так, например, к одной из общепринятых относится интерпретация тавтологий через обращение к ассоциативной семантике
опорного существительного [Падучева 1985: 42], его коннотациям [Апресян
1995: 165-167]. Уточняя это положение и отмечая, что в тавтологиях могут
использоваться и ИС, в том числе не общеизвестные и потому не имеющие
словарных коннотаций в общепринятом понимании термина, А.Д. Шмелев
вводит понятие «мысленное досье» – ассоциации, которые участники коммуникации связывают с референтом [Булыгина, Шмелев 1997: 505]. Внесенное
уточнение, впрочем, не изменяет сути самого способа толкования: по мнению
М.А. Кронгауза, «мысленное досье» является свого рода аналогом значения
[Кронгауз 1987: 120]. Между тем, противопоставление имен собственных нарицательным в рамках класса существительных является базовым для грамматики. Традиционно ИС трактуются через индивидуальную выделенность
из класса. Главное отличие ИС от нарицательных, по мнению А.В. Суперанской, заключается в том, что ИС присваиваются одному определенному индивидуально выделяемому объекту для идентификации в ряду однородных, в
то время как именам нарицательных это недоступно. Все остальные отличия
В соответствии с классификацией денотативных статусов ИГ, предложенной
Е.В. Падучевой [Падучева 1985: 79-107].
1
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(объем и характер заключенной в имени информации, специфика лексической
парадигмы, функциональные возможности и предназначение) являются уже
следствием этого главного [Cуперанская 2002: 8-12]. Таким образом, в состав
тавтологий с ИС всегда включен индивидуализированный объект, относительно которого делается высказывание, причем заранее дано, что данный объект
отличается от других объектов подобного рода, в то время как тавтологии с
именами нарицательными, где объект (x) вынесен «за кадр» [Падучева 2004:
105], ориентированы на нейтрализацию индивидуальности, подведение явления под общий знаменатель через операцию категоризации. Значение, приписываемое Е.В. Падучевой тавтологической конструкции как целому – «ожидаемость, очевидность наличия у х-а некоторого свойства, вытекающая из его
принадлежности к категории Х (или просто свойства у категории)» [Там же:
107] – не подходит для построений с ИС.
Итак, ИС является «кодом», некоторой константной величиной, которая,
однажды закрепившись за объектом, фрагментом постоянно изменяющейся действительности, становится символом «субстанционального единства
личности, ее константной сущности» [Арутюнова 1976: 324]. Понятие «константная сущность» само по себе является некоторой абстракцией, поскольку
немыслимо представить себе некую единую, целостную и тем более константную сущность во всем ее объеме, и как бы мы ни пытались сделать это, то,
что мы мыслим – всегда будет отражением лишь фрагмента этой целостности.
На основании какого признака тогда возможно выделить объект как индивидный? Действительная индивидуализация отдельного предмета возможна через соотнесение с ним системы, некоторой совокупности признаков.2 Поэтому
самой распространенной концепцией индивида является его понимание как
«пучка качеств» [Шатуновский 1996: 27]. Причем этот пучок следует считать
открытым до тех пор, пока объект сохраняет свои родовые признаки. Предел
варьирования свойств индивида задан его принадлежностью к человеческому
роду (отсюда и субстанциональное тождество) [Арутюнова 1982: 24]. Следующий болгарский пример не только иллюстрирует, что сохранение внутреннего
единства индивида на протяжении всей жизни отнюдь не данность, некая концептуальная абстракция, но и возводит сохранение собственной индивидуальности («самости») в ряд ценностей: Аз ли съм желал и страдал, любил и мъчил?
Или някой друг е бил? Нали казват, че най-важното в душата остава непроменимо и туй нещо държи човека да не се разпилее, психическо единство на личността му създавало, така че Петко да си е Петко за цял живот, а Митко
– Митко. Защо следица не остана от онова, което смятах, че е най-скъпо за
мен и без което не можех да живея? (НКБЯ). Таким образом, субстанциональное тождество признается данным, вопрос может подниматься о «внутреннем»
(в терминологии И.Б. Шатуновского) тождестве. Своеобразной предпосылкой
к нему выступает факт постоянно изменяющейся действительности.
Подробнее о сложностях процедуры индивидуализации см. [Руденко 1990:
222-224].
2
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На основании проведенного нами анализа тавтологичных формул с ИС
в трех языках, мы предлагаем считать инвариантным семантическим значением тавтологий с ИС сохранение субъектом индивидуальных сущностных
признаков. Дополнительные имплицитные модальные и оценочные смыслы,
которые появляются в речи, связаны с акцентированием различных моментов этого общего значения: самого факт сохранения признаков; возведения
некоторого признака в ряд сущностных; индивидуальности признаков. Далее мы проиллюстрируем сказанное на примере тавтологий болгарского,
русского и итальянского языков, параллельно отмечая характеризующие их
особенности. Но прежде кратко отметим структурные характеристики моделей в трех языках: рус.: Х есть Х (Х – это Х); болг.: Х си е Х; ит.: Х è X.
Болгарская конструкция, в отличие от других, наряду со связкой включает
обязательный элемент си – задающий характеризующую семантику. Что касается лексико-грамматических вариантов модели, в трех языках отмечаются аналогии, за исключением некоторых расхождений, обусловленных особенностями грамматического строя болгарского и итальянского языков – с
одной стороны, и русского – с другой (например, требование Тв.п. имени в
послесвязочной позиции: Катя была Катей, Катя остается Катей, Катя
всегда будет Катей).
Подчеркивание факта сохранения признаков либо остается вне оценки,
либо сопрягается с положительной оценкой («будь самим собой» ценностный
девиз в «наивной» картине мира). Контекст, как правило, позволяет выявить
те условия или обстоятельства, при которых Х должен был бы измениться, но
не меняется. В противном случае признаковое тождество индивида устанавливается относительно пространства (Х везде Х) или времени (Х всегда Х).
Раскрытие качественных характеристик субъекта для реализации этого значения не столь существенно. Наш материал показал, что такое употребление
тавтологий свойственно всем трем языкам. Однако только в болгарском языке
мы отметили употребление базовой модели Х си е Х для акцентирования факта
сохранения сущностного единства: Никога не съм си поставял за задача да
натрупам еди каква си сума. Може би затова се запазих такъв, какъвто съм.
Димитър си е Димитър – без значение дали в джоба си ще има 10 или 10 000
лева, – признава Язов («Новият глас»). Более типично употребление конструкций с глаголом остаться (болг. остава, ит. rimanere), который синонимичен
связке, но акцентирует временное постоянство признака.
Ср.: А аз, както често ми се случваше с него [Владко], пак едновременно
и плача, и се смея. И по никакъв начин няма да разбера къде в тия несръчни
стихчета изчезва границата между искрената печал и закачливата игра. Не,
Владко си е останал Владко – дори и в Америка (НКБЯ); Но во всех своих
фильмах Андрей не дает ответы на вопросы, а размышляет о достоинстве
человека. Вот что для меня важно в нем. Андрей остался Андреем (Национальный корпус русского языка, далее – НКРЯ); Anna è rimasta Anna, con la sua
innocenza, la sua freschezza e quel suo mondo fiabesco che fa capolino tra le sue
trecce (Интернет источник, далее – И).
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В конструкции с глаг. остаться ИС может употребляется как знаковое,
тогда неизменной признается уже не суть носителя имени, а его значимость:
«Х имеет ценность для меня, для всех, для культуры и т.д. Ценность Х-а во
времени неумалима». Ограничимся русскими примерами: В настоящее время
Достоевский – это вершина, достигнутая в области диалогического понимания человеческой мысли, человеческих исканий. Конечно, этим ни в коем случае
не обесцениваются все предшествующие звенья. Сократ останется Сократом (М.М. Бахтин); Толстой остался Толстым, Шекспир – Шекспиром,
Вагнер – Вагнером, Бодлер – Бодлером. Все осталось на своем месте. Даже
такому великану, как Лев Толстой, не удалось поколебать мировые струны
(НКРЯ). Представляется, что для высказываний с глаголом в наст. вр. – это
единственное возможное толкование.
Для акцентирования сохранения индивидом сущностного единства возможны также построения с кванторными словами (рус. всегда, везде; болг.
навсякъде, винаги; ит. sempre), но они встречаются очень редко с ИС. В болг.
языке навсякъде не входит в состав конструкции.
Ср.: Нямам никакви притеснения, че ако вляза в къщата, ще си покажа рогата. Какъвто съм пред камерата, такъв съм и в живота. Митьо си
е Митьо навсякъде (НКБЯ); «Временно непьющие» Миша – Д’Артаньян и
Валя – Портос льют мне водку, умоляют балдеть «за всех, а все ― за одного», я послушно выпиваю. Игорь – Арамис от зависти лопается, хотя он
тоже «в завязке» ― льет и пьет. Портос и гасконец хохочут, как тогда
во Львове: Арамис – всегда Арамис! (НКРЯ); Verdone è sempre Verdone! I
personaggi interpretati come al solito, sono interpretati magnificamente, in tutti i
particolari (И).
Возведение какого-либо свойства индивида в ряд сущностных вызвано
намерением говорящего придать статус типичного некоторому отрицательному свойству индивида и его проявлениям с целью «минимизации» эффекта.
По замечанию А.Д. Шмелева, в русском языке высказывания Х есть Х, где Х –
ИС, чаще всего выражают терпимость [Булыгина, Шмелев 1997: 444]. Также
Е.В. Падучевой замечено, что среди тавтологий с именами нарицательными
чаще встречаются высказывания с отрицательной, а не с положительной оценкой [Падучева 2004: 106]. Тавтологии с именами нарицательными, «спровоцированные» отрицательными явлениями, часто трактуются как формулы
примирения, значение которых может варьировать от примирения с негативными явлениями действительности до отстраненности, принятия явления как
типичного – вплоть до оправдательной семантики [Иванова 2009: 99]. И если
категориальные признаки, архетипное представление (Дети есть дети: они
всегда шумят), будучи отражением устройства мира вообще, действительно,
могут быть обоснованием необходимости примирения с действительностью и
даже оправдания, то едва ли тот факт, что, например, Пете свойственно опаздывать (Петя есть Петя), может служить хорошим мотивом для примирения
с Петиной непунктуальностью и, тем более, ее оправдания. Действительно,
более уместным здесь представляется говорить о терпимости. Впрочем, оп-
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равдательная семантика не исключается, но оправдывается не субъект, носитель отрицательных качеств, а собственная, говорящего или «пострадавшего»
бессильность, бездейственность или невозможность что-либо изменить: Свинья Генка, – подумал Юра… Но не драться же с ним! Гена есть Гена, он со
всеми такой, и девочка привыкнет к этому, как привыкнет к яростному мужскому мату во время перевязок (НКРЯ). Если нежелательное, негативное свойство, составляющие импликатуру, явно не эксплицируются, конкретизация
дополнительных речевых смыслов возможна только благодаря контексту. Ср.:
Младен си е Младен! – сконфузи се Мето и разпери безпомощно ръце (НКБЯ);
Рядом стоял сконфуженный и смотревший на нее умоляющими глазами Менакер. Высказавшись, Маша пошла дальше, а Менакер, разведя руками, сказал остолбеневшему кинорежиссеру: – Не обижайтесь. Маша есть Маша…
(НКРЯ). Любопытно, что контекстные показатели отрицательного свойства
индивида в основе импликатуры совпадают в обоих языках (болг.: «сконфузи
се», рус.: «сконфуженный»; болг.: «разпери безпомощно ръце», рус.: «разведя
руками»), что заставляет предположить похожие условия формирования тавтологий для выражения этого значения в болгарском и русском языках.
В итальянском языке нам не встретилось ни одного такого употребления. Для выноса в импликатуру какого-либо отрицательного свойства итальянская модель не продуктивна. А ставшие узуальными высказывания типа
ит. La guerra è guerra ‘Война есть война’; ит. I bambini sono bambini ‘Дети есть
дети’ и под. конкурируют с неполными характеризующими предложениями
с опущенным дейктическим подлежащим: É guerra (букв.: есть война); Sono
bambini, Sono ragazzi (букв.: есть дети). Предпочтение неполных предложений, по-видимому, объясняется их большей сжатостью, экономностью. Хотя в
болгарском языке, где неполные предложения тоже активны: Моя баща – казваше – имам прaво да го съдя само аз. Майка си не мога, майка е (В. Георгиев),
подобной тенденции не отмечается.
Использование тавтологий для подчеркивания особости индивида, уникальности присущих ему свойств может осуществляться вне оценочности или
сопрягаться с суперлативной оценкой, соответственно выделяются значения:
(А) «У Х-а свои особенности» и (Б) «Х – особенный, непревзойденный, единственный в своем роде». Заметим, что это значение выражается преимущественно тавтологиями, включающими ИС с общеизвестными дополнительными
коннотациями. Следующие слова П. Флоренского как нельзя лучше обобщают
механизм формирования тавтологий с этим значением: «Имя – новый высший
род слова и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может
быть развернуто сполна» [Флоренский 2008: 27].
Ср. болгарский пример, где, признавая неудовлетворительными данные
индивиду характеристики, автор находит возможным «раскрыть его сущность»
только через ему одному присущий признак – его имя, тем самым подчеркивая
его уникальность, непревзойденность: Определенията за Дали, особено популярните, често оставят впечатление за повърхностност, невярност, недостатъчност. Наричан ту психопат, ту фанатик, ту революционер, ту консер-
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ватор, ту гений, ту реакционер, ту монархист, ту шарлатанин, ту католик,
ту сюрреалист, Дали и творчеството му постоянно се изплъзват с подигравателна лекота от конструкцията на определенията, а чрез някаква прекалена хипербола или иронично смигване и от собствените си самоопределения.
Това се дължи вероятно не само на факта, че Дали си е Дали и изкуството
му е ни повече, ни по-малко от «далианство» а по-скоро на неопределеното
висящо разбиране за неговата сериозност (И).
Не случайно, как нам кажется, в русском языке для этого лучше всего
подходит конструкция со связкой это (Х – это Х)3, типичная структура предложений «разъясняющего отождествления» [Иванова 2009: 85], предполагающая пояснительную функцию ремы. Значение тождества здесь выступает
на первый план. Наиболее характерными контекстами для выделительной
интерпретации тавтологий являются контексты сравнения, поскольку индивидуальность проявляется в сравнении, противопоставлении, ср.: «идея индивидуального в своем рациональном выражении предполагает выбор некоторого
ограниченного числа параметров, по которым данная вещь противопоставляется (выделено мной – В.Л.) другим» [Лиепень 1986: 151]. Хотя противопоставление объект vs. другие объекты этого рода можно считать внутренне
присущим семантике ИС, ведь обладание тем или иным именем представляется возможным рассматривать как особый признак, которым соответствующий
индивидуум отличается от всех других [Шатуновский 1996: 34].
При противопоставлении конкретному лицу констатация особенности
каждого индивида может служить обоснованием нецелесообразности сравнения: Мне кажется, эта аналогия здесь не уместна. Петр – это Петр. А Владимир Владимирович Путин – это Владимир Владимирович Путин. Это
разные люди («Крымское время»); Виктор запали цигара. Какво става с теб,
приятелче? – каза си той. – Станал си някакъв нежен, чувствителен… Ревнив. Напразно. Всичко това изобщо не те засяга – всички тези бивши съпрузи,
всички тези странни познанства… Диана си е Диана, а ти си си ти (НКБЯ).
На лингвоспецифичность данной конструкции обратил внимание А.Д. Шмелев,
отметивший, что высказывания этого вида чаще всего (но это совсем не обязательно)
связываются с чрезвычайно высокой оценкой [Булыгина, Шмелев 1997: 508-509]. По
мнению Е.В. Падучевой, свойство конструкций Х – это Х выражать скорее положительное отношение говорящего к Х-у можно объяснить тем, что есть означает принадлежность к классу, т.е. тривиальность свойств, а это – тождество и подчеркивает индивидуальность, уникальность Х-а, ср. Женщина есть женщина и В то время женщины – это
были женщины [Падучева 2004: 106]. Между тем, представляется, что положительный
смысл задается в последнем примере не /не столько структурой построения, а, скорее,
фактом имплицитного наличия сравнения, соотношения (женщины тогда vs. женщины
сегодня). Отсутствие сравнения не позволяет интерпретировать модели типа Х – это Х
как выделительные, ср.: Со временем одна из женщин, возможно, влюбится в Геннадия Павловича: возраст – это возраст, конечно, но зато Геннадий Павлович из тех, кто
не подведет (М. Маканин); Веселились в огромном и размалеванном подвале жилого
дома… Впрочем, люди – это люди, танцуют везде (НКРЯ).
3
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В итальянском языке конструкция с этим значением особенно продуктивна: Emma non imita nessuno. Emma è Emma, l’Amoroso è l’Amoroso.4 Punto!
Ognuno ha le sue preferenze e io preferisco assolutamente Emma (И); Infatti non
fate paragoni inutili… Marco è Marco e Roberta è Roberta Stop! (И). Характерно
контекстное указание на исчерпанность аргумента («Punto!» ‘точка’; «Stop!»).
Следующая группа примеров иллюстрирует значение (Б) «Х – особенный, непревзойденный, единственный в своем роде», суперлативная оценка
явствует из контекста: «Българският народ не може да оцелее без “Козият
рог” и “Капитан Петко Войвода”», отсича той и заключава: «Хайтов си е
Хайтов! Няма друг като него и скоро няма да има» (НКБЯ).
Особенно продуктивны тавтологии, выражающие суперлативную оценку, в итальянском языке: Dante è insuperabile, Dante è sublime, Dante è Dante!
(И);“Chissà quante Claudia ci sono in giro” continua il sindaco di Roma “anche
se Claudia è Claudia”. Perché il talento di questa ragazza è ineguagliabile (И).
Тавтологии с этим значением не всегда являются следствием интенции, говорящий может прибегнуть к ним и механически, оказавшись в номинативнокогнитивном тупике: Giotto per me è come … Giotto (разг.) ‘Джотто для меня –
это как … Джотто’.
Ср. русские примеры: Но в том-то и дело, что Толстой – это Толстой!
Уверен, что это уникальная фигура, не только в русской литературе, но и в
мировой (И). Вообще говоря, в указанном значении, но гораздо реже, может
употребляться и конструкция Х есть Х: В зале прошел легкий шумок – такое
суждение было странным и опасным… Но – Эренбург есть Эренбург, видимо, ему можно было так говорить! (НКРЯ). Другими словами: Эренбург – не
другие. Так что обязательное условие формирования индивидуализирующего
толкования – противопоставление, сохраняется.
На основании рассмотренного нами материала,5 можно заключить, что
в русском и болгарском языках к тавтологиям с ИС обращаются для выражения всех трех частных значений (выводы о преобладающем употреблении
еще предстоит сделать), а в итальянском – преимущественно для указания на
индивидуальность, суперлативную оценку субъекта. Практически «эксклюзивное» индивидуализирующее употребление тавтологий в итальянском языке объясняет редкую экспликацию импликатуры контекстом. К параметрам,
существенным для интерпретации тавтологий с ИС, следует добавить тип ИС
(общеизвестное или нет). В заключение подчеркнем, что в отличие от тавтологий с именами нарицательными построения с ИС способны формировать знание об объектах, например, возводя какой-либо признак субъекта в разряд сущностных, а также подчеркивать уникальность, непревзойденность субъекта.

В итальянском языке употребление артикля с женскими фамилиями регламентировано грамматикой [Renzi 2001: 407].
5
В рамках одной статьи пришлось ограничиться лишь малой частью собранного нами иллюстративного материала.
4
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ЕТИКЕТНАТА ПОДСИСТЕМАТА
ЗА ОБРЪЩЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ И
В ТУРСКИЯ ЕТИКЕТ
Марияна Стефанова

The Etiquette Subsystem of Addressing
in Bulgarian and Turkish Etiquette
Mariana Stefanova
ABSTRACT: The speech etiquette of every nation is a system of “situational nominations” realized in speech acts that are accepted as etiquette, as rules of
speech etiquette behavior by society. These rules as standards of speech behavior
are specific for every language society and depend on the character and relation of
the language individuals toward objects and phenomenon of life and the social relations in the language society. The research paper aims at specifying the similarities
and differences, i.e. the specificities in an etiquette subsystem of lexical items for
addressing in the systems of Bulgarian and Turkish etiquette.
KEY WORDS: speech etiquette, etiquette speech behavior, etiquette standards, etiquette addressing

УВОД
Речевият етикет на всеки народ и на всяка нация е система от “ситуативни номинации”, реализиращи се в речеви действия, приети от обществото като
етикет на поведение, като правила за етикетно-речево поведение Тези правила като норми за речево поведение са специфични за всяко езиково общество
и зависят както от манталитета и отношението на езиковите индивиди към
обектите и явленията от действителността, така и от социалните отношения в
даденото езиково общество.
Приемаме за единица на етикета етикетната езикова формула като вербален етикетен знак, а всички етикетни формули групираме в дванадесет тематично обособени групи (или подсистеми), една от които е групата на обръщенията (Стефанова 1997: 41-43). Във функционален план етикетните подсистеми се разглеждат като инвариантни диалогични единства от реплики стимули
(РС) и реплики реакции(РР) (Формановская 1977: 10).
Целта на предлаганото проучване е да се посочат спецификите, или приликите и разликите в етикетните подсистеми на вербални средства за обръщения в системите на българския речев етикет (БРЕ) и на турския речев етикет
(ТРЕ). Знае се, че обръщението е “дума или думи, с които се назовава онзи,
към когото се обръщат с реч” (Андрейчин и др. 1963: 507)., а този, към когото
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се обръщат, е многоликият партньор в акта на речевото общуване. В подсистема на етикетни формули за обръщение първото разграничение, в зависимост
от употребата на отделните етикетни единици, трябва да се търси в принадлежността на тези единици към една от двете големи групи, които ще бъдат
разгледани поотделно. Това са:
І. Формули обръщения към непознат партньор в речевото общуване.
ІІ. Формули обръщения към познат партньор в речевото общуване.
І. ФОРМУЛИ ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ НЕПОЗНАТ ПАРТНЬОР В РЕЧЕВото общуване
Най-разпространените съвременни български етикетни формули за обръщение към непознат партньор в общуването са: господин, госпожа, госпожица, поставени в звателната си форма – господине, госпожо и госпожице.
Официалните обръщения в турското етикетно общуване са формулите: beyefendi [бейефенди] (господине), hanımefendi [ханъмефенди] (госпожо) и bayan [байан] (госпожице). Думата “ефенди” има гръцки произход (гр.
authentes) и е с приблизителна семантика на “господар на роб или робиня”.
Днес думата ефендим има много широка употреба и в турския етикет (TDK
2009: 112) се реализира чрез трите си значения :
1) на “господин”, например:
(1) РС: Efendim, bakar mısınız? [Ефендим, бакар мъсънъз?] (Господине,
може ли?); и
2) при повикване и обръщение за отзоваване вместо “да”, без значение
от това, дали млад се обръща към възрастен (2а) или обратно (2б). Например:
(2а) РС: – Annecim! [Аннеджим] (2б) РС: – Ayşe, kızım! [Айше, къзъм]
РР: – Efendim [Ефендим]
РР: – Efendim, anne.[Ефендим, анне]
В масовата практика, независимо от социалния статус на общуващите,
за отзоваване при РР при повикване с РС се употребява също ефендим. Това
важи и при телефонните разговори, когато след звънване на телефона ответната страна се отзовава с efendim [ефендим].
(3а) РС: – Ahmed- [Ахмед]
(3б) РС: – Alo [Ало]
РР: – Efendim [Ефендим]
РР: -Efendim [Ефендим]
3) в случаите, когато общуващите не са разбрали нещо и молят партньора в общуването да повтори, т.е. синоним на българското “моля”.
В българското етикетно общуване е възможно само обръщение, придружено от фамилно име, което е комуникативно оправдано при отчитане на
различни социални диференциални признаци на общуващите, при функциониране на етикетния механизъм ти/Вие (Андрейчина, Формановская 198: 26).
Българската етикетна норма не допуска съчетаване със собствено име, като
например: госпожо Павлина, господине Иван и т.н., докато това е етикетно в
турското речево общуване. В турския етикет може да се съчетава както обръщението господин и с лично и с фамилно име, например:
• İvan Bey! [Иван Бей!] (Господин Иван!; с лично име); Bay Petrov! [Бай
Петров] (господин Петров!; с фамилно име,
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• така и с обръщението госпожо, напр.: Erksin Hanım [Ерксин Ханъм!]
(Госпожо Ерксин!; с лично име), но и Bayan Yılmaz [Байан Йълмаз!]
(Госпожо Йълмаз; с фамилно име) (БТР 2010:50).
В етикетната тематична група за обръщение и в двата етикета проникват
етикетни единици от други подсистеми на речевия етикет. Такива са формулите: извинете, прощавайте, моля, ако обичате в българския етикет и аналогично съответни в турския етикет: afedersini [афефедерсиниз] (извинете), lütfen
[лютфен] (моля), Bakar mısınız [бакар мъсънъз] (ако може). Тези формули не
само служат за учтиво обръщение и привличане на вниманието, но и едновременно изразяват и извинение за причиненото безпокойство. Например:
БРЕ
Извинете, колко е часът?
Прощавайте, малко закъснях.

ТРЕ
Afedersiniz, saat kaç?[Аффедерсиниз, саат кач?]
Bağışlayın, biraz geç kaldım [Багъшлайън, бираз
геч калдъм]
Моля, дайте си билета за проверка. Lütfen, biletinizi ibraz eder misiniz? [Лютфен,
билетинизи ибраз едер мисиниз?]
Ако може, дайте ми един килограм Bakar mısınız! Bana bir kilo elma, litfen! [Бакар
ябълки.
мъсънъз! Бана бир кило елма, лютфен!]

В българското речево общуване посоечените формули позволяват, дори
изискват второто обръщение, което често ги съпътства, като по този начин се
засилва и нюансът на учтивост, вежливост в общуването, например: Извинете,
господине, но …; Простете, госпожо, бихте ли …
ІІ. ФОРМУЛИ ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ ПОЗНАТ партньор В РЕЧЕВото общуване
Множеството от етикетни единици-обръщения, които изграждат тази
подсистемата на етикетни формули за обръщение, може да се обобщи в семантичен план в следните номинативни подгрупи:
1. Формули обръщения, които са наименования, отразяващи социалната
йерархия в различните социуми
2. Формули обръщения, които като наименования са рефлекси от социалните диференциални признаци на общуващите
3. Формули обръщения, които са наименования за родство
4. Формули обръщения, които са със значение за близост
Всяка от тези подгрупи предлага различни синонимични етикетни формули, някои от които са стилистично неутрални, а други са експресивно-стилистично маркирани.
1. Формули обръщения, които са наименования, отразяващи социалната йерархия в различните социуми
Обръщенията наименования, отразяващи социалната йерархия в различните социуми, трудно могат на само да се представят като етикетни единици, но и да се предложат моделите за конструиране на етикетните диалогови
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единства. Ще посочим само някои от по-често срещаните етикетни формули
на различни социални равнища:
• В рамките на един професионален социум най-честото обръщение в
българския етикет е Колега(и), а в турския – Meslektaş [Меслекташ(lar)]
БРЕ
Колега!
Уважаеми колеги!

ТРЕ
Meslektaş [Меслекташ!]
Sayın meslektaşlar [Сайън меслекташлар!]

• В рамките на различни социуми (в битов или в професионален план)
в българското общуване лексиката, назоваваща научни, военни и професионални звания, титли, длъжности, в съчетание с фамилно име се
използват и като официални обръщения. Например: доцент Иванов,
професор Христов, доктор Митев, сестра Попова, инженер Стоянов, архитект Манолов, лейтинант Петров, майор Костов, генерал
Топалов и др. В турския речев етикет обръщението към професор, доцент са Носа, Носаm, а във всички останали случаи званията са неделими и са част от личното име. В съчетание с официалните bey, hanim
се използват и всички други професионални звания: към архитект –
Mimar Bey; към генерал – Generalim Bey; към лекар – Doktor Hanim,
Doktor Bey и т.н.
2. Формули обръщения, които като наименования са рефлекси от
социалните диференциални признаци на общуващите
При общуване с непознат събеседник и при българското и при турското
етикетно общуване роля оказват диференциалните признаци на общуващите
като възраст, пол, обществено положение и др. Освен като невербален фактор,
тези признаци означават и социален статус. В зависимост от тях се избира и
етикетното обръщение, което може да се коригира, ако не е комуникативноцелесъобразно употребено.
Например, при обръщение abla [абла] (како) госпожата реагира негативно чрез израза на лицето си, то събеседникът може бързо да се извини и коригира, напр.: Pardon hanımefend [Пардон, ханъмефенди!].(Извинете, госпожо!)
Стилистично неутралната етикетна формула в тази семантична подгрупа е Гражданин в българския етикет и аналогичното Hemşerim [Хемшерим] – в
турския етикет. Макар че в употреба тази етикетна единица не дава информация за възраст, пол, образование, то тя е със силен социален маркер – използва
се само в деловата сфера на полиция, съд и др., или като официално обръщение в реплика стимул от силите на реда. Например: РС: – Гражданино, нарушавате правилата! РС: – Гражданино, глобявам Ви за …
3. Формули обръщения, които са наименования за родство
От социолингвистична гледна точка както българският, така и турският
етикет съдържа интересна родствена понятийна система, тъй като една от характерните особености на традициите в съответните езикови общества е свързана с отдаването на много голямото значение на родствените отношения в
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семейството и рода. Вероятно и това е причината за това, че всички членове на
семейството и рода са лексикално обозначени. Например:
БРЕ
ТРЕ
майко, татко, братко, сестро, бабо, дядо, anne [анне], baba [баба], abla [абла], ağabe
братовчедке, лельо, чичо, свако и др.
[агабей], kardeşim [кардешим], hala [хала],
dede [деде], anneanne [аннеанне], nine
[нине], teyze [тейзе] и др

Всички родствени имена за пряко родство както в турския етикет, така и
в българския са стилистично немаркирани като реплики стимули в рамките на
диалоговото единство на етикетната реализация. В турското и в българското
речево общуване в повечето случаи обръщенията се употребяват без лични
имена, но в присъствието на лично име се подчертава конкретността на назоваването при наличие на повече комуниканти.
Основни етикетни изрази за обръщение към по-младите родственици
са: dayının [дайънън] (вуйчовото), aganın [аганън] (батьовото), ablanın [абланън] (какиното), halanın [халанън] (лелиното), annenin [анненин] (бабиното).
Например:
(5) РС: – Ali dayı, bu köpeği bana verir misin? [Али дайъ, бу кьопеги бана
верир мисин?] (Вуйчо Али, би ли ми дал това куче?)
РР: – Veririm dayının.[Вериримм дайънън]. (Ще ти го дам вуйчовото)
Твърде развита е системата за обозначаване на родство по линия на братовчедите, което на турски се реализира чрез общия израз kardeş çocukları[кардеш чоджукларъ], а като конкретика във функционален план се използват
в притежателна си форма като amcan oğlu [амджан огл], amcanın oğlu [амджамън оглу]; dayım oğlu [дайъм оглу], dayımın oğlu [даймън оглу]. Например:
(6) РС: – Dayım oğlu, nasılsın ? [Дайъм оглу, насълсън?] (Братовчеде, как си?)
Във висшите прослойки на турското езиковото общество за понятието
братовчед се използват и amcazade [амджазаде], dayızade [дайъзаде], halazade
[халазаде], които названия са образувани с чуждицата от персийски произход – zade- “заде” = син, дъщеря.
В турското речево общуване родителите се обръщат към децата си с обръщенията: oğlum [оглум], kızım [къзъм], evladım [евлядъм], çocuğun [чоджугун] много често придружени от лично име. Например: Oğlum, Mehmed!- [Оглум Мехмед!] Kızım Fatma! [Къзъм Фатма!]. Децата, от своя страна, използват
обръщенията: баба (татко), babacığın [бабаджаъгън] // babacığım [бабаджъъм]
(татенце); анне (майко), anneciğim [аннеджигим] // annecim [аннеджиим] (майчице), ağabey [агабей ] // ağabey [аабей] и др. В близкото минало формите като
аннеджиим са били задължителни в турското висше общество и са приемани
като признак за висока етикетна култура. Днес те се смятат като основна форма за изразяване на висока етикетно-речева култура, без да се конкурират по
употребата с останалите форми. С голяма употреба в етикетното турско речево
общуване са и обръщенията bey [бей] и hanım [ханъм], които в миналото са
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били титли на вождове, днес са етикетни, вежливи, учтиви обръщения към
мъж и жена.
В турския език бей има етикетна употреба с първите си две значения: на
господин и на съпруг (TDK 2009: 64). В първото си значение се употребява в
основната си форма, например:
(6) РС: – Ahmed, Bey buyurunuz! [Ахмед Бей, буйурунуз!] (Заповядайте
Ахмед бей!). Във второто си значение се употребява както под формата на бей,
така и в притежателната форма beyim [бейим].
Думата ханъм е с четири значения в турския език на: 1) госпожа; 2) съпруга; 3) жена с качества на изисканост и благородие; 4) господарка (TDK
2009: 248). От тези си значения единствено първите две притежават звателна
форма. Звателната форма се използва при самостоятелна употреба на обръщението. Тъй като в турския език няма категория род, учтивата звателна форма,
отговаряща за женски род, е ханъм – Ayla Hanım, Selin Hanım – [Айля Ханъм],
[Селин Ханъм] и т.н. В семейството съпругът се обръща към жена си с hanım
[ханъм]:
(8) РС: – Hanım, neredeydin? [Ханъм, нередейдин?] (Жено, къде беше?)
4. Формули обръщения, които са със значение за близост
В българското речево общуване обръщенията за близост се изразяват
най-често чрез личното име, което обикновено е в звателна форма, ако може да
образува тази форма. Нямат звателна форма мъжките имена, които завършват
на гласна или на Й ( Сава, Тома, Николай, Благой) и имена от чужда произход
(Робърт, Джон, Пол и др. под.), а от женските лични имена звателна форма се
използва само при имената с наставка -ка (Стефке, Иванке, Пенке). При останалите женски имена звателни форми почти не се употребяват, макар и да са
възможни (Мария – Марийо; Стела – Стело).
В турското речево общуване, при обръщение по име, името се запазва в
основната си форма. Например Ahmed, buraya gel! [Ахмед, бурайа гел!]; Ayşe,
ekmek al! [ Айше, екмек ал!]
Подгрупата на формули за обръщения наименования за близост се характеризира с експрисивни и стилизиращи етикетни единици, които могат да
се обобщят и в двата етикета на:
• Етикетни единици за интимна близост, които не подлежат на описание, поради тяхната изключителна вариативност и субективност при употреба,
като напр.: мишленце, писенце, пиленце, зайче и т.н.
• Етикетни единици за социално обусловена степен на близост, между
които най-често употребяваните и стилистично немаркирана е формулата приятелю, приятели. Например:
БРЕ
Скъпи приятелю!
Скъпи приятели!
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ТРЕ
Değerli dostum! [Деерли достум!]
Değerli dostlar! [Деерли достлар!]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ще обобщим казаното дотук в двата извода:
1. Етикетните формули, изграждащи подсистема от обръщения на българския и на турския речев етикет, се отличават със своеобразие и богатство.
2. Приликите във функционален план между двете етикетни подсистеми
на обръщение са повече, отколкото разликите.
В заключение бихме подчертали, че групата на етикетните обръщения
се оказва много обемна, с трудно доловими очертания и изключително широка
употреба на етикетните й единици, което ни навежда на мисълта, че можем да
търсим в нея първоелемента на националните етикетни системи на българското и на турското речево общуване.
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ENGLISH ALTERNATIVE AND BULGARIAN
DISJUNCTIVE INTERROGATIVES IN CONTRAST
Velichka Spasova
ABSTRACT: This article gives a comparative outline of English alternative
and Bulgarian disjunctive interrogatives. The terms ‘alternative’ and ‘disjunctive’
refer to one and the same type of interrogative – a sentence containing a coordination of two or more clausal elements (or clauses) linked by a disjunctive coordinator
such as ‘or’. The sentence offers a choice between two or more mutually exclusive
alternatives. Alternative and disjunctive interrogatives show similarities in the answers given to such sentences. Both alternative and disjunctive sentences can have
the form of a simple, compound, and elliptical interrogative sentence. There are
differences in word order. Alternative interrogatives are characterized by subject –
operator inversion. Fronting of one or all of the coordinated alternatives is typical
of disjunctive interrogatives. Unlike English, Bulgarian uses a number of correlative
coordinators.
KEY WORDS: alternative interrogatives, disjunctive interrogatives, coordination.

INTRODUCTION
This article aims at comparing English alternative and Bulgarian disjunctive interrogative sentences in order to reveal the similarities and differences between them.
Although two different terms are used in English and Bulgarian, they refer to
one and the same type of interrogative – a sentence in which two or more constituents (or constituent clauses) are joined by means of a disjunctive coordinator. The
sentence offers a choice between two or more mutually exclusive alternatives, each
one of which can serve as an answer. In both languages, the coordinator or is used.
In Bulgarian, however, there also exist a number of correlative coordinators. The
difference in English and Bulgarian terminology is due to the different aspects of
the interrogative that are stressed – in English the emphasis is on the alternatives offered, hence the term alternative, while in Bulgarian the stress is on the disjunctive
function of the coordinator or and the like, hence the term disjunctive.
The article focuses on the form of alternative and disjunctive interrogatives, the coordinators used in English and Bulgarian, and the answers given to
such sentences. I use the terms interrogatives and interrogative sentences interchangeably. Within the scope of this paper lie simple, compound and elliptical
interrogatives. My research is limited to main clauses. Linguistic phenomena such
as parcelling remain beyond its scope. Subordinate interrogatives are not discussed
either. When talking about Bulgarian sentences I use the terms clause and simple
sentence interchangeably.
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ALTERNATIVE AND DISJUNCTIVE INTERROGATIVES IN CONTRAST
1. Answers
Having the form of a closed interrogative whose most important syntactic
feature is the subject-operator inversion [Huddleston & Pullum 2002: 858] (cf. 2
below), alternative interrogatives have a closed set of answers. Each one of the alternatives presented in the interrogative sentence can serve as an answer.
(1) Are they Orthodox, Catholic or Protestant?
The answers are They are Orthodox; They are Catholic and They are Protestant.
Alternative interrogatives cannot be answered just yes or no because such
an answer does not show which alternative has been chosen. Also, the alternatives
are mutually exclusive, which is due to the exclusive meaning of the coordinator
or [Quirk et al. 1990: 267]. Thus, looking again at example (1), “they” cannot be
Orthodox, Catholic and Protestant at the same time.
The answers to (1) are statements. However, some interrogatives require directives as answers [Huddleston & Pullum 2005: 167]. Such interrogatives usually
express offers, suggestions and requests for permission:
(2) Shall I come tonight or tomorrow morning?
The answers to (2) are the directives Come tonight and Come tomorrow morning.
Like English alternative interrogatives, Bulgarian disjunctive interrogatives offer a choice between two or more mutually exclusive alternatives, each one of which
can be selected as an answer [Grammar of Modern Standard Bulgarian 1983: 51]:
(3) Dnes li zaminavaš ili utre ?
Today li leave-2P SG or tomorrow?
Are you leaving today or tomorrow?
The answers are:
Zaminavam dnes. and
Leave-1P SG today.
I am leaving today.

Zaminavam utre.
Leave–1P SG tomorrow.
I am leaving tomorrow.

As we can see, the possible answers to a disjunctive interrogative are limited
in number. Like their English counterparts, disjunctive interrogatives define a closed
set of answers.
And again, as in the case of alternative interrogatives, disjunctive interrogatives cannot be answered just yes or no because such an answer does not indicate
which alternative has been chosen [Grammar of Modern Standard Bulgarian 1983:
51; Nitsolova 1984: 122]. The alternatives are mutually exclusive. Thus, “I” cannot
leave both today and tomorrow.
The answers to (3) are statements. It is not infrequent, however, for a disjunctive interrogative to have directives as answers. This is another similarity between
English alternative and Bulgarian disjunctive sentences. Such interrogatives usually
express offers, suggestions and requests for permission:
(4) Šokolad li da ti kupja ili šokoladovi bonboni?
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Chocolate li to you-DAT buy-1P SG or chocolate sweets?
Shall I buy you chocolate or chocolate sweets?
The answers are the directives:
Kupi mi šokolad.
and
Kupi mi šokoladovi bonboni.
Buy me chocolate.
Buy me chocolate sweets.
2. Form
Alternative interrogatives can be simple, compound and elliptical sentences.
A simple alternative interrogative sentence has the form of a closed interrogative main clause and contains a coordination of clausal elements linked by or.
(5) Is that a statement or a question?
The coordinated units are a statement and a question. Interrogatives like (5)
can be regarded as resulting from the application of the reduction of coordinate
clauses, one of the mechanisms by which compound sentences can be given a shorter form. Reduction takes place when two clauses differ in one constituent.
Is that a statement or is that a question?
The two clauses is that a statement and is that a question differ in their final
constituents, namely a statement and a question. We can reduce such clauses in two
steps. First, we merge the identical clausal constituents (is that). Second, we create a
coordinate constituent instead of the non-shared constituents (a statement or a question). The result is sentence (5).
Like their English counterparts, Bulgarian disjunctive interrogatives can be
simple sentences. A simple disjunctive interrogative contains a coordination of
clausal units linked by ili (or) or ili pǎk. An important difference, however, is the
fronting of the first coordinate, i.e. the first alternative usually takes initial position
in the sentence. In examples (3) and (4) above, dnes (today) and šokolad (chocolate)
respectively are fronted.
Another important difference is the presence of the interrogative particle li
which immediately follows the word that we ask information about [Grammar of
Modern Standard Bulgarian 1983: 52]. In examples (3) and (4) li follows the first
alternative, dnes (today) and šokolad (chocolate) respectively.
The presence of li is the reason why disjunctive interrogatives are treated as a
subtype of interrogative sentences containing particles [Grammar of Modern Standard Bulgarian 1983: 50].
In some sentences both coordinated units can be placed initially. Both sentences (3) and (4) can be restructured in that way. Note that li is optional:
(6) Dnes (li) ili utre zaminavaš?
Today (li) or tomorrow leave-2P SG?
Are you leaving today or tomorrow?
(7) Šokolad (li) ili šokoladovi bonboni da ti kupja?
Chocolate (li) or chocolate sweets to you-DAT buy-1P SG?
Shall I buy you chocolate or chocolate sweets?

88

Some disjunctive interrogatives can likewise be regarded as resulting from
the application of the reduction of coordinate clauses. Note that li appears only once,
namely after the first coordinate.
(8) Pǎlen pansion li iskate ili polupansion?
Full board li want-2P PL or half board?
Do you want full board or half board?
Sentence (8) can be interpreted as derived from:
Pǎlen pansion li iskate ili iskate polupansion?
Full board li want-2P PL or want-2P PL half board?
Do you want full board or do you want half board?
A compound alternative interrogative sentence contains an or – coordination of two or more closed interrogative main clauses:
(9) Is personality the result of conditioning from parents and society, or are
we born with it?
When there are three or more coordinate clauses, usually only the final two
are linked by or, the others being joined asyndetically:
(10) Shall we walk, go by car or catch the bus?
Disjunctive interrogatives can likewise be compound sentences. A compound
disjunctive interrogative consists of two (or more) simple interrogative sentences
joined by the coordinators ili and ili pǎk, or the correlative pairs li – ili, li – li, dali
– ili, dali – dali, da …li – da … li, and the like [Grammar of Modern Standard Bulgarian 1983: 51; Nitsolova 1984: 122].
(11) Naistina li me haresvaš, ili prosto flirtuvaš s men?
Really li me-ACC like-2P SG or simply flirt-2P SG with me-ACC?
Do you really like me or are you simply flirting with me?
Three or more simple sentences can be joined to form a compound disjunctive
interrogative by means of li – ili (li – or) [Grammar of Modern Standard Bulgarian 1983: 297]. Usually the correlative li appears in all but the last simple sentence
which is linked to the previous one by ili:
(12) Televizija li šte gledame, šte si govorim li, ili šte si ljagame ?
Television li shall watch-1P PL, shall REFL talk-1P PL li, or shall REFL
go-1P PL to bed?
Shall we watch TV, shall we talk, or shall we go to bed?
In all of the above-cited Bulgarian examples, the subject is not expressed
overtly, which is often the case in Bulgarian. In example (13), however, both subjects are overtly expressed because they represent the two mutually exclusive alternatives:
(13) Az li da si izbera domatite, ili vie shte mi slozite ?
I li to REFL choose-1P SG tomatoes-DEF or you-2P PL will me-DAT
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put-2P PL?
Shall I choose the tomatoes myself, or will you put them for me?
As the subject is often unexpressed in Bulgarian, we do not usually talk about
subject – operator or subject – predicator inversion. In example (13), both coordinated interrogatives have the normal subject – predicator word order. Nevertheless,
a different word order is also possible. Note the subject – predicator inversion in
both coordinated sentences in example (14):
(14) Da si izbera li az domatite, ili shte mi slozite vie?
To REFL choose-1P SG li I tomatoes-DEF or will me-DAT put-2P PL
you-2P PL?
Shall I choose the tomatoes myself, or will you put them for me?
Word order in disjunctive interrogatives cannot be analysed in detail in this
article. Neither can coordinators which are only briefly discussed in 3 below.
Some alternative interrogative sentences have the form of elliptical closed
interrogatives containing an or – coordination of clausal elements:
(15) Regular coffee or decaf?
Sentence (15) is to be interpreted as derived from Would you like regular coffee or decaf? / Do you want regular coffee or decaf?
The latter sentence(s) can be regarded as resulting from the application of the
already mentioned reduction of coordinate clauses, the original clauses being Would
you like regular coffee or would you like decaf? / Do you want regular coffee or do
you want decaf?
Elliptical disjunctive interrogatives containing an or-coordination of clausal units are also common:
(16) Šokolad ili sladoled?
Chocolate or ice cream?
The sentence should be interpreted as an elliptical version of Šokolad li iskaš
ili sladoled? (Do you want chocolate or ice cream?)
3. Coordinators
In English, clauses and clausal constituents can be joined both syndetically
and asyndetically. In cases of syndetic coordination, they are linked by means of the
disjunctive coordinator or. Typically, or is exclusive in meaning, i.e. it excludes the
possibility of realization of all but one alternative. The preferred alternative is usually placed first.
In English, or is the only coordinator used in alternative interrogatives. Its
Bulgarian counterpart is ili. Ili can be accompanied by the adversative coordinator
pǎk to form the two-word coordinator ili pǎk which denotes the disjunctive – adversative relation between the coordinated clausal units or clauses.
(17) Sǎs samolet li šte pǎtuvaš ili pǎk s avtobus?
With plane li will travel-2P SG or pǎk with bus?
Are you going to travel by plane or by bus?
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In Bulgarian, a number of correlative coordinators are also used to join simple
interrogative sentences within a single compound disjunctive interrogative: li – ili, li –
ili pak, li – li, dali – ili, dali – dali, da …li – da … li, da…li – ili da, dali da – ili da, etc.
(18) Da vljaza li s teb v bankata, ili da te izčakam otvǎn?
To enter-1P SG li with you-ACC in bank-DEF or to you-ACC wait-1P
SG outside?
Shall I go in the bank with you or shall I wait for you outside?
(19) Dali da gi pokanim vkǎšti na večerja, ili da gi zavedem na restorant?
Dali to them-ACC invite-1P PL at home to dinner or to them-ACC
take-1P PL to restaurant?
Shall we invite them to dinner at home or shall we take them to a restaurant?
CONCLUSIONS
The findings of the comparative research on English alternative and Bulgarian
disjunctive interrogatives can be summarized as follows:
Similarities lie first of all in the answers given to such interrogatives. The
answers are a closed set, i.e. they are limited to the number of the alternatives expressed in the sentence. The alternatives are mutually exclusive. Alternative and
disjunctive interrogatives cannot be answered just yes or no because such an answer
does not indicate which alternative has been chosen. The answers are statements and
directives.
Both alternative and disjunctive interrogatives can have the form of a simple,
a compound, and an elliptical interrogative sentence.
Some alternative and disjunctive interrogatives can be regarded as resulting
from the application of the reduction of coordinate clauses.
The coordinator or is used in both alternative and disjunctive interrogatives.
A number of differences were also established. In the first place, English alternative interrogatives have the form of closed interrogative clauses whose most important syntactic feature is the subject – operator inversion. Each coordinate clause
is characterized by subject – operator inversion. In Bulgarian, as the subject is often
unexpressed, subject – operator or subject – predicator inversion is not obligatory.
In Bulgarian, however, fronting of one of the alternatives (or sometimes all of the
coordinated alternatives) is a common phenomenon in simple interrogative sentences. The particle li follows the fronted alternative. The use of li after the first of the
fronted coordinated alternatives is optional.
Apart from the coordinators ili and ili pǎk, a number of correlative coordinators are also used in Bulgarian to join two or more simple interrogative sentences
within a single disjunctive one. No correlative pairs are used in English.
ABBREVIATIONS:

P – person
SG – singular
PL – plural

DEF- definiteness
REFL – reflexive pronoun

ACC – accusative object pronoun
DAT – dative object pronoun
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CLEFT SENTENCES IN THE LIGHT OF THE
HEAD-DRIVEN PHRASE STRUCTURE GRAMMAR
Bilyana Ovcharova
ABSTRACT: The paper studies the HPSG approach to the analysis of cleft
sentences with respect to which type of dependency constructions they belong to. The
main types of cleft sentences are considered: it-clefts and wh-clefts. The corresponding Bulgarian sentences are also analyzed.
KEY WORDS: cleft sentences, HPSG, Bulgarian

Terminological clarification: cleft sentences as unbounded dependency
constructions (UDCs) or long-distance dependencies (LLDs) in HPSG
According to the definition in The Concise Dictionary of Linguistics (Matthews, 2005), “an unbounded relation is a relation between syntactic elements that is
not subject to a restriction on the complexity of intervening structures”. As examples
(1), (2) and (3) below show the relation between “species” and “be on the watch for”
does not change with embedding:
(1) It is these species which we will be on the watch for.
(2) It is these species that he said we will be on the watch for.
(3) It is these species that I think he said we will be on the watch for.
In this sense in the seminal work entitled Head-Driven Phrase Structure
Grammar (HPSG) by Pollard & Sag (1994), two it-cleft and one wh-cleft sentences
are given as examples of UDCs illustrating strong and weak UDCs as in the examples below:
(4) It is these species [which we will be on the watch for ____]. (strong)
(5) [What people need ____] is a fast internet connection. (strong)
(6) It is these species [we will be on the watch for ____]. (weak)
Strong UDCs have constituents such as the phrases in brackets in (4) and (5)
introduced by a wh-word; and this wh-words can be interpreted as a link or a filler of
the gap (after “for” and “need” in the respective example). In the weak UDCs, there
is a complement (“these species” in the example above) in a relation of coindexing
with the gap. One thing to note here before focusing on the definition of LLDs is
the fact that the index of Pollard & Sag (1994) refers “long-distance dependency” to
“unbounded dependency construction”.
Matthews (2005) defines “long-distance as not constrained within a defined syntactic domain” and Sag et al. (2003) explains that in long-distance dependencies “two elements (say, an NP and a verb) appear far from one another in a sentence despite the existence of a syntactic dependency (such as case marking or agreement) between them”.
In The Formal Grammar of Bulgarian by Osenova & Simov (2007) distant constituents
are defined as elements of a phrase which do not immediately follow one another.
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Going back to the second most fundamental work on HPSG, Sag et al. (2003),
it should be noted that the GAP principle, which Pollard and Sag (1994) introduce in
relation to UDCs, is discussed in the chapter on long-distance dependencies (LLDs),
and there seems to be a deliberate evasion of the term “unbounded”. The book index shows only one entry for this term: it is in the final chapter where a distinction
is made between two kinds of nonlocal syntactic information, one of them being
named “unbounded information”. It seems also important to point out that cleft sentences are not included in the examples of LLDs given by Sag et al (2003) which
cover the following 4 types: wh-questions in example (7) below, relative clauses
modifying NPs in (8), topicalized sentences in (9) and constructions of adjectives
such as easy and hard in (10):
(7) What are you writing?
(8) The book that I am writing…
(9) My new book, I have been writing all day.
(10) This book is easy to write.
In addition to the above, the textbook English Syntax: An Introduction by
Kim & Sells (2008) discusses cleft sentences in the chapter on special constructions.
These constructions defined as LLDs are described as different from the LLDs such
as wh-questions and relative clause constructions presented earlier in the book. Also
the terms “unbounded” and “long-distance” are used as mutually substitutable or as
a means to add information as in this example about relative clauses:
“English relative clauses, modifying a preceding NP, are also another type of
long distance dependency constructions in the sense that the distance between the
filler and the gap can be unbounded.” (Kim & Sells, 2008)
In Carnie (2006) LLDs are discussed in relation to Lexical-Functional Grammar and HPSG; the term “unbounded” is not used. In The Cambridge Grammar
of the English Language by Huddleston and Pullum (2002) clefts are regarded as
UDCs.
Whether cleft sentences are considered UDCs or LLDs seems to depend on
the author’s preference with the authors usually choosing to use one or the other
term. It stands to reason, taking into account Sag et al. (2003), to argue that if cleft
sentences contain relative clauses than they are LLDs. Therefore, let us identify the
types of relative clauses associated with clefts.
Types of relative clauses in cleft sentences
When linguists discuss the syntactic structure of cleft sentences, there seems
to be terminological nonuniformity in the interpretation of the constituents given in
brackets in examples (4), (5) and (6) which are termed:
– relative-like cleft clauses (Kim & Sells, 2008);
– relative-like dependent clauses for (4) and (5) and dependent wh-clauses
for (5) (Biber et al., 2002);
– cleft relative clauses for (4) and (5) and fused relative construction for (5)
(Huddleston and Pullum, 2002).
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In Huddleston and Pullum (2002) the following example illustrates why authors have used the term “relative-like clauses” when describing the structure of
it-clefts:
(11) i. A: I hear they sacked the secretary.
No, it’s the director who was sacked.
ii. A: Who’s that talking to the police?
B: It’s the director who was sacked.
In (11i) the it-cleft emphasizes that the person who was sacked was the director, whereas in (11ii) “the director who was sacked” is a NP with a relative clause
in a postmodifier position. In speech this distinction is achieved by the intonation
revealing the phenomena that in it-cleft sentences “the relative clause does not form
a constituent with its antecedent” as it does in normal relative clauses (Huddleston
and Pullum, 2002); this is the reason the relative clauses in it-clefts to be called cleft
relative clauses.
In the wh-cleft sentences as in (12i) Huddleston and Pullum (2002) identify
the relative clause as a fused relative construction which are found not only in whclefts:
(12) i. What impressed me was her wit.
ii. The thing that impressed me was her wit.
“What” in (12i) corresponds to both the antecedent “the thing” and “that” in
(12ii), and therefore it is called a fused relative clause: a clause in which it is impossible to separately identify antecedent and relative clause. In Kim & Sells (2008)
relative clauses as in (12i) are termed free relative clauses. Let me note in passing
that although the HPSG analysis of it-clefts, wh-clefts and reversed wh-clefts accounts for the gaps in the relative clauses, the three types of cleft sentences are not
identically analyzed; these differences will be the aim of another study.
cleft sentences as focus and their Bulgarian equivalents
Cleft sentences are one type of “information-packaging constructions” in which
certain elements are “foregrounded” while other are “backgrounded” (Huddleston and
Pullum, 2002). The foregrounded elements are brought into “additional focus, often
for contrast” Biber et al., 2002). Wh-clefts have a double emphasis: on the opening
fused relative clause and on the element in final position (Biber et al., 2002).
Miller (2006) makes the following conclusion on the distribution of cleft sentences in the languages of Europe:
“In the east, the Finno-Ugric and Turkic languages do not have clefts at all.
Indo-European languages in the east of Europe, such as Russian, Bulgarian, SerboCroatian, and Polish, do not have clefts, whereas Indo-European languages in the
west of Europe do have clefts. Of the languages in the west of Europe, English is
the most striking in having three cleft constructions which are not only described in
grammars of English, but are in frequent use..”
As we see cleft sentences as syntactic construction for emphasis are typical
of English which is a language with a fixed word order. In contrast, Bulgarian is a
language with a partially free word order (Boyadzhiev et al., 1998), and this seems a
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reason for not having such a fixed syntactic structure for emphasis as clefts. However, similarly to English, Bulgarian exhibits another emphatic syntactic construction:
topicalization or fronting as in the examples taken from Boyadzhiev et al. (1998) in
which the subject in (13i) and the object in (13ii) are fronted:
(13) i. Помислих Иван, че се връща.
Pomislih / Ivan če se vrǎšta.
I-thought / Ivan that self comes-back.
‘I thought that Ivan was coming back.’
ii. Помислих мен, че питаш.
Pomislih / men, če pitaš.
I-thought / me that you-ask.
‘I thought that you were asking me.’
Miller (2006) points out that “particles have a role to play in all languages
but they are striking in the languages without clefts”. In Boyanova & Ilieva (2005)
it-clefts are defined as emphatic structures which are rendered into Bulgarian using “именно/imenno” (‘namely’) to stress a particular element in a sentence as in
example (14i) and (14ii) ; wh-clefts are used when emphasizing the meaning of the
whole sentence as in example (14iii). Wh-clefts are translated into Bulgarian using
a NP with a relative defining clause /“относително определенително изречение”
(Boyadzhiev et al., 1998)/. The examples below are all adopted from Boyanova &
Ilieva (2005):
(14) i.		 It was John who bought a gold bracelet for his wife yesterday.
Именно Джон купи златна гривна за жена си вчера.
Imenno Džon / kupi zlatna grivna za žena si včera.
Namely John / bought gold bracelet for wife his yesterday.
‘Namely John bought a gold bracelet for his wife yesterday.’
ii. It was a gold bracelet that John bought for his wife yesterday.
		
Именно златна гривна купи Джон вчера за жена си.
		
Imenno zlatna grivna / kupi Džon včera za žena si.
		
Namely gold bracelet / bought John yesterday for wife his.
		
‘Namely a gold bracelet, John bought for his wife yesterday.’
iii. What happened yesterday was that John bought a gold bracelet for
				
his wife.
Това, което се случи вчера, бе, че Джон купи златна гривна за жена си.
Tova / koeto se sluči včera / be če Džon kupi zlatna grivna za žena si.
This / which self happened yesterday / was that John bought gold
bracelet for wife his.
‘The thing that happened yesterday was that John bought a gold
bracelet for his wife.’
The emphasis in the Bulgarian examples (14i) and (14ii) is achieved with the
use of the adverb “именно/imenno” (‘namely’). In The Grammar of Contemporary
Literary Bulgarian (GSBKE, 1983) this adverb is classified as an adverb for logical
specification and modality. As such it expresses the speaker’s personal attitude or
comment on the content. In the Bulgarian example (14iii) the following has to be con-
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sidered in relation to the issue of emphatic structures: the sentence contains an initial
NP with a postmodifying relative clause with the demonstrative “това/tova” (‘this’)
being the antecedent. This constituent is used with the pragmatic aim to prepare the
hearer for the important information that is to follow after it, on the one side, and to
serve as a focus on its own, on the other side. There can be a neutral sentence without
an initial NP with a relative clause as in (14iv), and (15i) in comparison with (15ii):
(14) iv.		 Вчера Джон купи златна гривна за жена си.
		
Včera Džon kupi zlatna grivna za žena si.
		
Yesterday John bought gold bracelet for wife his.
		
‘Yesterday John bought a gold bracelet for his wife.’
(15) i.		 Не знам дали той ще дойде.
		 Ne znam dali toj šte dojde.
Not I-know whether he will come.
‘I don’t know whether he will come.’
ii. Това, което не знам, е дали той ще дойде.
		
Tova / koeto ne znam / e dali toj šte dojde.
		
This / which not I-know / is whether he will come.
		
‘What I don’t know is whether he will come.’
Another possible translation of the wh-cleft in (14iii) into Bulgarian is with
using a complex sentence with the common noun „денят/denjat (‘the day’) as a head
of the postmodified NP. The specifying adverb “именно/imenno” (‘namely’) may
or may not be used:
(16) (Именно) вчера бе денят, в който Джон купи златна гривна за жена си.
(Imenno) včera be denjat v kojto Džon kupi zlatna grivna za žena si.
(Namely) yesterday was the-day in which John bought gold bracelet for wife his.
‘What happened yesterday was that John bought a gold bracelet for his wife.’
(original sentence)
A contrastive construction, example (17i), and a construction with a verb defining clause /“сказуемно-определително изречение” (Boyadzhiev et al., 1998)/,
example (17ii), are also possible Bulgarian translations of the it-cleft in (14i) “It was
John who bought a gold bracelet for his wife yesterday”:
(17) i. Не друг, а Джон купи златна гривна за жена си вчера.
		 Ne drug a Džon kupi zlatna grivna za žena si včera.
Not anyone-else but John bought gold bracelet for wife his yesterday.
ii.
Джон е, който купи златна гривна за жена си вчера.
		
Džon e kojto kupi zlatna grivna za žena si včera.
		
John is who bought gold bracelet for wife his yesterday.
The presupposition test for the Bulgarian constructions
Huddleston and Pullum (2002) state that a presupposition is a proposition
whose truth is taken for granted or not at issue. They also perform a presupposition
test for a cleft and a corresponding non-cleft to show that the constructions are not
identical in meaning and the important difference: their presupposition is changed
under negation.

97

A similar result is observed when a presupposition test is applied for the Bulgarian neutral sentence (18i) and the respective emphatic structure using an NP with
a relative defining clause (18ii). The English examples by Huddleston and Pullum
(2002) are adopted and translated into Bulgarian:
(18) i. a. Сю се омъжи за Том.
b. Сю не се омъжи за Том.
Sue married Tom.
Sue didn’t marry Tom.
ii. a. Том е този, за когото се омъжи b. Том не е този, за когото се омъжи
Сю.
Сю.
(‘Tom is the one who Sue married to.’)
(‘Tom is not the one who Sue married to.’)
It was Tom that Sue married.
It wasn’t Tom that Sue married.
Both the sentences in (ia) and (iia) imply that Sue married someone. The
negative neutral construction in (ib) can be used in a context where Sue didn’t marry
anyone at all (“Sue didn’t marry Tom. She remained single all her life.”); the negative sentence in (iib) cannot be used in this context; both (ib) and (iib) can imply
that she married someone other than Tom. Therefore, both the English clefts and
their Bulgarian translations are information-packaging constructions in the sense
that their propositional content is not identical to the respective non-clefts or Bulgarian neutral sentences.
Conclusions
1. Both the terms “unbounded dependency constructions” and “long-distance
dependencies” can be used to describe English cleft sentences. The term UDCs emphasizes the complexity of the structure with regard to its levels, whereas the term
LLDs focuses on the proximity of dependent elements. The HPSG tradition is not
uniform in the use of these terms.
2. The types of relative clauses in Cleft sentences can be defines as: it-clefts
contain cleft relative clauses and wh-clefts contain fused relative constructions.
3. According to the Bulgarian prescriptive grammar, English cleft sentences
should be translated into Bulgarian using the emphatic adverb “именно/imenno”
(‘namely’) for it-clefts, and relative defining clauses for wh-clefts. However, these
suggested translation equivalents are too limited to cover the variety of meaning
of clefts. A detailed study needs to be performed to identify the types of expressing emphasis, contrast and etc. in Bulgarian, and to what extent they correspond to
English clefts.
4. In the same way English clefts are identified as syntactic structures of their
own, different in meaning from the respective non-clefts, the Bulgarian equivalents
employing relative clauses are different in meaning from the respective Bulgarian
neutral sentences i.e sentences without relative clauses.
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Илиана Владова

Reception and translation
Iliyana Vladova
Abstract: The paper studies the process of interaction and mutual influence between the literature of two distinct cultures and between the cultures themselves. The study is based on a corpus of translated texts from Russian and into
Russian language. The intersections of the conceptual systems of the two cultures
are being studies.
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Слово “рецепция” – происходит от лат. слова receptio, означающего принятие, восприятие. Термин присутствует в разных областях человеческого знания. В физиологии рецепция – это осуществляемое рецепторами восприятие
энергии раздражителей и преобразование ее в нервное возбуждение. В юриспруденции под рецепцией подразумевается всприятие правовой системы и
юридических принципов другого государства как основы данного национального права. В этой области наибольшее значение имела рецепция римского
права другими европейскими правовыми системами. В области культуры рецепция – это прием, освоение и включение в качестве неотъемлемой части в
данную социокультурную среду элементов другой культуры.
Любая рецепция представляет собой диалог между исходным источником, с одной стороны, и принимающей системой, с другой. Поскольку диалог
лежит в основе любой рецепции, мы можем говорить о диалогической природе
рецепции. Это качество особенно характерно для художественной рецепции.
Художественная рецепция – это диалог между исходной и принимающей литературами, при котором наблюдается процесс взаимодействия между ними, и
прежде всего, стремление принимающей литературы к творческой переработке
опыта другой (других) литератур, к пробуждению собственных творческих сил.
Проблемы художественной рецепции имеют глубокие корни в древних
эстетических теориях. Еще Аристотель делает попытку теоретически осмыслить их, и в своем учении о катарисе, он подчеркивает, что все виды и роды
искусства оказывают по-своему “очищающее воздействие на читателя, слушателя, зрителя” [по Бореву 1985], обогащают его новыми идеями и концепциями. Позже Кант также строит свою эстетику на основе выяснения природы
художественного восприятия и его культурного контекста [Кант 1998]. Со сво-
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ей стороны, Гегель связывает рецепцию со созвучностью изображаемой художником реальности и духовного мира человека [Гегель 1968]. Этим замечательный философ хочет подчеркнуть необходимость в наличии рецепционных
возможностей для восприятия того или иного эстетического явления, условий
адекватности между существующей эстетической базой реципиента и той информации, которую ему предоставляет исходная литература.
В эстетике сложились 3 типа трактовки художественного восприятия:
Первый тип предложен классической эстетикой, согласно которой произведение равно самому себе, его онтологический статус неизменен, и поэтому художественное восприятие более или менее точно воспроизводит заключенное в произведении неизменное содержание, и таким образом постигает
раз и навсегда данный смысл. Второй тип предложен немецкой рецептивной
эстетикой, которая считает, что произведение не равно себе, оно исторически
подвижно, его смысл по-разному раскрывается в зависимости от характера диалога текста с исторически меняющимся типом читателя. Восприятие
реципиента имеет историческую, групповую, индивидуальную и ситуационную обусловленность. Третий тип предлагает русский ученый Юрий Борев в
своей работе “Эстетика”. Борев исходит из концепции рецептивной эстетики,
согласно которой произведение не равно себе, его смысл исторически изменчив благодаря диалогу текста и читателя во времени. Но в тексте содержится
устойчивая программа ценностных ориентаций и смысла. Эта программа при
широкой вариативности ее усвоения инвариантна и обеспечивает подвижное,
но не произвольное прочтение смысла, меняющееся в зависимости от типа
реципиента и от конкретно-исторических условий, в которых осуществляется
рецепционный акт, но остающееся в устойчивых рамках, заданных смыслом
произведения [Борев 1985].
Концепция художественного восприятия Ю. Борева объединяет классическую и эстетическую точки зрения на художественную рецепцию, утверждая при этом диалектику изменчивости и устойчивости, вариативности и неизменности, открытости и закрытости художественного произведения.
Русские исследователи ХХ века (М. П. Алексеев [“Избранные статьи”,
1939], А Н. Веселовский, В. М. Жирмунский [“Сравнительное литературоведение”, 1979], Р. Ю. Данилевский, Д. М. Шарыпкин, Ю. Д. Левин) выделяют 2
аспекта в рецепции: репродуктнивный и продуктивный.
К репродуктивной рецепции относим: перевод, инсценировку или экранизацию произведений, т.е. театральную и фильмовую рецепцию и литературную и театральную критику, т.е критическую рецепцию. Продуктивная рецепция – это процесс активного усвоения инокультурных традиций в оригинальном творчестве. Принимающий автор выступает как читатель, интерпретатор
и далее как соавтор текстов. Подобные явления наблюдаем как в русской, так и
в болгарской литературах. К таким соавторам относим В. А. Жуковского и М.
Ю. Лермонтова. Известно, что Жуковский является переводчиком немецких
баллад. В своих переводах он отстаивает собственные эстетические и этические воззрения. Сам он заявляет, что “переводчик стихотворца есть в некотором
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смысле сам творец оригинальный”. Жуковский переводил преимущественно
созвучных ему авторов – поэтов романтического направления, к которым он
сам принадлежал, приспосабливая их к своим религиозно-философским позициям. Так в переводе баллады Ф. Шиллера “Торжество победителей” текст
оригинала подвергся заметным модификациям: стихотворение стилизованно
в собственных Жуковскому элегических тонах. Таким образом, оригинал оказывается переключенным в другую систему стиля, и, в сущности, появляется
новое произведение по чужим мотивам. Переводя поэму “Леонора” немецкого
писателя Бюргера, Жуковский называет ее “Людмилой” и включает ее в свое
собственное творчество [Швейцер 1988]. Подобное соавторство наблюдается
у болгарского поэта Петко Р. Савейкова, который создает собственные стихи
по мотивам русских писателей, и, в первую очередь, Пушкина, Крылова, Плещеева. Напр. стихотворение “Стара планина” является подражанием стихотворения Пушкина “Погасло дневное светило”, а “Поет и сган” является подржанием его сатиры “Чернь” [Германов 1981].
Нас будет интересовать репродуктивная рецепция, и в частности перевод. Переводу компаративистика уделяет особое место среди форм художественного восприятия. Некоторые исследователи, в том числе и чешский ученый
Диониз Дюришин, воспринимают перевод в качестве посредника между двумя литературами [Дюришин 1978]. Это приводит к заключению, что в понятие
перевода вкладывается только отношение к формальной стороне литературного контакта и, таким образом, игнорируется наличие трансформационного
процесса, сопутствующего самому переводческому акту. Болгарский ученый
Боян Ничев определяет перевод как форму контакта между двумя литертурами, при котором осуществляется обмен художественными ценностями и их
освоение принимающей литературой. Это и отводит переводу роль важнейшего звена в процессе рецепции художественных произведений [Ничев 1986].
Вполне основателно Б. Ничев выявляет специфическую роль перевода
в диалоге между двумя литературами и культурами, при котором происходит
процесс взаимодействия и взаимопроникновения, отождествления и конфронтации отдельных элементов контактующих культурных систем с тем, чтобы
прийти к реализации этого контакта в соответствующей языковой форме и
культурном контексте. Из этого следует, что перевод представляет собой не
только звено сложного процесса освоения духовных ценностей одной культурой другой, но и результат этого процесса, имеющий большое значение для
развития принимающей культуры.
Таким образом, перевод демонстрирует двойственную природу, являясь
звеном рецепционного движения иноязычного текста с целью его включения в
новый культурный контекст, с одной стороны, и результатом этого включения,
с другой.
В своем докладе я намерена проанализировать эту двойственную природу перевода, являющегося звеном рецепционного движения инязычного текста с целью его включения в новый культурный контекст, с одной стороны, и
результатов этого включения, с другой.
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Процесс рецепции текста представляет структуру, включающую два взаимосвязанных звена:
1. вербальное творение, как отражение реальности, как знаковую систему, несущую определенную информацию о материальных и идеальных объектах, как феномен данной культуры и
2. рецепиент, постигающий смысл, заключенный в рецептируемом тексте
в результате расшифровки его знаковой системы и интерпретации содержания
согласно особенностям исторической эпохи, в которую осуществляется восприятие того или иного произведения, характеристикам воспринимающей литературы и индивидуальной ценностной установке самого воспринимающего.
В процессе рецепции текста, принадлежащего к иной культуре, рецепционная цепь включает еще одно звено, выполняющее роль посредника между
двумя культурами, а также перекодировщика и интерпретатора смысла с позиции другой культуры. Таким звеном является перевод, осуществляющий диалог между этими культурами, который возможен благодаря их общим, сходным и близким, а вместе с тем и уникальным, специфическим чертам. Известно, что все культуры, наряду с инвариантными характеристиками, обладают и
рядом своеобразных, вариантных различий, обособляющих их друг от друга.
Поэтому сам акт рецепции является контрастивным и конфронтивным процессом, при котором инвариантное и вариантное, общее и частное, совпадающее
и различное вступают в сложные и неодназначные отношения друг с другом.
Следовательно, процесс рецепции подвластен особенностям национальной культуры и, в частности национальной литературы, и предполагает осуществление соотнесенности обеих литератур. При этом необходимым условием осуществления рецепции является готовность принимающей литературы
к открытому диалогу, а также наличие соответствующей базы для их взаимопонимания. Так в 50-е – 60-е годы ХІХ века в Болгарии переводятся преимущественно произведения русской сентиментальной литературы “Бедная Лиза”
Н. М. Карамзина и “Душенька” И. Ф. Богдановича, так как болгарская литература еще не выработала новые более сложные приемы изображения человека
и его внутреннего мира, которые бы предоставили ей возможность осваивать
прозведения этой литературы, принадлежащие к другим направлениям и представляющие иные жанровые образцы [Германов 1981].
В процессе рецепции осуществляется т. н.”прочтение” рецептируемого
текста, которое всегда предполагает присутствие многовариатного фактора.
Многовариатность прочтения того или иного иноязычного текста зависит от
объективных социально-исторических предпосылок и субъективных особенностей реципиента, в данном случае переводчика, несущего в себе собственную, а также и ценностную установку адресата, которому предназначен текст
иной культуры. Кроме того, одно и то же произведение живет разной рецепционной жизнью в разные исторические периоды развития принимающей
культуры. Рецепционная множественность осуществляется на протяжении
длительных промежутков времени. То или иное художественное произведение, соотносившееся в момент своего создания с общественно-политическим
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и эстетическим контекстом времени, в последующие эпохи, сохраняя свою
действенность, в то же время под влиянием нового исторического контекста
в какой-то мере переосмысливается. Это историко-функциональная изменчивость особо проявляется в отношении перевода. Русский исследователь Ю.
Левин утверждает, что “нормальный срок”, необходимый для того, чтобы
потребовались новые переводы…сорок-пятьдесят лет”. Это явление Левин
связывает с эстетической программой данной эпохи [Левин 1991]. Поэтому в
рецепции руских писателей в Болгарии прослеживаются по несколько этапов,
характеризующихся чередованием переводов одних и тех же произведений. В
рецепции Н. В. Гоголя, например, выделяются пять этапов, и в каждом из них
присутствуют комедии “Ревизор”, “Женитьба”, причем одновременно сосуществовали и переводы для сцены и заметно отличающиеся от них переводы для
чтения, поскольку сценический перевод имеет свои особые требования: текст
со сцены должен восприниматься сразу же, что обуславливает и наличие трансформации в нем [Владова 2001].
В таком промежутке времени наблюдаются изменния в норме литературного языка. Следует подчеркнуть, что изменения в литературно-языковой
норме особенно заметны в современных условиях, когда наблюдается, как замечает акад. В. Костомаров, динамика языковых процессов, обновление литературного канона за счет языковых ресурсов (прсторечия, диалектизмов,
жаргона), а также за счет заимствований из других языков [Костомаров 1994].
Наряду с диахронной рецепционной множественностью существует и
синхронная. Подобная множественность свидетельствует не только о значимости данного произведения, но и о его конкретном значении для воспринимающей литературы. Оценивая творчество Пушкина, Белинский писал в свое
время, что “Пушкин принадлежит к числу тех творческих индивидов, к тем
великим историческим натурам, которые трудились для настоящего, подготавливая будущее, и поэтому уже не могут принадлежат прошлому [Белинский
1953-1956]. Поэтому его произведения имеют по несколько авторских прочтений в принимающих культурах. Так например, роман “Евгений Онегин” имеет
15 переводов на болгарский язык, причем все стихотворные, и большинство из
них воссоздают специфическую Онегинскую строфу.
Синхронная множественность свидетельствует о разнопрочтениях и
восприятиях текста разными творческими индивидуальностями. Это явление
связано, с одной стороны, с содержательной структурой текста, в которую заключены истоки различных интерпретационных возможностей, а с другой – с
творческой и эстетической позицией самого переводчика, с его индивидуальной ценностной установкой. Согласно А. Д. Швейцеру “возможности проявления индивидуальности переводчика, его собственной коммуникативной
установки зависят от удельного веса творческого начала в переводе” [Швейцер 1988, с.173]. Проявление творческой индивидуальности переводчика в органической связи с жанром рецептируемого текста: наиболее она заметна в
художественном и, в частности, в поэтическом тексте. Следует отметить, что
в публицистическом тексте ее влияние ограничено стандартизацией и клиши-
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рованностью языка и структуры, но зато заметно возрастает в художественной
публицистике с тем, чтобы затихнуть и прекратить свое воздействие в научном
и официально-деловом. Индивидуальность переводчика связана с переводческой стратегией, интерпретационной позицией переводчика, допускающей
подчеркивание тех или иных мест, а также исключение или добавление других.
Интерпретация, сопутствующая любой рецепции, подчинена и объективным закономерностям, а именно специфике переводящей языковой системы. В конечном итоге она приводит к созданию инварианта данного иноязычного текста в другой культуре и с помощью другого языка, свидетельствующего о расхождении в восприятиях одного и того же произведения носителями
разных культур.
В тексте перевода осуществляется пересечение концептуальных систем
обеих культур. Концептуальная система свидетельствует о специфике пространства, занимаемого носителями данной культуры, об их характере и психических особенностях, формировавшихся в этом пространстве [Гачев 1999],
а текст, по Лотману, представляет абстрактную модель действительности с позиции данной культуры [Лотман 1978]. Отсутствие тех или иных концептов в
культуре-реципиенте составляют лакуны в ее лингвокультурном пространстве согласно теории Сорокина и Марковиной [Сорокин, Марковина 1988]. В
результате рецепции лакуны, называющие аналогичные предметы и явления
принимающей культуры, компенсируются соответствующими аналогами и,
таким образом, они интегрируются в текст перевода.
Напр. в “Диких рассказах” болгарского писателя Н. Хайтова встречаем
слово деликанлия
“На ония, младите години, бях деликанлия, буйна кръв.” (Н.Х. “Диви
разкази”)
Болгарское слово деликанлия обозначает “млад буен момък”, что дает
возможность заменить его функциональным русским аналогом – парень удалец.
Срв. “В те давние-то годы был я парень удалец, буйная головушка.”
Те лакуны, которые репрезентируют национальное своеобразие отдающей культуры, вводятся в текст в транскрибированном или транслитерированном виде, сохраняя при этом самобытную концептуальную систему отдающей
культуры [Владова 2003].
Напр. “Воров распросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по
стрелецким приказам.” (В. Ш. “Я пришел дать вам волю)
Историческая реалия стрелецкий приказ обозначает Центральное правительственное учреждение в Русском государстве ХVI-ХVII вв., ведавшее
стрельцами – военнослужащими особого постоянного войска. При переводе
переводчик сохраняет опорный пункт(стрелец) в словосочетании стрелецкий
приказ, но расчленяет его и анализирует по частям, раскрывая его семантику.
Срв.: “Разбойниците да разпита, да ги смъмри за вините им и да ги разпрати всички до един на служба като стрелци.”
Накладываясь на устойчивую национальную традицию, привнесенные
концепты сливаются с ней, обретая новые свойства и качества. Эта ориентиро-
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ванность процесса рецепции проявляется как на формальном (языковом), так и
на содержательном уровне текста перевода. Применение тех или иных языковых приемов выразительности, выявление имплицитных ассоциаций в тексте,
экспликация неясных для адресата импликаций и различные виды компенсаций, применяемых с целью адаптировать текст к возможностям иноязычного
и инокультурного получателя приводит к некой модификации смыслового содержания рецептируемого текста. Благодаря этому процессу создается новый
текст, который в состоянии вписаться в иной культурный контекст и включиться в систему текстов данной культуры.
Рецепция, будучи объективно-субъективным процессом взаимодействия
и конфронтации двух лингвокультур, приводит к созданию такого текста, в котором наблюдается пересечение концептуальных систем обеих культур с ориентацией на концептуальные особенности принимающей культуры. Поэтому
и текст перевода есть такое словесное образование, посредством которого конструируется отношение “свое – чужое”, “мы – другие”, “наш мир – иной мир”,
и, в конечном итоге, трансформируется иной культурный опыт. Поэтому с созданием текста перевода процесс рецепции не исчерпывается. Рецепционное
движение продолжается, так как освоенный духовный продукт иноязычной
культуры отправляет свои созидающие импульсы к принимающей культуре,
провоцируя создание новых текстов и, таким образом, направляет ее движение и развитие, ее эволюцию. А это означает, что оба вида рецепции – репродуктивной и продуктивной находятся во взаимосвязи, представляя непрерывность и неиссякаемость процесса рецепции.
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Вопрос о технике перевода и о сущности используемых переводчиками
типов трансформаций при передаче единиц исходного языка обсуждается активно как в специализированных исследованиях, так и в учебных пособиях. Традиционно в русской и болгарской теории перевода переводческие трансформации
делят на лексические и грамматические. Эти две большие группы включают в
себя семь типов лексических и четыре типа грамматических преобразований.
Лексические трансформации обусловлены семиотическими механизмами изменения семантики слова – ее расширения, сужения, логического развертывания
и приращения смысла, механизмами синонимической или антонимической замены и др. Почти у всех авторов грамматические трансформации делятся на четыре группы: замены, перестановки, добавления и опущения. Такая схема трансформаций базируется, как правило, на системо-центрическом подходе к сопоставлению исходного и переводящего языков. Большая часть переводческих
преобразований вызывается отсутствием определенных грамматических форм
и категорий в одном из языков, неодинаковым объемом их значений и функций,
действием языковой нормы или узуса и национально-культурными особенностями членения мира и номинации фактов в каждом из языков.
Развитие прагматики, функционализма и дериватологии, объяснивших
многие динамические процессы, происходящие во внутреннем пространстве
языка, позволили по-новому и более углубленно подойти и к объяснению сущности механизмов преобразований языковых элементов в процессе перевода.
Особо важное значение для понимания переводческих преобразований имеет
развитие теорий о деривационной парадигме слова и о синтаксической парадигматике, теории семантического, функционально-семантического и син-
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таксического поля предложения. Становится ясно, что трансформационные и
деривационные процессы, которые происходят во внутриязыковом пространстве имеют непосредственную связь с механизмами переводческих трансформаций. Как отмечает В.Н. Комиссаров, межъязыковые отношения, обнаруживаемые в поведении языковых единиц в процессе перевода, во многом сходны
с внутриязыковыми связями единиц при их однозначном функционировании
[1:6]. Терминологически внутриязыковые преобразования структуры предложения и текста в лингвистической литературе обозначают по-разному. Используются термины трансформация, транспозиция, деривация, актуализация,
топикализация, модуляция и др.
Изменения структуры предложения во внутриязыковом плане объединяют в так называемую деривационную парадигму или в синтаксическое поле
предложения, которое включает в себя несколько различных предложенческих
парадигм. В научной литературе эти два понятия определяют как однозначные: Трансформационное, или деривационное поле /синтаксическое поле –
у Г.А.Золотовой/ формируется из трех видов парадигм: первую составляют
грамматические, семантико-грамматические, экспрессивно-коммуникативные модификации; вторую – синонимические вариации с неизосемическими
компонентами, третью – полипредикативные осложнения модели.” [2]. М.В.
Всеволодова говорит о двух типах парадигм предложения – семантической и
коммуникативной. Коммуникативная имеет два подтипа: актуализационная и
трансформационная парадигма [3:760].
Внутриязыковыми изменениями и порождением предложений и текстов
активно занимается в последние годы и дериватология. Понятие деривации
стали использовать не только на лексико-семантическом уровне, но и на уровне предложения и текста. Синтаксическую деривацию определяют как процесс образования разных синтаксических конструкций путем трансформации
определенной ядерной конструкции, т.е. изменения структуры и семантики
единиц, принимаемых за исходные [4:234]. Как утверждает Н.Д. Голев, порождение вторичного текста всегда содержит деривационный момент, поскольку
этот процесс есть образование одного текста на базе другого, преобразование
(по определенным механизмам) исходного текста, сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре вторичного текста. Вторичный
же текст в таком понимании есть продолжение, развитие, функция исходного
текста” [5].
Поскольку основная смысловая нагрузка при вторичном порождении
текста падает на его основную составляющую – на уровень предложения и затрагивает его предикатно-аргументную структуру, то ведущей в этом процессе
является деривация на синтаксическом уровне. Синтаксическая деривация, в
отличие от лексической (словообразовательной) деривации, охватывает «не
грамматическую форму слова, а грамматическую форму предложения или словосочетания: она приводит к изменению связей между лексемами (актантами
и предикатами), то есть к изменению синтаксической структуры предложения
(словосочетания)» [6: 27]. Некоторые авторы говорят о деривационном потен-
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циале пропозициональной структуры высказывания и о пропозициональной
деривации. Пропозициональная деривация связана с изменением отношений
между предикатом и актантами, с увеличением или уменьшением числа актантов, с изменением их статуса, или же с разного рода аспектуальными и
модальными деривациями, не меняющими актантную структуру пропозиции
[7,8]. М.В. Всеволодова отмечает, что одно базовое предложение может дать
более ста различных реализаций [3 :760]. Следует учитывать еще и тот факт,
что обычно параллельно с грамматическим преобразованием осуществляется
и изменение лексического состава синтаксической конструкции и текста.
Перевод, как порождение вторичного текста, также интерпретируется
как семантическая деривация. „В переводе единицы текста оригинала являются исходными, единицы текста перевода – семантически производными,
вторичными. С деривационной точки зрения перевод – это семантический
процесс образования производных единиц текста перевода из единиц текста
оригинала“ [9: 108-109].
Для нужд осмысления механизмов переводческих трансформаций и для
практики преподавания теории и практики перевода необходимо иметь представление о деривационных механизмах в процессах предицирования и номинации, контаминации и компрессии, которые являются движущими силами
текстообразования. Для практики обучения в иноязычной среде существенно
важным является последовательное рассмотрение деривационной внутриязыковой и межъязыковой парадигмы как отдельных актантов пропозиции, так
и целых пропозиций. Такой подход одноязычного описания биноминативных предложений характеризации реализован в [10 ]. Наш опыт показывает,
что можно с большой пользой для обучения проследить самые характерные
типы переводческих преобразований в сфере выражения субъекта, предиката
и объекта, в функциональных комплексах пространства, времени, причины,
цели, возможности/невозможности и т.д. Функциональное сопоставление целых комплексов разноуровневых языковых единиц, выражающих одну и ту же
понятийную категорию или определенную семантику, еще больше расширяет
реестр пропозициональных модификаций предложения при переводе и позволяет построить свою, специфическую, шкалу соответствий между членами
этих комплексов в исходном и переводящем языках [11]. Результаты такого
сопоставления имеют определенную ценность для теории перевода и позволяют глубже и детальнее понять природу переводческих преобразований не
вообще, а при передаче конкретного значения или функционально-коммуникативного комплекса.
Известно, что большая часть трансформаций в структуре предложения
связана с различными модификациями субъектно-предикатной рамки предложения. В основе этих трансформаций лежат семиотические, лексико-семантические, валентностные, парадигматические, ситуативные и другие причины. Так, например, трансформации субъектной формы охватывают весьма
широкий круг преобразований, связанных как с особенностями номинации на
референциальном, морфологическом, синтаксическом, стилистическом или

110

прагматическом уровнях, так и с актуализацией и изменением субъектно-предикатной или субъектно-объектной рамок предложения.
Трансформации на уровне предиката чаще всего связывают с усложнением структуры предикатного компонента и появлением связочных глаголов
и других реляторов, со свертыванием или, наоборот – развертыванием предикации, а также с номинализацией, адъективацией или адвербиализацией глагольного предиката.
Другая группа трансформаций связана с аспектуальными, модальными и разного рода обстоятельственными значениями, которыми осложняется
субъектно-предикатная рамка предложения.
Наши наблюдения основываются исключительно на материале переводов художественной литературы с болгарского на русский язык. Вызвано это
тем фактом, что, к сожалению, в преобладающем количестве переводов с русского языка на болгарский доминирует буквальный перевод довольно низкого
качества. Иногда даже известные и авторитетные переводчики попадают под
гипноз исходного текста и следуют слепо за его структурой, не учитывая такие
существенные факторы, как неодинаковое членение и номинация фактов действительности, действие языковой нормы и узуса, а также неодинаковая степень информативности языковых единиц и их стилистическая окрашенность в
обоих языках. Самыми яркими проявлениями грамматического буквализма являются буквальное копирование актантной структуры русского предложения,
паразитическое сохранение eго типа и порядка слов, изобилие причастных,
деепричастных и уменьшительных форм в болгарском аналоге, неправильный
перевод отдельных грамматических форм и структур, и т.д. В работе русских
переводчиков отмечается более высокий профессионализм и не такое точное
следование за структурой исходного текста – в пользу адекватной передачи его
смысловой и эмоционально-экспрессивной специфики. Тексты русских переводов отличаются большей свободой в оперировании как со смыслом, так и
с языковыми средствами его выражения. В качестве иллюстрации приведем
примеры из русских переводов книг Й. Радичкова, Ел. Пелина, П. Вежинова,
Д. Димова, Б. Райнова, осуществленных такими известными переводчиками,
как Н. Глен, М. Михелевич, Л. Лихачева, М. Тарасова, С. Никоненко, А. Собкович и др.
Слово, занимающее позицию субъекта, при переводе подвергается различным типам преобразований. Наблюдение над довольно большим корпусом
переводов показывает, что в арсенале переводческих тактик встречаются все
отмеченные в теории номинации способы наименования предметов и лиц:
прямая и косвенная номинация, свернутая и развернутая, генерализующая или
конкретизующая, опрощенная или избыточная. В исследуемой выборке переводов преобладают трансформации, мотивированные объективными причинами: различиями на системном, нормативном и узуальном уровнях, разными
прагматическими установками носителей обоих языков, характером текста и
др., а около одной трети имеют субъективный характер и отражают вкусы и
предпочтения переводчика [12]. Наблюдения показывают, что трансформации
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субъектной лексемы связаны, в первую очередь, с процессами, происходящими на номинативно-референциальном уровне: генерализация, конкретизация,
логическое развитие, приращение или расщепление значения, компрессия, синонимия, антонимия и др. А.Д. Швейцер относит к этим трансформациям на
референциальном уровне еще и метонимические трансформации, метафоризацию и деметафоризацию, и конверсив [13: 123]. Все эти изменения относят к
лексико-семантической деривации: Господин Тоци ме изпровожда мълчаливо
до пътната врата – Хозяин молча провожает меня до парадной двери /Б.
Райнов/; Двете семейства бяха много близки, години наред работеха заедно,
наемаха под аренда църковната нива Свети дух – Моя семья и семья глухонемой издавна ладили и долгие годы работали вместе, арендуя церковное поле
Святого духа /Радичков/; Премахването на Любо означаваше, че тия, дето са
го премахнали, са искали на всяка цена да предотвратят някакво важно разкритие по техен адрес… – Убийство Любо означает, что организаторы его
стремятся любой ценой предотвратить какое-то крайне нежелательное для
них раскрытие /Б. Райнов/; Жена му спеше както винаги по гръб, с открити
рамене – Наталия, как всегда, спала на спине, открыв плечи /П. Вежинов/;
Огнянов стана сериозен – Лицо Огнянова стало серьезным /Ив. Вазов/.
В синтаксическом плане самые частотные операции связаны с формальным добавлением субъектной формы, которая в болгарском языке почти регулярно опускается. Добавляется как номинативный, так и неноминативный
субъект. Появление неноминативного субъекта связано с изменением предиката и его валентности:
Нарочно не ги заговори, защото знаеше, че каквото и да ги попита, ще
го излъжат – Он сознательно не стал с ними разговаривать, потому что
знал наперед: про что ни спроси, все равно соврут /Радичков/ ; Много често, щом взема перото, виждам в далечината, дякаш родени от дим или от
земна пара, как в зелено пасище се изправят коне…. – Очень часто, стоит
мне взяться за перо, передо мной, словно рожденные дымом, или земными
испарениями, возникают лошади на зеленом пастбище… /Радичков/; Но все
пак изпита задоволство, че бе скъсал завинаги с класата на подтисниците
– И все же, ему было приятно сознавать, что он навсегда порвал с классом
угнетателей /Д. Димов/; Дружи ли с някого? – У нее есть друзья? /Д. Димов/;
Ще съжалявам, ако сега те уловят – Мне будет жаль, если тебя теперь
поймают /Д. Димов/.
К трансформациям формального порядка относится и изменение темарематического членения высказывания и выделения топика и фокуса в высказывании, и соответственно – применение перестановок – как в рамках простого, так и в рамках сложного предложения: Поговорката гласи, че нощта носи
добри съвети – “Ночь – добрая советчица”, – гласит поговорка /Б. Райнов/;
Тя отдавна излезе – Вышла она давно /Б. Райнов/; Бяха чудни олуци – като
тръби на орган… – Чудесные были трубы – словно трубы органа… /П. Вежинов/; Той тръгна за дома си, когато се развидели съвсем – Домой он пошел,
когда уже совсем рассвело /П. Вежинов/.
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Синтаксические трансформации связаны также с разнообразными модификациями актантной структуры высказывания. Они могут предполагать как
эксплицирование некоторых элементов высказывания из глубинной и пресуппозитивной части семантики в поверхностную структуру или же их стяжение,
так и взаимозамену актантов, и преобразования в глагольном узле: Съдбата
бе запазила всички изброени досега живи и здрави – Милостью судьбы все перечисленные до сих пор были живы и здоровы /Д. Димов/; О, ще стигне за три
месеца! – О! Мне хватит на три месяца! /Д. Димов/;Сянката под аркадата е
почти черна – Под аркадой почти темно /Б. Райнов/.
Чаще всего можно наблюдать полную или частичную конверсивную замену: перестановку в субъектно-объектной рамке высказывания или же замену
номинативного субъекта неноминативным. Причины могут быть разные: валентность предиката, различия в функционировании и частотности категорий
личности/безличности, активности/пассивности, разные способы выражения
отрицания, возраста, поссесивности, необходимости, желания, возможности и
др. В некоторых случаях наблюдается и смена вектора обозначения ситуации:
Сърцето му беше смразено от егоизъм и мизантропия – Эгоизм и мизантропия оледенили его сердце /Д. Димов/; Но от тая жега просто нямам
апетит – Но эта жара всякий аппетит убивает /Б. Райнов/;Тоя човек има
твърде неприятна прислуга – У Тоцци слышком неприятный слуга /Б.Райнов/;
Бях тъй капнал за сън, че дори не помня как съм стигнал до отредената ми
каюта – Меня до того одолевал сон, что не помню, как добрался до каюты
/Б. Райнов/; Нищо, че нямам още пълни четиридесет – Ничего, что мне нет
и сорока /Б. Райнов/; Значи, още съм в нормално състояние – Значит, пока у
меня все в норме /Б. Райнов/; Ние бяхме само четирима, затова Любо прати
малкия Савов за подкрепление – Нас было всего четверо, к тому же Любо послал молодого Савова за подкреплением /Б. Райнов/; Покойният Конти обаче
бе прославен в нарочен репортаж – А вот покойному Конти посвящен весьма
трескучий репортаж /Б. Райнов/; Бе привързала силно главата си през челото
с тюлено шалче, правеше го понякога, когато имаше мигрена – Голова ее была
туго затянута кружевной косынкой, как она делала иногда во время приступов мигрени /П. Вежинов/; Сърцето му мигновено се вледени – Ледяной холод
сжал сердце /П. Вежинов/.
При переводе наблюдаются также различные модификации, связанные
с субъективацией и с ее устранением, или с преобразованием субъектной перспективы высказывания: Човек не може да се отърве от нахалници – Спасенья нет от нахалов /Б. Райнов/; Днес няма да е възможно – Сегодня не могу
/Б. Райнов/; За секретарско място ли става дума? – Вы рассчитывали на секретарское место? /Б. Райнов/; Човек може да те запомни лесно – Тебя легко
запомнить /Д. Димов/; Той бе получил куршум в крака – Его ранило в ногу /Б.
Райнов/; Площадчето пред кафенето е оживено, на терасата също има доста народ … – На небольшой площади перед кафе царит оживление, на террасе тоже довольно людно … /Б. Райнов/; Зеленикавите й очи играеха с мек
изумруден блясък – В глазах играл мягкий изумрудный свет / Д. Димов/.
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Трансформации предиката касаются усложнения или опрощения его
структуры, синонимии или антонимии предикатного слова, его номинализации, адъективации, адвербиализации или же более сложных грамматически
или ситуативно мотивированных перифразировок. При переходе от одного
языка на другой встречается и развертывание простой пропозиции в сложную
или же наоборот – ее стяжение, компрессия: Площадът е малък, задръстен
от сергии с банани и портокали, от купища празни каси, от кряскащи продавачи и разнородна навалица – Небольшая площадь заставлена лотками с
бананами и апельсинами, завалена пустыми ящиками, среди пестрой толпы
раздаются выкрики лоточников /Б. Райнов/; Мисля, че можете да тръгвате –
Вам, пожалуй, пора /Б. Райнов/; Обаче външността понякога лъже – Однако
внешность порой бывает обманчива /Б. Райнов/; Здрачава се – Спускаются
сумерки /Б. Райнов/; Във фотографията по ми върви. Трябваше да стана фотограф – Лучше бы я стал фотографом. В фотографии я куда более везуч /Б.
Райнов/; Изключено! – Этому не бывать! /Б. Райнов/; Но ако чичо Гаврил бе
грешен, мигар и ние бяхме грешни? – Ну, ладно, пусть у дяди Гаврила были грехи, но мы-то разве тоже были грешниками? /Радичков/; Вие ли бяхте на телефона? – Это вы мне звонили? /Д. Димов/; Краката му омекнаха изведнъж,
той приседна на табуретката – Ноги стали ватными. Пришлось сесть /П.
Вежинов/; Телефонът даваше свободно…. – Послышались длинные гудки….
/П. Вежинов/
Даже небольшой иллюстративный материал показывает разнообразие
используемых при переводе деривационных преобразований при передаче
субъектно-предикатной и субъектно-объектной рамок предложения. Их полное и последовательное описание – дело будущего, поскольку полный список
таких замен еще не до конца осмыслен и выявлен и во внутриязыковом плане.
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КОНВЕРСИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕЙ И ЧАСТНОЙ
ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
Стефка Петкова-Калева

CONVERSIVE TRANSFORMATION
AS A PROBLEM OF THE GENERAL
AND SPECIFIC THEORY OF TRANSLATION
Stefka Petkova-Kaleva
Abstract: In her presentation the author poses the problem about the
necessity of establishing the place of the conversion reorganization in the system
of transformations in translation. The author also dwells on the main ideas in the
area of the semantic and communicative syntax which could be of use for the correct
description in the cases of conversion in translation caused by the systematic differences between the Russian and Bulgarian grammar systems.
KEY WORDS: communicative syntax, conversion, transformation

Теория перевода относительно молодая наука. Как известно, обособление переводоведения как специфической области гуманитаристики произошло чуть более пятидесяти лет назад. В науке это слишком короткий период
для накопления достаточных по количеству данных, наблюдений и анализов,
которые давали бы возможность структурирования относительно непротиворечивой общей теоретической базы. Наблюдения над исследованиями в области теории перевода дают основание думать, что на данном этапе все еще
идет попытка выведения и структурирования проблематики теории перевода,
а также унификации ее терминологического аппарата. Оформившиеся в этот
период теоретические модели отражают различные аспекты переводческой
проблематики, но они далеки от однозначного решения многих теоретических
и прикладных проблем переводческой деятельности. Это касается как общей
теории перевода, где все еще ждет своего решения, например, проблема эквивалентности и оценки качества перевода, а также проблема утверждения
единой системы переводческих трансформаций, как технологической основы
перевода. В еще большей степени это касается частной и специальной теории
перевода, где исследования почти не выходят за рамки анализа лексико-идиоматического уровня переводческих соответствий. В то же время ряд проблем
перевода возникает на уровне высказывания и текста/ дискурса и имеет грам-
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матическую основу. Это не удивительно: сложность переводческого процесса, его лингвистические и экстралингвистические основания и зависимости
нуждаются в доскональном исследовании, что, конечно, требует времени и
усилий.
Одна из проблем, которая все еще ждет своего решения, это проблема
места конверсивных преобразований при переводе в общей системе переводческих трансформаций, как с точки зрения общих проблем перевода, так и
с точки зрения перевода в рамках русского и болгарского языков. Задача настоящей работы – попытаться очертить отправные точки и выявить основные
лингвистические идеи и модели анализа, которые могли бы, по мнению автора, лечь в основу дальнейшего описания структур, подвергающихся межъязыковым конверсивным преобразованиям при переводе с русского языка на
болгарский язык.
Прежде чем перейти к сущности изложения следует уточнить некоторые
исходные положения авторской позиции.
1. Конверсивное преобразование проявляется на уровне структуры высказывания, т.е. минимальной единицей переводческой деятельности и исследовательского анализа является предложение/высказывание.
2. Предикаты X и Y реализуют отношения конверсии, если они имеют
обращенную ролевую (актантную) структуру и если у них есть по крайней
мере две семантические валентности, удовлетворяющие следующим условиям: а) набор ролей для этих валентностей один и тот же; б) в деревьях Х-а
и Y-ка валентностям с одним и тем же номером соответствуют разные роли
(актанты), напр. У нас кончились деньги – Ние изхарчихме всичките си пари.
3. Если исходить из модели четырехступенчатой структурной организации
высказывания, в которой различаются следующие уровни: денотативный (составляющий содержательную основу предложения), семантический (уровень,
определяющий ракурс представления ситуации), синтаксический (формальный)
(уровень, на котором компоненты ситуации распределяются по синтаксическим
позициям) и коммуникативный (уровень прагматического темо-рематического
членения), то конверсия при переводе связана с семантическим (сигнификативным) уровнем. В связи с этим, как справедливо отмечает Ю. Апресян, “при
установлении отношения конверсности в расчет должны приниматься только
семантические валентности, независимо от того, выражаются ли они на поверхностно-синтаксическом уровне или нет, и если они выражаются, то сколькими
поверхностными формами они представлены” [Апресян 1995: 259].
4. Конверсия рассматривается как форма обращенной реализации субъектно-объектной актантной структуры денотативной ситуации на семантическом уровне. При этом субъект и объект рассматриваются как грамматические
абстрактные компоненты, относящиеся к семантическому уровню структуры
предложения, занимающие промежуточное положение между уровнем денотативных компонентов ситуации, или ролей, и уровнем синтаксического представления предложения [Алисова 1971:41-42, Падучева 1974: 218-226, Всеволодова, Дементьева 1997: 53-54].
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В исследованиях по теории перевода, посвященных переводческим
трансформациям, конверсивные преобразования получают разнообразную
трактовку и попадают в различные элементы системы трансформационных
приемов. Например, в модели закономерных соответствий Я. Рецкера конверсивные преобразования связываются с приемом логического развития
понятия, как элемента группы семантических трансформаций, и с приемом
замены частей речи и членов предложения в группе грамматических трансформаций. В теории уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова (этой точки
зрения придерживается и А. Паршин) конверсия связывается с переводческими приемами, реализующими третий, семантический, уровень эквивалентности (расположенный между прагматическим уровнем цели коммуникации и
уровнем идентификации ситуации, с одной стороны, и уровнем инвариантных
значений синтаксических структур и уровнем семантики словесных знаков, с
другой стороны) [Комиссаров 1990; Паршин 2000]. В теоретической модели А.
Д. Швейцера конверсивное преобразование, так же как и антонимический перевод, рассматривается как комплексный вид переводческой трансформации,
относящийся к реализации референциального уровня семантической эквивалентности [Швейцер 1988].
Болгарский специалист в области теории и практики перевода И. Васева, которая при построении своей системы переводческих трансформаций, в
основном, придерживается теории закономерных соответствий Я. Рецкера, отводит конверсивным преобразованиям роль отдельной формы лексико-семантической трансформации. Она рассматривает конверсивные преобразования
как “занимающие важное место в системе перифразирования семантической и
ситуативной моделей, отражающей эквивалентные отношения между различными формулировками одного и того же смысла [Васева 1982: 101]. Хотя более корректной представляется интерпретация конверсивного преобразования
в качестве комплексного семантико-грамматического приема трансформации
при переводе, с многими наблюдениями и заключениями И. Васевой нельзя
не согласиться. И. Васева, например, резонно отмечает, что если в плоскости
одного языка появление конверсивов вызвано желанием подчеркнуть какойлибо елемент, который остался в тени в другом варианте высказывания (напр.
В этом возрасте девочки превосходят мальчиков в развитии – В этом возрасте мальчики уступают девочкам в развитии), то при переводе почти всегда
применение конверсивов продиктовано расхождением в нормах, в грамматическом строе, в правилах лексико-грамматической сочетаемости элементов
исходного языка и языка перевода. Например, На нем было просторное белое
пальто, вроде блузы (И.Тургенев, Накануне) обязательно следует трансформировать при переводе, например в Той беше облечен с широко бяло палто
като блуза, так как болгарский язык не располагает конструктивной моделью
описания данной ситуации, в которую входил бы элемент типа “на нем было”
[Васева 1982: 114].
Другой причиной, приводящей к применению конверсивной трансформации, И. Васева считает узус. Например, фразу После брата осталась моло-
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дая жена и шестеро детей (Ю. Казаков, Сев. дневник) лучше было бы перевести, напр., следующим образом: Брат ми остави млада жена и шест деца,
так как это более употребительная и привычная для болгарского языкового
сознания форма описания ситуации, чем изоморфная исходной конструкция
След брат ми останаха жена и шест деца. Так же как и все исследователи
феномена языковой конверсии, И. Васева видит в замене залоговой структуры самый бесспорный случай конверсивного преобразования. Она отмечает,
что в переводах с русского языка на болгарский язык чаще всего наблюдается
замена страдательного залога действительным, что объясняется, по мнению
И. Васевой, аналитизмом болгарского языка и связанным с ним стремлением
переводчиков избегать скопления предлогов. Обратная замена при переводе с
русского языка на болгарский, как считает И. Васева, наблюдается при инвертном расположении дополнения и подлежащего в русском тексте. При переводе дополнение (семантический объект) занимает позицию семантического
субъекта, в синтаксической функции подлежащего, напр.: Этот небольшой
дворик преграждал забор – Дворчето беше преградено с дъсчен стобор.
К наиболее частотным случаям конверсных преобразований при переводе с русского языка И. Васева относит перевод различных по семантической
функции конструкций с предлогом У, напр.: У вас ужасный вид – Изглеждате
ужасно; У них дача под Москвой – Те имат вила край Москва. Этот случай
конверсии при переводе нуждается в более детальном изучении и описании.
Васева И. обращает внимание и на случаи употребления квазиконверсивных
преобразований при переводе, связанных с частичным обращением ролевых
структур. Примером квазиконверсивного преобразования является, например,
трансформация русского безличного предложения в личное при переводе на
болгарский язык: Ты, мне помнится, его жена. – Ти, доколкото си спомням, си
негова жена. Как ни метки наблюдения И. Васевой над случаями переводческой конверсии и квазиконверсии, исследовния в этом плане далеко не достаточны. Автор считает, что корректность этих исследований требует, чтобы они
опирались на основательном сопоставительном анализе трансформационных
и коммуникативных парадигм русских и болгарских базовых синтаксических
структур, реализующих типовые ситуации, маркируемые основными типами
предикатов. При этом можно опереться на ряд идей представителей семантического и коммуникативного синтаксиса в русской лингвистике. Среди них
отметим следующие:
1. Концепция синтаксического поля предложения Г. А. Золотовой;
2. Идея Т. П. Ломтева о парадигматике простого предложения, которая должна устанавливаться отдельно на основе каждой отдельной категории
предложения, причем к категориям предложения Т.П. Ломтев относит его
конвертируемость [Ломтев 1972:197]. Парадигма предложения по категории
конвертируемости рассматривается Т.П. Ломтевым в двух аспектах. С одной
стороны, это парадигматические отношения между различными высказываниями, построенными по одной модели, например: Петр любит Ивана, Федор презирает Сергея, а с другой стороны, это отношения между различными
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моделями предложения, инвариантными с точки зрения семантики. (Рабочие
построили дом – Дом построен рабочими). Явления первого типа носят название парадигматических серий, а явления втрого типа – парадигматических рядов [Ломтев 1961]. Исходя из этого разграничения, впоследствии Т. П.
Ломтев разрабатывает теорию конвертируемости. Рассматривая предложение
как систему отношений, Т.П. Ломтев различает конверсию предметов в этом
отношении (Тишина сменяет шум – Шум сменяет тишину) и конверсию самого отношения. “Отношение между предикатными предметами обладает
направлением. Отношение, выражаемое предложением, может иметь прямое
и обратное направление”, но само отношение остается неизменным.
3. Концепция синтаксической парадигмы Т. В. Шмелевой. Развивая
идеи Т. П. Ломтева, Т. В. Шмелева констатирует, что интеллектуальная модель ситуации, о которой говорит Т. П. Ломтев, это пропозиция в современных
терминах и уточняет: “Одна ситуация предполагает целый ряд пропозиций,
величина которого зависит от характера ситуации и от числа ее возможных
повторов” [Шмелева1983: 44]. Концепция Т. В. Шмелевой дает теоретическое
обоснование вероятным видоизменениям структуры предложения на основе
адекватности и стандартности отражения ситуации.
4. Теория диатез, разрабатываемая петербургскими лингвистами [Категория залога … 1970; Типология пассивных конструкций… 1974; Холодович
1970; Храковский 1975]. В теории диатез – схем соответствия между единицами семантического уровня (субъектом и объектом) и единицами синтаксического уровня – для номинативно-аккузативных структур устанавливается семь
схем соответствия единиц синтаксического и семантического уровней, при
этом особыми диатезами рассматриваются схемы, в которых семантические
субъект и объект не выражаются на синтаксическом уровне.
5. Идея синтаксической парадигмы П. Адамца. П. Адамец [Адамец
1974; Адамец 1978] включает в синтаксическую парадигму предложения, имеющие различия в “грамматической презентации: конверсивные предложения;
бесподлежащные предложения с безличной формой предиката; предложения с
альтернативной формой предиката. П. Адамец отмечает, что различные виды
конверсивов по-разному взаимодействуют с актуальным членением. Критерий
общности парадигматического ряда П. Адамец считает сохранение структуры
пропозиции.
6. Концепция многоуровневого строения предложения (Т. П. Ломтев, И.
А. Мельчук, Ю.Д. Апресян, Ф. Данеш, Е.В. Падучева, В.Г., Адмони, М.В. Всеволодова и др.), в которой выделяются денотативный, семантический и синтаксический уровни его строения.
Денотативный уровень – это уровень содержания предложения, являющегося отражением некоторого конкретного события объективной действительности. Основная единица денотативного уровня – это денотативная роль,
причем роли подразделяются на актантные, сирконтантные и атрибутивнопредикатные. В основе описания денотативного уровня лежит понятие типовой ситуации: действия, состояния, отношения, свойства и бытия. Каждому из
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этих предикатов соответствуют определенные актантные роли: протагонист (с
вариантами агенс и экспериенцер), пациенс, адресат, инструмент, ситуант.
Именно типовая ситуация рассматривается как основа содержательной
общности парадигмы предложения.
Ситуативный уровень – это уровень смысла предложения, уровень,
определяющий ракурс представления ситуации, на котором решается ряд задач, среди которых: выбор пропозиции, описывающей ситуацию с различной
степенью полноты [Шмелева 1988, СРЯ 1989], определение денотативных
компонентов, которые будут представлены. На этом уровне устанавливаются
отношения предикации или предицирования между денотативными компонентами. В этом отношении особенно интересны с точки зрения задач, рассматриваемых в данном изложении, идеи П. Леканта о прямой и косвенной
предикации [Лекант 1983] и идеи М.В. Всеволодовой о первичном и вторичном предицировании, реализующиеся субъектно-объектной моделью. Субъект
и объект при этом рассматриваются как грамматические абстрактные компоненты (“позиционные функции [Кацнельсон 1972], “структурные значения“
[Апресян 1974]), занимающие промежуточное положение между уровнем денотативных ролей и уровнем синтаксического строения предложения [Алисова 1971: 41-42; Падучева 1974: 218-226]. Денотативный субъект (Протагонист)
на этом уровне реализуется в семантических ролях экзисциенса, агенса, экспериенцера, причем он может быть выражен имплицитно, эксплицитно или
метонимически. Пациенс получает роли объектива, креатива (результатива),
пациентива, перцептива, делиберата и т.д.
Синтаксический (формальный) уровень – на котором имена компонентов ситуации распределяются, в соответствии с коммуникативным заданием, по синтаксическим позициям, определяется синтаксический центр предложения, оформляется линейно-интонационная структура и порядок слов, как
инструменты актуального членения.
7. Концепция изосемичности/неизосемичности грамматических структур Г.А. Золотовой, в которой изосемическая конструкция рассматривается
как конструктивная модель, в которой денотативная структура выражена наиболее экономично и нейтрально. В понимании Г.А. Золотовой изосемической является конструкция, составленная изосемическими словами, т.е. такими, частеречная принадлежность которых соответствует категориальным
явлениям, которые они называют. Так, материальный предмет называется существительным, действие – глаголом, признак предмета – прилагательным,
признак действия – наречием [Золотова 1982:127]. В плане рассматриваемых
проблем важно дальнейшеее развитие понятия изосемической структуры в работах М.В. Всеволодовой, которая выделила в рамках изосемических структур изоморфную и неизоморфную структурные разновидности. Изоморфная
изосемическая конструкция не только состоит из изосемических слов, но и
синтаксические позиции этих слов соответствуют их синтаксическим ролям,
в то время как изосемическая неизоморфная конструкция отвечает только первому требованию [Вопросы… 1989:8]. К этой концепции очень близка идея
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Т.В. Шмелевой о “номинативном стандарте”, в котором реализуется наиболее
корректный способ представления события [Шмелева 1988].
8. Очень полезной представляется также идея Е.В. Клобукова о наличии в русском языке трех различных морфологических падежных категорий,
базирующихся на одном и том же составе словоизменительных субстантивных форм, но с разным содержанием и даже с различным количеством противопоставленных грамем, которые он обозначает как Падеж1, Падеж2 и
Падеж3 [Клобуков 2007:277-278; Клобуков 2008:6-11]. Падеж1 – категория с
пропозициональной семантикой субстантивной формы как средства обозначения компонентов ситуации или связей в рамках макропропозиции (агенс,
пациенс, адресат, инструмент и т.п.). Это основная падежная категория, с которой традиционно связывается понятие падеж. Падеж2 – это морфологическая
категория, также выражаемая на уровне субстантивного словоизменения, но
связанная не с передачей объективной информации о действительности, а с
субъективной интерпретацией говорящим этой действительности. Падеж2 реализует способность падежной формы выражать оппозицию `центральный /
периферийный участник ситуации`, указывать на коммуникативный смысловой ранг имени [Кобозева 2000:250-251]. В качестве иллюстрации интерпретативной сущности категории Падеж2, можно привести следующие оппозиции:
Латвия соседствует с Естонией – Естония соседствует с Латвией, Хочу
спать – Мне хочется спать; Ребенок прочитал сказку – Сказка прочитана ребенком. С точки зрения данной функции номинатив противопоставляется всем
косвенным падежам существительного. С этой точки зрения, И.п., являясь немаркированным членом данной привативной оппозиции, несет информацию
о том, что данный предмет, независимо от его объективной роли в ситуации,
рассматривается говорящим в качестве центрального ее элемента. Своя йерархия по линии большей/меньшей степени периферийности намечается и на
уровне косвенных падежей. Так падежная форма с объектным значением является более центральной по сравнению с падежными формами, специализирующимися на выражении места или орудия, ср.: заткнул вату в щель – закрыл
щель ватой [Падучева 1996:25; Клобуков 2008:7]. Как отмечает Е.В. Клобуков
именно это распределение косвенных падежей по коммуникативным рангам
еще не достаточно изучено.
Падеж3 связан с выражением иллокутивных значений апеллятивностинеаппелятивности. Эта категория маркирует способность падежных форм, используемых в качестве обращения, указывать на роль предмета (обычно лица)
в ситуации речи в рамках противопоставления говорящий – слушающий –
предмет речи. Учитывая принципиальную несоотносительность указанных
категориальных значений, Е.В. Клобуков приходит к выводу, что в СРЯ нет
единого падежа как целостной морфологической категории, а есть выражаемое на материале субстантивных форм единство из трех разных морфологических категорий. Таким образом автор представляет себе работу по выведению
основных случаев системных конверсивных преобразований при переводе с
русского языка на болгарский.
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Как было уже отмечено, в качестве исходной базы для исследования
данного типа рассматривается система основных типов предикатов.
1. В связи с этим, на первом этапе следует провести дополнительное
членение в рамках основных типов предикатов и вывести их релевантные для
общения разновидности. Напр., в рамках предиката действия выделить предикаты физического, речевого, интеллектуального действия; в рамках предиката
состояния – предикаты психо-физического, интеллектуального и социального
состояния; в рамках реляционного типа – предикаты эмоциональных, социальных отношений, отношений поссесивности и др.
2. В рамках каждой из выделенных разновидностей очертить круг типовых ситуаций на основе характеризующих эти типовые ситуации актантных
структур. Например, в ситуации активного физического действия – типовую
ситуацию действия человека, животного, стихийной силы и т.д. При этом
нельзя упускать из виду динамические и статические параметры каждой из
выделяемых ситуаций, поскольку они часто реализуются при помощи специфических языковых структур. Например, динамический аспект ситуации
социальных отношений в русском языке реализуется при помощи специфической синтаксемы в + В.п. с предикатными формами выити/ выбраться / выбрать, например выти в люди, выбрать в депутаты.
3. Очертить коммуникативные парадигмы предложений, реализующих
уже выделенные типовые ситуации в рамках русской и болгарской грамматических систем, направлении изосемические – неизосемические структуры
(если в данном случае номинативный стандарт допускает употребление изосемической структуры). Уточним, что вслед за М.В. Всеволодовой коммуникативная парадигма рассматривается как составленная из двух рядов синтаксических структур, формирующих актуализационную и трансформационную
парадигмы предложения. Актуализационная парадигма предложения включает актуализационные модификации предложения: 1) с нейтральным порядком
слов; 2) с инверсией темы и ремы; 3) с перестановкой форм внутри синтагмы;
4) с топикализацией одного из компонентов с последующим установлением
отношений вторичного предицирования между составляющими предикативной пары.
4. Набрать солидный массив форм, реализующих ту, или иную базисную
структуру, и ее трансформ с целью выявления количественных параметров
употребления форм и закономерностей узуса.
5. Сопоставить коммуникативные парадигмы русских и болгарских
структур с целью выявления случаев системной асимметрии и системных соответствий.
6. На основе проделанных наблюдений и выводов оформить систему
рекомендаций, которые способствовали бы оптимизации принятия решения
со стороны переводчика в процессе перевода. При этом, конечно, следует использовать уже накопленный опыт сопоставительного исследования категории субъекта [Николова 2006, 2007, 2010; Градинарова 2004 и др.], категории
объекта [Иванова 1985, 1993], категории имперсонала [Градинарова 2006а,б;
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2009, 2010], категории пассива [Дамянова 2002, 2003, 2008 и др.], категории
поссесивности [Атанасова 2008 а,б; 2010]
В заключение приведем очень меткое замечание А. Паршина: “ Полностью или частично эквивалентные единицы и потенциально равноценные высказывания объективно существуют в ИЯ и ПЯ, однако их правильная оценка,
отбор и использование зависят от знаний, умений и творческих способностей
переводчика, от его умения учитывать и сопоставлять всю совокупность языковых и экстралингвистических факторов. В процессе перевода переводчик
решает сложную задачу нахождения и правильного использования необходимых элементов системы эквивалентных единиц, на основе которой создаются
коммуникативно равноценные высказывания в двух языках и которая не дана
непосредственно, а обнаруживается лишь в ходе теоретического исследования
при сопоставлении множества оригиналов с их переводами”.
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ЗА ПРЕВОДА НА ВЪПРОСИТЕЛНИ
С НЕ-ВЪПРОСИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
КАТО НАЧИН ЗА ЕКСПЛИЦИРАНЕ НА
ПРАГМАТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ
Ирина Иванова

Translating Interrogative
by non-interrogative structures
as a way of making their pragmatic
meaning explicit
Irina Ivanova
Abstract: The article focuses on vasome cases in which English tag questions are translated in Bulgarian by means of non-interrogative structures. These
untypical, infrequent translation equivalents are indicative of translators’ attempts
to render the semantic and pragmatic meaning of the original correctly, and make
Bulgarian equivalents pragmatically relevant and explicit. Two main types of transformations are discussed: substituting various discourse markers for the missing
tag, and leaving out the tag completely. Whereas the first transformation is indicative of the modified epistemic-modal nature of the original, the second one emphasizes both the affective and epistemic meaning of the original, and also reflects some
language and culture specific phenomena such as politeness, co-operation, etc.
KEY WORDS: interrogative, pragmatic meaning, tag questions, translation
equivalent

Значението като езиков феномен е обект на изучаване от две основни направления в науката за езика – семантиката и прагматиката. Семантичното значение се реализира чрез взаимодействието на три основни компонента – контекста, в който е ситуирано изречението, значенията на думите в изречението, и
неговата морфологична и синтактична структура. Прагматиката, от своя страна,
се занимава с отношенията между семантичното значение, значението на говорещия, т.е. неговите комуникативни интенции, и контекста на употреба [1: 166].
Настоящата статия се занимава с един частен случай на преводаческа
трансформация, при който по един специфичен начин се комбинират всички посочени по-горе елементи. Предмет на наблюдение е замяната на един
вид синтактична структура с друг при превода на английските tag questions на
български, при което решаваща роля има експликацията и конкретизацията на
прагматическите им значения в различни контексти. Тъй като основна черта на
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tag questions е тяхната структурна нестабилност и многозначност, мотивирани
от сложното взаимодействие между значенията на съобщителната и въпросителната им част, преводачът трябва да се съобразява с този своеобразен синкретизъм и с възможността да се формират различни значения в различните
контексти на употреба.
Прагматическите значения на tag questions се формират в резултат на
взаимодействието на различни екстралингвистични фактори, като основна
роля играят интенциите на говорещия, представата му за осведомеността на
адресата и наличието на общ когнитивен фон между тях. По своята прагматика
конструкцията може да бъде определена като национално-специфичен механизъм за регулиране на междуличностните контакти и изразяване на категорията учтивост, като начин за координиране на позициите на комуникантите
и въздействие и манипулиране на адресата за постигане на дадена комуникативна цел. Съществуват множество изследвания върху семантико-прагматичната специфика и рецепцията на tag конструкциите в различни контексти, като
сходствата и различията в класификациите се обясняват основно с различните цели и методологии на изследването. Изследователите разделят конструкциите на два основни подтипа – епистемично-модални и афективни, като в
рамките на първия подтип се включват прагматическите значения искане на
информация, изразяване на съмнение, очакване на потвърждение, търсене на
съгласие, изказване на умозаключение; а вторият подтип обединява функции
като иницииране или поддържане на разговора, отправяне на учтива молба,
изразяване на мнение (колебливо или безапелационно), отношение, интерес,
изненада, отправяне на предизвикателство, изразяване на ирония, хумор, сарказъм и агресия [2: 56].
При съпоставителните изследвания разглеждането на преводната еквивалентност позволява „да се сложи знак за равенство между явления, заемащи различни места в системата на съпоставяните езици, като по този начин
явлението излиза извън рамките на езика и навлиза в цялото многообразие на
речта. Според Данчев преводът разкрива значителните компенсационни възможности на езиците, които се реализират чрез използване на твърде разнородни средства за изразяване на едно и също значение” [3: 21]. Прагматическата адаптация на преводите е свързана с явленията, произтичащи от характера
на самия преводен процес и субективните решения на преводача. Тя цели да
се постигне равенство на комуникативния ефект, който се изразява чрез единиците на оригинала и техните преводни еквиваленти и аналози; процес, при
който преводачът може да се отклони от буквалното предаване на оригинала, с
цел постигане на еквивалентен превод. В йерархията на нивата за еквивалентност прагматичният аспект доминира над другите нива, защото той осигурява
запазването на комуникативния ефект на оригиналния текст и включва такива
елементи на превода като комуникативната интенция, комуникативния ефект
и ориентацията към адресата [4: 145-178].
Проблемът за адекватното предаване на значението при превода от английски език е особено актуален в случаите, когато дадена конструкция няма
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формален аналог в българския синтаксис, и единственият начин за установяване на начините за нейното предаване са така наречените функционални
еквиваленти, дефинирани от Людсканов [5: 113] като „такива конструктивни
единици на превода, езикови средства, които изпълняват в системата на контекста същите функции, които даденото или дадените средства на оригинала в
системата на цялото, и в своята съвкупност дават на превода същата идейноестетическа и емоционална функционалност, каквато има оригиналът, т.е. осигуряват предаването на инвариантна информация”. Статистическата обработка на данните от превода позволява да се подреди „ветрило на съответствията”
или „ветрило на функционалните еквиваленти”, и да се определи „доминантен
функционален еквивалент”, който обикновено се свръхгенерализира по схемата 1:1 в междинния език на изучаващите езика [3: 101]. Данчев смята, че
при близкородствени езици той обикновено съвпада със съответния елемент в
езика-източник, а при съпоставката на неродствени езици (какъвто е случаят
с английски и български) може да се окаже, че той е съвсем различен в структурно отношение от съответната единица в езика, от който се превежда. Точно
такъв е случаят с английските tag questions и начина, по който те обикновено
се превеждат на български език – с очевидно наложилият се доминантен функционален еквивалент – конструкцията с частицата нали. В изследвания корпус
те са примерно половината от преводните еквиваленти. В преобладаващата
част контрастивни изследвания те се посочват като основно и доминиращо
съответствие [вж. 6, 7, 8].
При по-основателно разглеждане обаче, се оказва, че съществува много
по-голямо разнообразие от преводни еквиваленти. Сред тях определен интерес представляват случаите – в които преводните съответствия представляват
невъпросителни конструкции – най-често като резултат от формалното изпускане на въпросителния елемент tag. Това са основно съобщителни и възклицателни изречения.
Невъпросителните преводни еквиваленти се появяват в резултат на две
основни манипулации на английската конструкция:
1.Формално изпускане на въпросителната част, което се компенсира в
българския аналог чрез модални маркери като наистина, сигурно, обаче, навярно, изглежда, естествено, ако не се лъжа и доколкото си спомням. В българската лингвистична литература те се дефинират по различен начин [вж. 9, 10].
2. Изпускане на въпросителната част, което не се компенсира формално
при превода.
Появата на модалните маркери при формално изпускане на въпросителната част е свързана със засилване на утвърдителната, констативна семантика.
Това се илюстрира в следните примери:
Маркерът наистина може да стои на различни места в изречението
(както се вижда от примерите), като сигнализира това, което според преводача
е фокусът на изречението и има ролята да подчертае съгласието на говорещия
с някаква общоизвестна истина или с извод, произтичащ от предходно твърдение:
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Yes, quite, quite important, is it not? (O. Wilde)
Да, наистина много, много необходима.
There is nothing, nothing like the beauty of home-life, is there? (O. Wilde)
Да, семейният живот наистина е нещо несравнимо прелестно.
Yes, men persecute us dreadfully, don’t they? (O. Wilde)
Да, мъжете страшно ни задирят наистина.
Думата наистина може да е подсилена от значи, което подчертава констативното значение:
Oh, darling, you have come back, haven’t you? (E. Hemingway)
О, мили, значи наистина се върна!
Увереността на говорещия в истинността на пропозицията в главната
част може да бъде подчертана в българския еквивалент и чрез думата сигурно.
Чрез нея се изразява уверено предположение. Тя може да стои в началото или
в края на изречението:
You’re very proud of her, aren’t you? (J. Grisham)
Сигурно много се гордееш с нея.
Наречието сигурно може да се употребява като еквивалент самостоятелно или в комбинация с маркерът обаче, който имплицира противопоставяне с
някакъв елемент от предходния по-широк контекст и допълнително придава
акцент върху топика на изказването:
This Sway kid ain’t that bad, is he? (J. Grisham)
Това хлапе обаче сигурно не е чак толкова зле.
Думата навярно наред с имплицитния апел към адресата за верификация на изказаното мнение придава на изказването и допълнителен смисъл на
предположение относно пропозицията. Това се поддържа от вметнатия елемент в английската фраза of course. По своята прагматика такива изказвания
съответстват в английския език на очакващите потвърждение tag questions
(confirmatory tags):
I mean, of course, you are continually christening, aren’t you? (O. Wilde)
Искам да кажа, че навярно през вашите ръце са минали не една или две
кръщавки?
Констатация, която се базира върху някаква предварителна информация,
и от която говорещият прави извод, изразява и модификаторът изглежда:
It is only fair, and she looks like a woman with a past, doesn’t she? (O. Wilde)
Мисля, че не е нечестно, а тя, изглежда, е жена с минало.
Съществен оттенък на увереност, свързана с някакви традиционни житейски истини и правила изразява думата естествено в българския еквивалент. Тази по-голямата сигурност на говорещия в истинността на изказаната
пропозиция премахва въпросителността на изходната фраза:
And certainly once a man begins to neglect his domestic duties he becomes
painfully effeminate, does he not? (O. Wilde)
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Започне ли един мъж да пренебрегва домашните си задължения, той
естествено става слабохарактерен.
Добавянето в самото начало на репликата на думата естествено и обобщаващото категоризиращо твърдение, вместо неутралния очакван отговор,
съпроводен със смекчаващ, насочен към адресата апел към съгласие, звучат
по-скоро безапелационно, което силно променя първоначалния смисъл и илокутивната сила на оригинала:
Gwen: Let us go into the house. They will hardly venture to come after us there.
Cecily: No, men are so cowardly, aren’t they? /They retire into the house with
scornful looks/ (O. Wilde)
Естествено. Мъжете са такива страхливци.
Определена смяна на акцентите и ориентация на преводача не към предаване на значението за потвърждаване на изходната пропозиция, а към желанието да се подчертае ролята на говорещия във възприемането и тълкуването
на основното съобщение, се съдържа в конструкциите с формите ако не се
лъжа и доколкото си спомням. Ако не се лъжа уточнява верността на предположението относно истинността на пропозицията, а доколкото си спомням
подчертава мобилизацията на стари знания и спомен за информацията в тази
пропозиция. И двете формации могат да заемат различна позиция в изречението:
A lawyer, is he not, grey-headed, and walks with a limp? (A.C. Doyle)
Ако не се лъжа, той е адвокат, с посивели коси и понакуцва малко.
Your brother was, I believe, unmarried, was he not? (O. Wilde)
Вашият брат, доколкото си спомням, не беше женен.
В случаите, в които изпускането на въпросителната част не се компенсира формално при превода, както и в разгледаните по-горе примери, цялото
изказване губи формално-въпросителните си свойства и се превръща в констатация на някакъв факт, в риторично или емфатично изказване, като в следния
пример:
That Lockhart’s something, isn’t he? said Justin happily… (J. Rowling)
Този Локхарт е голяма работа! – весело заговори Джъстин
Понякога, изпускайки формалното съответствие на въпросителния tag,
преводачът съзнателно или несъзнателно променя смисъла на изказването, и
то придобива много по-голяма категоричност, отколкото оригиналната реплика. Наблюдава се отсъствие на преводен еквивалент на въпросителния елемент
и в случаите, когато говорещият визира себе си. По този начин репликите губят формалната си ориентация към адресата и обвързаност с конкретната ситуация, и звучат много по-обобщаващо:
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“Am I a professor?” said Lockhart in mild surprise. “Goodness. I expect I
was hopeless, was I?” (J. Rowling)
Аз професор ли съм? – изненада се Локхарт. – Майчице! Мислех, че съм
безнадежден случай.
I am going to convert her, am I not? How long do you give me? (O. Wilde)
Ще се постарая да променя вярата й. Колко време ми давате?
В някои случаи се наблюдава обратният ефект, който се постига чрез
промяна на субектните значения и насочеността на изказването. Английското
изказване е формулирано като общовалидна сентенция без конкретен адресат,
за която говорещият очаква потвърждение, докато в българския еквивалент
преводът персонализира изказването и го насочва пряко към адресата:
Well, everything’s a lesson, isn’t it? Learning all the time, as you could say
(A. Burgess)
Е, да ти е за урок. Човек се учи, докато е жив, както би казал ти.
Същата преориентация и свеждане до конкретната ситуация, която вече
е лишена от въпросителния елемент, се наблюдава и в следния пример:
Now, there’s the question of your having a job, isn’t there? (A. Burgess)
А сега да видим каква работа ще ти намерим.
Много често в императивни конструкции, изразяващи заповед, tag-конструкцията, придава на изказването допълнителна безапелационност, свързана
с очаквано потвърждение от страна на адресата за неговата готовност да извърши исканото действие. В българския превод тази безапелационност се постига
чрез премахването на въпросителния tag и употребата на чиста императивна
конструкция:
You will go and write your letter to the Prime Minister now, won’t you? (O.
Wilde)
Още сега напиши отговор на министър-председателя.
Способността на английската императивна основа да присъединява към
себе си въпроси-опашки, както ги нарича Алексиева, е една от проявите на
системните различия между българския и английския език [11: 47].
При изразяването на молба, въпросителният елемент, който в случая е
маркер за учтивост, се изпуска от някои преводачи. В резултат на това нюансът
учтивост се губи при превода:
“Give me a drink of water, will you?” I said. (E. Hemingway)
Дай ми глътка вода – казах аз.
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Относно замяната на по-меката и деликатна форма на подбуда в оригинала с „експлицитен прост императив” Алексиева отбелязва, че тази тенденция в българския език е много силно изразена и е свързана със социолингвистичните параметри на говорещия [11: 43].
В някои случаи на tag-конструкцията формално съответства изречение
със специална въпросителна дума, но прагматичните значения, вложени в
преводите, са толкова различни, че би следвало всеки от примерите да се коментира отделно. Общото между отделните примери е, че те звучат като емфатични риторични възклицания с различна семантична и емоционална натовареност:
What a smartass! But then, she was a lawyer, wasn’t she? (J. Grisham)
Умно казано, няма що! Какво да я правиш, адвокатка.
You are not jealous of material things, are you? – you who are finer than any
of them! (O. Wilde)
Как можеш да завиждаш на някакви неодушевени предмети? Ти, който си по-прекрасен от всички предмети на този свят!
Did I give you this? It’s very pretty, isn’t it? (O. Wilde)
Аз ли ти я подарих, Сесили? Колко е красива!
Интерес представлява следният случай, в който tag-конструкцията заедно с предходното изречение е преведена с фиксирано експресивно възклицание:
A: “Do we have to go on and talk this way?”
B: “No”, I said.
A: “That’s a relief. Isn’t it?” (E. Hemingway)
А: Нужно ли е непременно да разговаряме толкова извисено?
В: Не – казах аз.
А: Слава богу!
В заключение може да се обобщи, че анализът на разгледаните примери
показва как изборът на преводните еквиваленти е мотивиран от редица фактори, свързани както със спецификата на изходната конструкция и контекстите
на нейната употреба, така и със значенията и дистрибуцията на различните
средства, които й съответстват в българския език. При превода се задействат
почти целите функционално-семантични комплекси, които изразяват различните семантични съставки на изходната структура. В случаите, когато в семантиката на изходната фраза доминира не въпросителният, а епистемическият
компонент (epistemic-modal tags) и тя изразява по-скоро констатация, мнение,
умозаключение, в българския аналог се предпочитат съответствия с такива
дискурсни маркери като значи, естествено, сигурно, наистина,навярно и др.
Липсата на формален еквивалент на въпросителния елемент tag в превода, което на практика води до замяната на въпросителната конструкция със
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съобщителна, повелителна или възклицателна, е мотивирана обикновено от
сложната семантика на английския оригинал. Промяната може да е свързана
съответно:
– отслабване на въпросителността чрез изпускане на еквивалента на tag-а
– замяна на въпросителната конструкция с констативно изказване чрез
използването на съобщителни изречения, съдържащи различни маркери за
увереност или предположителност на изказаната пропозиция;
– засилване на емфатичността чрез използването на възклицателни изречения и риторични въпроси. Тази възможност за наслагването на въпросително
и възклицателно значение е коментирана от К. Попов [12: 270]. Позовавайки се
на Ш. Бали, той отбелязва, че в обикновената практика почти е невъзможно да
се зададе въпрос, който да има чисто логически, разсъдъчен характер, поради
което той винаги съдържа модални и емоционални елементи;
– промяна на имплицитната подбудителност, която е свързана с искането
за потвърждение на пропозицията или с изказване на мнение от адресата, с
някой от начините за изразяване на експлицитна подбуда.
Следва да се отбележи, че разгледаните два типа преводни трансформации – замяната на въпросителния елемент с дискурсен маркер и цялостното
отпадане на въпросителната част без замяната й с формален еквивалент – са
по-скоро изключение, отколкото норма при превода на tag questions на български език. Те са плод на търсенето от преводача на най-подходящия и точен български еквивалент и са илюстрация за максимално пълно постигната прагматическа еквивалентност. Този тип превод измества илокутивната насоченост
на английската фраза – от апел към адресата – към изразяване на собствено
мнение или предположение относно изходната пропозиция. И двата разгледани типа трансформации акцентират отслабването на въпросителното звучене,
но докато първият посредством различните дискурсни маркери модифицира и
същевременно експлицира епистемично-модалната прагматика на оригиналите, вторият тип е по-емфатичен и комбинира епистемично-модалното звучене
с различни афективни нюанси. Разгледаните преводни еквиваленти насочват
към национално-езиковата специфика и експликацията на такива основни комуникативни принципи като кооперация, учтивост и др.
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Фразеологическая репрезентация
качественной оценки лица в русском
и болгарском языках
Христина Дамяновa

Phraseological reopresentation
of qualitative evaluation of person
in the Bulgarian and Russian languages
Hristina Damyanova
ABSTRACT: The paper treats substantive phrasal units, constructed on thepattern of attributive collocations that denote a qualitative evaluation of person
and their analogical correlates in meaning in the Bulgarian language. A few groups
can be isolated, containing zoonyms апа phytonyms. The national-specific images
are formed on the basis of metaphorisation of the invariant model. Analogies and
differences are discovered in the language concepts and the ethnocultural awareness of both peoples.
KEY WORDS: conceptual metaphor, evaluation, expression, emotionality

Фразеологическая репрезентация качественной оценки лица в русском
и болгарском языках охватывает ФЕ разных синтаксических моделей. Одна из
них – именная атрибутивная с составным компонентом зоонимом, фитонимом,
образом семантических микросистем “животный мир”, “растительный мир”
типа русск. важная птица – болг. важна птица. Атрибутивные зоонимные
или фитонимные фразеологические единицы (далее АЗФЕ и АФФЕ) экспрессивно-эмоционального значения характерны для двух языковых коллективов.
Метафорическое переосмысление исходных свободных словосочетаний связывается с проблемой категоризации окружающей действительности. Метафора как способ мышления и познания действительности заключается в уподоблении объекта художественного изображения А объекту В, в его наглядном
и образном восприятии [1: 67]. На основе уподобления – когнитивной основы
метафоры и сравнения, устанавливаются отношения сходства или аналогии
между двумя концептами “природа – человек», благодаря чему метафоризуемый объект наделяется новыми свойствами. Сама метафора представляет собой скрытое сравнение. АЗФЕ и АФФЕ являются средством номинации лица,
фразеологизмами-антропономинантами, связанными с темой природы.
Концептуальная метафора “человек – природа” является частью механизма презентации качественной характеристики лица в ментальном про-
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странстве социумов. Зоометафоры и фитометафоры участвуют в создании национально-языковой метафорической картины мира, содержат общекультурные и национально ориентированные идиоэтнические компоненты, что связано с языком и закономерностями мышления носителей двух языков. В основе
конвенциональных образных метафор лежат концепты, сформировавшиеся
в сознании человека, отражающие его обыденные, наивные представления о
мире, его наивную философию и психологию.
Индивидуальные и общие ассоциации, вызванные особенностями поведения животных, обусловливают возможность вторичной метафорической
номинации лица, появление сходных образов при выделении определенного
личностного качества: русск. ранняя пташка – болг. ранобудно пиле, божья
коровка – божа кравица/ кравичка, вольная птица/ пташка – волна птица (все
ФЕ даются по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Близость человека к окружающему растительному миру способствовала образному переосмыслению фитонимов (растение, плоды, цветок) и перенесению их в сферу человека, ср. русск. тепличное
растение (о хрупком, изнеженном человеке, не приспособленном к жизни (в
результате условий воспитания и быта) [7] – болг. парниково цвете (человек,
обычно девушка или женщина, которая живет взаперти, без достаточного воздуха) [6]; бесплодная смоковница груб, уничижит. о бездетной женщине; о человеке, чья деятельность лишена смысла, не приносит результатов; большая
шишка “важное влиятельное лицо”; чернильный орех бран. уст. приказный,
бюрократ (http://dic.academic.ru).
Зоо- и фитохарактеристики в обоих языках в коррелятивных ФЕ распределяются по следующим признакам:
1. поведение лица: русск. невинная овечка, мышиный жеребчик – болг.
невинно агне/ агънце, невинна гълъбица; разпасана кучка, нощна птица, нощно пиле; къщно пиле/ домашно пиле, прелетна птица, крадлива сврака; вярно
куче, заблудена овца.
2. внешность, физические качества, физические недостатки, возраст:
русск. выжатый лимон, слепая курица, глухая тетеря, божий одуванчик
(хрупкая старушка благообразного вида; о тихом и слабом, обычно старом человеке); старый хрыч, старый хрен, старый сыч (о старом человеке), драная/
ободранная кошка, мокрая курица – болг. проскубана гарга/ кокошка, врана;
мокра кокошка / мокър петел.
3. нравственные качества, характер, отношение к труду: русск. ленивая
тетеря, сонная тетеря, змея подколодная, продувная бестия, хитрая бестия,
рабочая лошадка (о трудолюбивом человеке, безотказном работнике), валаамова ослица, буриданов осел – болг. света овчица; важен пуяк, надут пуяк,
надута пуйка, ритливо магаре, червива слива, люта змия, арнаутска пиперка/
чушка (избухлив, проклет човек); люта билка диал. (лош, сърдит човек), лява/
та пчела диал. (много работлив, пъргав, енергичен човек).
4. социальная позиция в обществе: русск. дойная корова, невелика птица, крупная птица, важная птица, важный зверь, мелкая птица, большая
шишка, важная шишка, крупная шишка, крапивное семя – болг. важна птица,
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голяма птица, малка птица, чужда птица; горски пилета (гайдуки); голяма
клечка, висока клечка, важна клечка, едра риба, дребна риба, опитно зайче,
гладна въшка, цивилна гарга (неодобр. пренебр. название штатского со стороны профессионального военного); кираджийски кон, дойна крава, млечна
крава (диал.).
4. интеллектуальные качества (опытность, бывалость человека): русск.
старая лиса/ лисица, стреляный воробей, морской волк, травленый волк, травленый зверь, стреляная птица – болг. стар вълк, стар плъх, стрелян заек, гърмян заек, гърмян бик, стара лисица, хитра лисица, старо пиле, морски вълк,
веща птица (“знаток, дока, спец)”. Прилагательное или причастная форма
содержат основание сравнения – квалификативный элемент, указывающий на
отличительный признак животного, который переносится и на лицо. Разграничить физические, нравственные и интеллектуальные характеристики можно
далеко не всегда [9: 30], так как оценки часто оказываются диффузными и многоаспектными, ср. старая карга – некрасивая, злая и сварливая женщина [7].
АЗФЕ и АФФЕ отличаются потенциальной лексической делимостью и
синтаксической разложимостью. Основная смысловая нагрузка в этих структурных единицах падает на синтаксически зависимое слово, которое является
опорным на уровне словосочетания.
Ряд АЗФЕ и АФФЕ различаются по степени фразеологизации, являются
результатом фразеологической деривации, видоизменения и эллипсиса адъективных устойчивых компаративных сочетаний (далее УКС), опущения носителя компаративного отношения (сравнительного союза как в русском языке,
предлога като в болгарском языке) и превращения их в метафоры. Количественное сокращение, связанное с тенденцией к имплицитности, охватывает два
типа адъективных УКС: с субстантивом без согласованного определения (продуктивный тип) и с атрибутом (непродуктивный тип), ср.: мокър като кокошка – мокра кокошка (в значении “очень жалкий, пристыженный”; див като петел – див петел, волен като птица – волна птица, мокър като мишка – мокра
мишка, рядък като бял гарван.- бял гарван. [10: 60]. Другие являются калькой
(темная лошадка/ серая лошадка с англ. dark horse); третьи произошли из пословиц, ср. стреляный воробей и Стреляного воробья на мякине не проведешь;
паршивая овца и Паршивая овца все стадо портит); из крылатых выражений
(птичка божия (“о праздном, легкомысленном человеке”) и “Птичка божия
не знает ни заботы, ни труда” (А.С.Пушкин). Есть и библейские заимствования из старославянского языка (валаамова ослица – „о покорном, молчаливом
человеке, который неожиданно запротестовал или выразил свое мнение; о глупой, упрямой женщине”).
Следуя за классификацией В.Кювлиевой [10: 43-49], можно выделить
естественные структуры, отражающие одни и те же ассоциации с общевалидным, объективно присущим признаком объекта (волна птица) или с присущим, но не органически данным (досадна муха); структуры условного или
конвенционального характера (русск. стреляный воробей, болг. гърмян заек),
которые создаются прямо из образных конструкций, минуя стадию переосмы-
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сления свободных омонимичных словосочетаний. Все рассматриваемые типы
ФЕ отличаются экспрессивностью, уточняющим или интенсифицирующим
значением первого компонента.
Образно-метафорическая характеристика лица строится на необычных
ассоциациях. Фразеологические образы, дающие наглядные, эмоциональные
характеристики человека, имеют в качестве прототипов, эталонов названия
диких и домашних животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых, рыб. Анимализм, приписывание черт человека представителям фауны и флоры, свидетельствует об их раннем появлении, когда человек одухотворял природу.
Такие языковые единицы бинарной структуры русского и болгарского
фразеологического состава представляют собой, в отличие от собственно ФЕ с
их целостной десемантизацией языковых комплексов, невыводимостью значений целого из компонентов и смысловой целостностью, структурно-семантические единства образно-экспрессивного характера частичного семантического
переосмысления (один из компонентов сохраняет номинативное значение). Это
периферный тип ФЕ относительно ФЕ-идиом. Они связаны с бытом народа,
с его наблюдательностью, с общепринятой в народном сознании символикой.
В составе фразеологической модели возможна фразеологическая синонимия, при которой меняется внутренняя форма (болг. бяла врана/ бяла сврака,
бял гарван, бял бивол, черен щърк (“о человеке, отличающемся от других обычно какими-то своими отрицательными качествами) [6]; “что-то более особенное, различное, странное, какое-то исключение” [3] – русск. белая ворона,
белый ворон (редкий, необычный по своим качествам человек, резко выделяющийся среди других) [7]. Частичным аналогом болгарской ФЕ бяла врана
является черна овца/ белязана овца, белязано магаре с более сильной отрицательной коннотацией “человек, о котором составлено плохое мнение, который
резко выделяется среди других” (http://rechnik.info); русск. ломовой конь, ломовая лошадь. Словообразовательная вариантность идиоматического значения
(заблудшая овечка/ овца) является формальной. Выделяются ФЕ при ведущей
семантической роли атрибута, актуализирующего семантику субстантива непосредственно (слепая курица) или метафорически (в темная/ серая лошадка
атрибут темный с вторичным переносным значением “неясный, непонятный”;
серый – “ничем не примечательный”).
В некоторых исследованиях структуры с зоонимным компонентом, семантически связанные с прямым значением субстантива, относятся к зоне лексико-фразеологической переходности и квалифицируются как аналоги ФЕ [11:
66-73], ср. гусь лапчатый “ловкий беспардонный, беззастенчивый человек, человек себе на уме” и гусь “дикая и домашняя крупная водоплавающая птица
семейства утиных с длинной шеей // о ненадежном или плутоватом человеке
[7]; желторотый птенец (“о молодом, неопытном в жизни, наивном человеке”) и птенец “детеныш птицы // перен. чей-л. ребенок или ученик, воспитанник; чурбан неотесанный и чурбан бранное “о бестолковом, глупом человеке”
[7], лисица перен. “хитрый человек” и стара лисица [6]. Такие структуры не
включены в [3], значатся как ФЕ в [2, 8].
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ФЕ с метафорической составной со значением лица иллюстрируют процесс семантической аналогии [12]: атрибутивные словосочетания приобретают переносные значения опорных субстантивов, периферийные, неядерные
значения исходной лексемы становятся ядерными в ФЕ. Вторичное переносное значение лексической метафоры и переносное значение ФЕ в ряде случаев изоморфны друг другу. Прилагательные в функции атрибута являются
субъективно-оценочными словами.
Доказательством, по мнению Ф.Б.Альбрехта, переходного, нефразеологического характера исследуемых сочетаний слов является факт буквального
или сходного перевода, отсутствие целостного обобщенно-переносного значения, синтаксическая инверсия (птенец желторотый) и расположение на
периферии идиоматической иерархии.
Выделяются аналоги ФЕ с лексически или фразеологически связанным
значением опорного субстантива, который в данном лексико-семантическом
варианте существует в сочетании с определенными словами в рамках семантической модели, ср. крыса разг. пренебр. “человек, род занятий которого расценивается как что-то мелкое, ничтожное” [7] сочетается с относительными
прилагательными, обозначающими отношение к определенному роду деятельности, ср. русск. архивная крыса, бумажная крыса, канцелярская крыса,
библиотечная/ министерская, тыловая крыса – болг. кабинетен плъх, канцеларски плъх, щабен плъх, канцеларска мишка и др.
АЗФЕ и АФФЕ – метафоры положительной или чаще негативной коннотации. Большая их часть с составным компонентом зооморфизмом или фитоморфизмом характерна для разговорной речи и просторечия. Характерны для
них стилистические пометы пренебр., бран., ругат., шутл., ирон., неодобр. и
др. В любой синтаксической позиции – сказуемого, обращения, подлежащего
или дополнения – ФЕ являются предикативно-характеризующими.
Ассоциативно-образный компонент ФЕ выступает как основание коннотативности – оценочной, эмоциональной, экспрессивной квалификации лица,
стилистической маркированности [13: 236]. Оценочность ФЕ, заложенная в
них положительная или отрицательная характеристика человека, эмоциональность раскрывают отношение говорящего к объекту речи. Выбор образа связан
с интенцией субъекта оценки, с его миропониманием, с его системой стереотипных образов, экспрессивность – с внутренней формой слова, с ассоциативно-образным переосмыслением значений [14: 62 – 71], ср. серая скотинка
уст. (презрительное название солдат в царской России, квалифицирует ограниченного человека, репрезентирует отрицательную интеллектуальную оценку).
Денотативные компоненты тесно переплетаются с коннотативными.
В процессе метафоризации большую роль играет не интенсионал слова – архисемы и дифференциальные семы, а отрицательный или положительный импликационал, потенциальные семы, связанные со знаниями и чувствами оценивающего субъекта национально-культурного характера [15:21-22].
Метафора, по определению В.М.Никитина [16: 91-102], является результатом
поиска аналогов без ограничений на меру подобия. Любой импликациональ-
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ный признак может составить содержание метафорического переноса, ср. слово собака в сознании представителя болгарской лингвокультуры ассоциируется с верным, преданным слугой, послушным орудием, агрессивным, злым,
сварливым человеком [6], что нашло отражение в ФЕ вярно куче [8]. Чем более стереотипна ассоциативная связь концептов, тем с большим основанием
метафорическое значение из ономасиологической потенции слова становится
частью его языковой семантики.
Оценочные характеристики и коннотации ФЕ в разных ситуациях могут
восприниматься с положительной или отрицательной стороны [17: 151-154].
Общее значение фразеологизма в речи может приобрести различные эмоционально-оценочные оттенки от явного «+» к явному «-». ФЕ крепкий/ твердый
орех /орешек (ирон. “о человеке, отличающемся твёрдым или скрытным характером и не поддающемся влиянию других“, «о человеке несговорчивом”) не
всегда употребляется со знаком «-», актуализируя сему “твердый характер“ и
подавляя негативную сему, ср. Мой мужчина, мой герой, мой орешек крепкий;
Он главный герой и не потерпит насмешки (mp3ex.net/txt/song/26041.html).
В различных ситуативных и контекстуальных условиях в зависимости
от точки зрения субъекта оценка ФЕ может быть положительной или отрицательной коннотации. ФЕ див петел (“строптивый, упрямый человек“) [8]
отличается отрицательным оценочным значением, но в следующем примере
экспрессивно-эмоциональное значение противоположное: Такъв ще си остане – див петел, настръхнал, настървен, накокошинен. Безкрайно влюбен и
безумно смел (www.facebook.com). Положительное отношение в метафорической номинации заменяется в некоторых случаях иронией, ср. рядка птица
литер.,“замечательный человек по своим качествам и характеру [3].
Энантиосемичными являются и те фразеологизмы, в которых неоднозначность приводит к полной поляризации значений. Примером фразеологической энантиосемии служит выражение ФЕ агнец божий. В библейских текстах
оно имеет образно-переносное значение “Иисус Христос, искупительная жертва”, в разговорной практике переосмысливается как ироническая оценка “человек, который всегда выдает себя за невинную жертву, искупающую чужую
вину и грехи (www.belb. net / personasl / vyton / rechnik).
Эмоционально-оценочная энантиосемия ФЕ сочетается с переосмысливанием семантической структуры в речи. Старый волк может интерпретироваться
в контексте со значением не только “опытный, видавший виды”, но и “старый”
в оппозиции с окказионализмом молодой волк: Эти молодые волки не сегоднязавтра пойдут войной на старых, и тогда криминальные разборки 90-ых покажутся цветочками по сравнению с тем беспределом, который воцарится в
стране (http://www.ogoniok.com4892/4). Под влиянием контекста семантическая
структура образной метафоры актуализирует сему “возраст”. Сема с положительной оценкой уступает семе со знаком «-» в эмоционально-оценочном аспекте. Фразеологизм дает отрицательную характеристику объекта.
Отмечено интенсивное развитие семантической структуры и многозначность некоторых из анализируемых ФЕ. В словарях закодированы разные
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значения ФЕ темная лошадка с колоративом темный и уменьшительно-ласкательным дериватом зоонима лошадь – лошадка: “кандидат или претендент,
появившийся внезапно, возможность появления которого ранее не обсуждалась“. Название пришло из конного спорта, где тёмной лошадкой называли
неожиданного победителя в скачках; “о человеке, чьи качества, возможности
неизвестны”, “неизвестный спортсмен или малоизвестный, участвующий в
соревновании и вызывающий повышенный интерес болельщиков своими потенциальными возможностями”, “о том, чей характер, жизненные принципы и
т.п. неизвестны” (dic.academic.ru).
В разных контекстуальных условиях возможны и отличные смыслы ФЕ
с антропологической оценкой от закодированных в словарях. Перечислим некоторые из них:
1. “не отличающийся особыми спортивными достижениями спортсмен”:
Яркие и темные лошадки российского баскетбола предпочитают скакать по
ииностранным площадкам (www.sovsport.ru).
2. “скандальная, неудобная личность“: Сергей Еретнов – “темная лошадка“ Горсовета. … Когда суд запретил ему издавать газету, он стал позиционировать свое издание “законным правом на публичное выражение личного мнения“ и увеличил тираж. Когда ему мешали стать депутатом, он
поставил на уши избирательную комиссию. Когда ему отключали микрофон,
он пришел на сессию Горсовета с мегафоном. “Вечерка“ побеседовала с самой
скандальной и интригующей личностью депутатского корпуса Набережных
Челнов (Вечерние челны 13.07.201).
3. “лицо, не желающее быть центром общественного внимания, выходить на свет”: Темная лошадка и белая ворона в одном лице. Глава третьей по
величине российской нефтяной компании “Сургутнефтегаза“ предпочитает
не светиться. В характере Богданова – не быть на виду. Его принцип – меньше тебя знают – меньше проблем (www.compromat.ru).
4. “спортсмен непредсказуемых возможностей”: Потому что в Африку
едут как записные фавориты с аутсайдерами, так и темные лошадки, от
которых неизвестно, что можно ожидать (www. ekhoplanet.ru).
5. “лицо, не заслуживающее позитивной оценки“: О таких говорят
“темная лошадка” рассказывает адвокат Сергей Соколов … Бросил семью в
Казахстане и какой-то мелкий бизнес, приехал в Новосибирск, обзавелся своим кругом знакомых (http://www.news.mail.ru.com).
6. “кандидат или претендент с небольшими шансами на успех в состязании, конкурсе”: Интересно, что нынешние лауреаты не входили в число наиболее вероятных кандидатов и считались в Нобелевской гонке “темными лошадками”. Фаворитами считались ученые, которые открыли ряд квантовых
феноменов… (РГ 07.10.2009).
7. “не самый подготовленный к данной работе”: Темная лошадка Госдумы… Мне кажется, что это далеко не лучшая часть нашего общества. Но
именно она является опорой правящего в России режима (www.echo.msk.ru).
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Переносная номинация зоонима лошадь гендерного характера включает
негативную оценку лица женского и мужского пола: “о крупной нескладной
женщине” неодобр.; “о неповоротливом, неуклюжем или неумном человеке”,
ср. член синонимической парадигмы слова лошадь – кобыла с образно-переносным ироническим значением “о рослой, нескладной женщине”. Однако лексема лошадка имеет положительную оценку в роли анималистического коннотативного вокатива [18: 21].
В ряде контекстов актуализируется значение “темнокожий” (темная лошадка – “темнокожая женщина“, “темнокожий спортсмен/ человек”): Темная
лошадка разбила сердце Владимира Кличко. Репортеры New York Post как о
решенном деле говорят о его романе с темнокожей супермоделью Джессикой
Уайт … (kem.kp.ru) 25.07.2011); Темная лошадка. История выступления темнокожих легионеров в белорусском баскетбольном чемпионате началась не в
прошлом году. Еще в середине за Гомель играли афроамериканские гиганты.
И Данте Спиггерс один из тех, кто с легкой руки Константина Шеревера
первым перебрался через океан (Сов. Беларусь 24.02.2009).
ФЕ темная лошадка актуализирует квалификативные предметные значения, среди которых выделяются:
“машина с тонированными стеклами”: Автоинспекторы начали борьбу с
тонированными стеклами. Владельцев “темных лошадок“, т.е. со стеклами,
которые не соответствуют стандартам … ждет штраф (РГ 20.08.2008);
“машина с темным прошлым”: Шанс для темной лошадки. … Машины с темным прошлым получат второй шанс. Ранее, когда выяснялось, что
ПТС автомобиля подложный или бывший владелец “забыл” уплатить, скажем, таможенные сборы, регистрация авто аннулировалась. … Теперь новые
правила позволяют восстановить регистрацию и такой машины (Рязанские
новости 06.04.2011).
При актуализации метафорической семы “темный“ “темной лошадкой”
оказывается “малый бизнес в тени“: Извозчик на темной лошадке. …Почему
малый бизнес не хочет выходить из тени (РГ 17.02.2011); “небольшая, незначительная по своей деятельности, неизвестная компания”: “Скай тур” абсолютно неизвестный оператор и вообще это такая “темная лошадка”, как
на сайте у них написано. … Вот такая маленькая компания (news. mail.ru);
“невидимые звезды”: Невидимые звезды – “темные лошадки” Вселенной. …
Возможно, они просто не излучают видимого света, что затрудняет их обнаружение (http://ru.wikipedia.org) и др.
АЗФЕ и АФФЕ отличаются разнообразием речевых интерпретаций, отличных от словарной кодификации, возможной энантиосемией, разноплановостью семантики, что отводит им место во фразеологической системе русского
и болгарского языков как яркого коннотативного и стилистического средства
выражения качественной оценки.
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ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ
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(ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРЕДГОВОРИ
ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ В.)1
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BULGARIAN LINGUISTIC IDES IN A BALKAN
AND EUROPEAN CONTEXT (based on
prefaces, published in 3rd decade of XIX c.)
Mariya Mitskova
ABSTRACT: Following article studies Bulgarian linguistic thoughts and
ideas represented in prefaces published in 3rd decade of XIX c. It deals with the cultural changes and linguistic processes of the 2nd quarter of the XIX c. in the context
of the Balkan and European Enlightenment.
KEY WORDS: history of Bulgarian standard language, history of Bulgarian linguistic thoughts, Bulgarian standard language building process, Bulgarian
revival period

Една от основните характеристики на българския преход от Средновековието към Новото време е приобщаването на родните модернизационни
процеси към европейските културни модели и достижения. В стремежа си да
се асоциира и да догони „учения свят”, да навакса пропуснатото от естествения път на еволюция в европейския хоризонт (основната причина за което
се разглежда Османската империя) българският ХІХ век копира и адаптира
чуждите идеи и приспособява чуждия опит. Именно поради дългия „списък на
отсъстващото” във възрожденската визия за националното развитие присъства
неизменно европейският ракурс [Иванова 2008: 74]. Това присъствие обаче не
е еднозначно, защото осъзнаването на собствената забавеност, непросветност
се среща с осъзнаването на собствения потенциал [Дамянова 2008:50]. В двойната оптика на този процес българският културен и просветен елит, притиснат
от обективните изисквания на социокултурната ситуация, от спецификата на
Докладът представлява част от проекта “Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска
интеграция и глобализация” към Фонд “Научни изследвания” на ПУ “Паисий Хилендарски” (сесия 2011-2012 г.).
1

146

родните условия и възможния параметър на промяната, не копира изцяло и
напълно, а пригодява чуждия опит, изработва неговата българска версия.
Пътищата на приобщаване на българското общество към модерната европейска просвещенска култура минават първоначално през гръцките образователни центрове. Неоспорим факт е, че през ХVІІІ и първите десетилетия на
ХІХ в. културата (и особено тази, която най-общо би могла да бъде определена
като напредничава) на всеки султански поданик, независимо от неговата етническа принадлежност, е на гръцки език [Дел’ Агата 1999: 54]. В този аспект
присъствието на гръцкия език в езиковата комуникация и участието на гръцкия
език във външноезиковата история на българския книжовен език, двуезичието
и гръцкото филологическо образование на възрожденските книжовници оказват влияние върху създаването на концепции за единен общ национален език
[Николова 2007: 64]. Неофит Рилски, Р. Попович, Хр. Павлович, Ем. Васкидовим или К. Фотинов виждат в гръцкия език, който по онова време все още не
е загубил функциите си на „учен език”, посредник в просвещението и интелектуализацията на езика. За тях изучаването на гръцки език е необходимо на
българите, тъй като им открива достъп до богата книжнина и духовен живот
[Данова 1994: 366]: нужно и много потребно сега в началото да подкрепяме
и да възвождами в Болгарията греческият език, ако ищем да цавти всегда и
никога да не повянва учението [Попович 1837; Леков 1992: 73].
Във възгледите на българските просветители от 30-те години на ХІХ в.,
които са израснали в гръцката образованост, гръцкият език от балканския
„лингва франка”, който се разбира от всички на всяк ден по Болгария за различни причини и работи и торговщини … и на всяк ден в Греция [Попович
1837; Леков 1992: 76], се превръща в международния език на цивилизацията
и познанието, в културния медиатор между българите и Европа. Понеже сос
него можете секаде да отидете и тодевше да бидете без утеснение и да
извършите секой свой подлог благополучно. А защо? Защо секаде се нахожда:
нахожда се в сичката Тракия, нахожда се в Македония, во Азия, в морето
сичкото, во Италия, в Немеция, во Франция и проч. [Павлович 1835; Леков
1992: 50].
В естествения за българските възрожденски книжовници контекст на 30те години на ХІХ в. гръцкият език освен като проводник на новите за времето
си идеи играе ролята на огледало, в което гръцката езикова ситуация служи за
пример при решаването на кардинални за развитието на българския книжовен език проблеми. В десетилетието, в което въпросът за характера и основата на българския книжовен език, както и за пътя на бъдещото му развитие и
конструиране се поставят на сериозно теоретическо разглеждане, българската
националноезикова доктрина се формира в ситуация на алтернативност – но
не междуезикова: алтернативата се свежда по-скоро до избора на по-архаичен
или съвременен езиков тип (защото църковнославянският език се схваща не
като чуждоезикова система, а като по-стар етап от развоя на българския език
и като негов по-висок стил) [Иванова 2002: 244]. Възрожденските новатори и
архаизатори използват аналогиите с гръцката книжовноезикова ситуация като
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доказателство и към едната, и към другата теза. Познаването на дебатите по
въпроса за езика в Гърция е придружено от убеждението, че има същинско
сходство между корелациите ‘класически гръцки/новогръцки’ и ‘черковнославянски/новобългарски’ [Дел’ Агата 1999: 61, Николова 2007: 67]. В разбиранията на писателите от разглеждания период славянският език – майката,
ще бъде за младите люде това, което елинският език е за гърците2. С това
твърдение са съгласни, макар и стоейки на противоположни позиции, В. Априлов, Н. Рилски, Р. Попович, Г. Кръстевич, К. Фотинов, поддържа го и Ю.
Венелин. Приемайки идеята на Ад. Кораис за „разхубавяване” на модерните
форми с помощта на класически [Дел’ Агата 1999:61], книжовниците виждат в
черковнославянския език пребогатата майка на нашиат език, която спомага
за обрабоняни на езикат ни [Кипиловски 1836; Леков 1992:57].
Въпреки този един вид „консенсус” относно известните сходства с гръцката езикова ситуация третото десетилетие на ХІХ в. донася и негативното отношение към гръцкия език и участието му в българската образователна система. Ако за книжовници като Р. Попович елинските автори треба […] на гречески да са прочитат, каквото гледами и самите европеи, които макар и да ги
имат преведени, обаче сами исповядват и думат, чи който шще да ги разумее,
гречески треба да прочита [Попович 1837; Леков 1992:75], то за Васил Априлов подобно отношение е неприемливо: Народите направиха онова, което е
изискувал здравия разсъдък: те се сдобиха с собствена книжнина, преведоха
на своя език всичките елински съчинения, а по този начин те излязоха по-наяве
и днес са по-образовани от елините. Тъй също трябва да постъпи и нашият
народ, тъй също и той трябва да тръгне по същия път [Априлов 1839; Род и
език 2007:130].
Проникването на идеите на Просвещението се засилва през първите десетилетия на ХІХ в., когато бъдещите интелектуалци и строители на българския книжовен език като П. Берон, Ив. Селимински, Л. Йовчев (бъдещия Ал.
Екзарх), Г. Кръстевич, и др. получават образованието си във водещи европейски културни центрове. Попадайки в европейската културна среда, те откриват
българските липси не толкова в материалното измерение, колкото в духовното,
и намират начин да споделят тревогата си от изоставането в просветата, от
забавения процес на нравствено усъвършенстване и от състоянието на книжовния си език [Иванова 2008:78]. Осъществената по този начин връзка на
българската възрожденска култура с европейския духовен свят предоставя възможността за разширяване на „традиционни балкански кръгозор” [Дел’ Агата
1999:78], откривайки прекия път за навлизане на новото, пречупено не през
обиколните пътища на чуждата (гръцката) призма, а през собствения опит.
Новите европейски измерения предоставят пред българското възрожденско общество привлекателния начин за обезщетяване на травмата от изоПрепис от „Мнение на Василий Априлов за новобългарското образование”
(1836). Вж. Снегаров, Ив. Принос към биографията на Неофит Рилски (Гръцки писма
до него). С., БАН, 1951, 135-140.
2
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ставането и от принудително прекъснатото развитие в общоевропейския хоризонт. Ето защо догонването и наваксването на „учената” Европа се превръщат
в основни характеристики на всеки един от възрожденските процеси на обнова. В хронологията на това догонване сравнението, аналогията и разграничаването от просвещените национи са основните аргументи за всяка една теза.
Каквото гледами и самите европеи [Попович 1837; Леков 1992:75] е доводът,
с който Кипиловски обосновава необходимостта от учебни помагала с кратко,
ясно и разбираемо съдържание, Ем. Васкидович и Н. Бозвели доказват ползата
от учението, В. Априлов се аргументира в своите спорове с Р. Попович.
В предговорите от 30-те години, десетилетието на първите български
граматики и на първото новобългарско училище, е ясно деклариран типичният за просвещенската философия стремеж към изграждане на нова светска
наука, изкуство и култура, към преобразуване на образованието и формиране
на новия човек в зависимост от новите принципи [Данова 1994: 18]. Сега нас
остава да познаем какви сми, заявява Р. Попович, за да са поисправим, което е
най-нужното и най-мъчното от сичките добродетели, сиреч да познае човек
себе си [Попович 1837; Леков 1992: 62]. В същото време тези текстове отразяват вярата във всесилието на разума, възгледът за нуждата от позитивното,
светското знание като инструмент против невежеството и суеверията. От невежество родилиса в Болгария варколаци, вемпири… юди, самодиви… Тия са
плодове на неучението, които гледами явно, чи дето е возсияла макар и малка
луча на учиението, сè са изгаснели и потемнели [Попович 1837; Леков 1992:
69]. Подобно на своите европейски съвременници и учители, които отхвърлят
схоластиката в мисленето и воюват срещу всякакви предразсъдъци – верски,
етнически и пр. [Данова 1994: 18], българските просветители също се противопоставят на схоластичността и моралната остарялост на някои разбирания,
свързани с църковните догми. И ако ги попиташ защо не е добро учението,
отвещават: защото от учените излазят еретици. Но не знаят, чи от тях
излазят и законоположци, философи, церковни учители, градски правители
[Попович 1837; Леков 1992: 68].
За общия идеен фон на това десетилетие европейският пример е доказаният път, по който българското развитие и бъдещо добруване може да се осъществи, но 30-те години на ХІХ в. раждат и едно друго, негативно отношение.
Книжовници като Ан. Кипиловски критикуват крайното и необосновано залитане към Европа, което в техните разбирания довежда до обезличаване и незаинтересованост към родните процеси и проблеми. Наред с това в предговорите
от това време набира инерция и тезата, че просвещените национи не са много
по-различни от нас и че тяхното днешно благоденствие и просперитет са резултат на дълъг път на усъвършенстване и развитие: чи тес просвещенни народи и
сичката Европа не слязоха от небето таквис, и тии бяха някога си диви, груби
и варвари, каквито и ний сега сми [Кипиловски 1836; Леков 1992: 55]. Подобни
констатации са резултат от зародилия се процес на самовглеждане, което идентифицира не само изостаналостта, нямането, липсите, но е усетено като ясно
формулирана потребност от самоутвърждаване [Дамянова 2008:67].
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Напълно в съзвучие с просвещенските гласове на своите европейски
съвременници, българските просветители от 30-те години на ХІХ в. конструират филологическите си схващания и откриват за дискусия езиковия въпрос.
Като една от основните тенденции на Българското възраждане, заложена още
в книжнината от първата четвърт на ХІХ в., идеята за просвещение на роден
език се превръща във водещ мотив и на третото десетилетие. Според писателите от това поколение сичката слава бива от учението, а учението тамо
цавти, гдето се предава на свой язик [Павлович 1835; Леков 1992: 50]. Затова
нужда е и за книги, които са издават на наш язик, да помагами и за да са
умножи учението в нашиат народ [Попович 1837; Леков 1992: 63]. Тази идея
води след себе си и разбирането, че за да изпълни своето предназначение, е
нужно езикът да се исправи, украси, уработи, за да се превърне в единен и
общ за всички. Именно в създаването на единна граматика, чиито нормативни
правила ще удържат и изработят неделимостта на книжовния език, възрожденските просветители виждат единствения възможен път за конструиране на
книжовния език. По този въпрос Н. Рилски е категоричен: явно е прочее всякому, защо е потребна една обща граматика за сичката Болгариа, по която
требува всички да следаме своите писания, не секой да писува на своето поместно произношение [Рилски 1835; Леков 1992: 33]. Наред с това за Хр. Павлович граматиката е и средство за просвещение, защото без нея никое списание
на наший язик не може да биде [Павлович 1836; Леков 1992: 58].
Нуждата от единен, обработен и нормативен книжовен език върви паралелно с идеята за неговото конструиране на народна основа. Както споменава Е.
Дьомина, именно 30-те години на ХІХ в. донасят в полето на филологическите
търсения тенденцията към обединяване, към конвергенция, свързана с нуждата
от преодоляване на диалектната полифония и конструиране не само на единен и
общ, но и достъпен за всички книжовен език [Дьомина 1992: 14]. В предговорите от разглеждания период природният/естественият свой език е езикът, върху
чиято база трябва да се изгражда „високият” и култивиран книжовен език, това
е езикът, на който трябва да се създава науката и литературата. По този повод Н.
Рилски заявява: Аз имах неизбежна должност да се потрудим по возможности
моей да изложим настоящите граматически правила, за да можат нашите
единоплеменни да разумеят перво на свойят природний язик, що е граматика
и да се опознаят и содружат с музите, каквото ще прават сичките народи
на сегашното време [Рилски 1835; Леков 1992: 44]. От своя страна, съветвайки
бъдещите преводачи, Р. Попович е убеден, че повече треба да гледа, който иска
да превожда, да го изрече сладостно и каквото го иска свойствено и естествено отеческият наш язик или каквото ще го изрече един болгарин, догде не го
е видял написано [Попович 1837; Леков 1992: 69]. Обговаряйки по този начин
различните аспекти на приложението на народния език, книжовниците от 30-те
години доказват тезата, че именно това е езикът на българското просвещение,
защото е разбираем, достъпен и присъщ на всички членове на обществото.
В същото време в координатната система на това десетилетие книжовният език, който е в процес на конструиране и на който са написани и преве-
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дени издадените книги, е дефиниран и като славено-болгарски: Г. Кръстевич
превежда от французкият на славено-болгарският наш язик своята книга, Ем.
Васкидович и Н. Бозвели създават славеноболгарское детеводство за малките
деца, а Хр Павлович коментира: Так же аз сос дерзновением говорим защо
настоящая граматика содержава сичките правила нашего славено-болгарскаго язика, сиреч учи и содержаванието, и соченяванието секоя речи болгарския и сичките други в разговорта потребности [Павлович 1836; Леков
1992: 58]. Славено-болгарски е определението, което наред с принадлежността
към голямото славянско семейство, най-ясно дефинира идеята на 30-те години
за нуждата от книжовен език на народна основа с участието на традиционни
книжовни елементи – идея, която се подкрепя и от архаизаторите, и от новаторите на книжовния български език (основната разлика в концепциите между
които се оказа не толерирането/нетолерирането на традиционни елементи като
градиво на книжовния език, а различната степен, в която се допуска намесата
им). Названието славено-болгарски език не е определен тип книжовноезикова
система, която има дадени лингвистични признаци и се отличава с езикови
черти и от книжовната традиция, и от съвременния говорим език. Това е едновременно и природниат наш славено-болгарский язик, и своят народний наш
язик [Кипиловски 1836; Леков 1992: 56] – езикът, такъв, какъвто го разбират
писателите от разглеждания период, езикът, такъв, на какъвто създават своите
произведения.
Като следствие от собственоезиковите развойни тенденции и изискванията на родната социокултурна и езикова ситуация любословците от 30-те
години на ХІХ в. дават своя принос, напътствайки и обосновавайки процеса
на конструиране на книжовния език в посока, която се оказва основополагаща
и перспективна за по-нататъшното развитие на книжовния език. Вижданията
им, изложени в предисловията на издадените в разглеждания период книги,
са упътване за създаването на книжовен език на народна основа с участието
на традиционни книжовни елементи, служещи както за интелектуализацията
и култивирането на книжовен език, така и в издигането на статуса на езика до
равноценен на останалите европейски езици с дълголетна история.
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„ГРАМАТИКА НА ДНЕШНОТО БЪЛГАРСКО
НАРЕЧИЕ” (1997 [1834]) НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН –
ПИОНЕРСКИ ТРУД В БЪЛГАРСКАТА
ИНТОНОЛОГИЯ
Владимир Филипов

Yuriy Venelin’s Grammar of the
Contemporary Bulgarian Variant
(1997 [1834])”- A PIONEERING WORK IN THE
COMTEMPORARY INTONATIONAL PHONOLOGY
Vladimir Filipov
ABSTRACT: Yuriy Venelin’s Grammar of the Contemporary Bulgarian
Variant (1997 [1834]) includes as its finale a chapter on prosody in general and
intonation in particular. These intellectual efforts were revolutionary and pioneering
in both the Bulgarian linguistic tradition and in Slavic studies. Venelin’s theoretical
contribution is appraised both within his own scientific and historical milieu, and
within the present state of the art of intonational phonology.
KEY WORDS: intonation, prosody, intonational phonology, stress, accent,
sentence stress.

I. Увод
Прецизният изследовател на българската възрожденска езиковедска мисъл проф. Боян Вълчев в дълбоко аналитичния си труд Възрожденски граматики на българския език [2008] в заключение на провокиращите размисъл разсъждения върху Граматика на днешното българско наречие на Юрий Венелин и на историческия фон на тогавашната граматическа традиция, заключава:
Граматиката на днешното българско наречие отразява постиженията
на своето време и ни показва своя автор като информиран и логично разсъждаващ филолог. При описанието на много от чертите на българския език, посочени в труда, Венелин се проявява като истински пионер на полето на българската граматика [Вълчев 2008: 219].
Същата теза експлицитно утвърждава и руската българистка Евгения
Дьомина:
Не может быть, однако, сомнения в том, что Венелин был пионером во
многих областях отечественной болгаристики, зачинателем которой в России
справедливо считается, „Колумбом болгарских берегов”, как его назвал (на-
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ряду с П. Й. Шафариком и Вуком Караджичем) болгарский исследователь XX
века Эмил Георгиев [Дьомина 2008: 14].
Пионерски характер има Венелиновата Граматика и в частност по отношение на първите, макар и общи, наблюдения, направени по отношение на
българската прозодия и в по-тесен аспект – българската интонация. Досега
българистичната лингвистика някак си свенливо сочеше, че „[н]якои основни
интонационни проблеми…са поставени отдавна от А. Теодоров-Балан” [Пенчев 1980: 13] в труда му Българска граматика. Дял I. За думите [1930]. С изваждането от московските архиви и публикацията на Венелиновата Граматика на днешното българско наречие датата чисто фактологически се измества
с точно един век назад, към края на второто десетилетие на XIX век, а това е
времето, когато се поставят основите на научната славистика в европейски, т.е.
в световен за времето си мащаб.
II. Юрий Венелин в историческия контекст на времето си
Юрий Иванович Венèлин (1802–1839)1, по произход карпатоукраинец,
е роден и прекарва ранните си години в пустата на Северна Унгария, в селото
Велика Тибава, получава гимназиално образование в Ужгород, тогава в границите на Австрийската империя. Следва в Сатмарския богословски лицей, но
през 1821 тайно заминава за Лвов и се записва в тамошния университет.
Тук е мястото да се направи екскурсус в историческа посока, за да се изясни ролята на културната традиция за оформянето на Венелиновия интелект.
Той се оформя до двадесет годишната си възраст в богатата на образователни
и културни традиции Австрийска империя. Тук вече идеите на Просвещението действително „излизат от книгите и преминават в действителния живот…”
[Тодоров 2009: 7]. Дунавската империя, заедно с Русия и Прусия, се конкурират
всячески за установяването на имперско и съответно културно влияние върху
славяните във и извън собствените си територии. От тях само Руската империя
е етнически славянска страна. Османската империя е фокусът на експанзионистичните интереси поне на Русия и Австрия, тъй като османската власт
не предприема никакви цивилизовани мерки за приобщаване на славянския
елемент в управлението на Империята. Обратно, в Австрийската империя през
1791 г. в градчето Сремски Карловци, недалече от Нови Сад във Войводина, и
само на около шейсетина километра северно от Белград, с декрет на австрийския император Йосиф II се създава първата сръбска гимназия, а след три години и т.нар. Богословия – известната духовна семинария [вж Вълчев2008: 40].
В Русия интересът към българите става особено осезателен през XVIII в.,
когато много българи се записват да служат в армията на Петър I, а по-късно,
по времето на войните срещу Османската империя, водени от Екатерина Велика, руските войски стигат чак до Стара планина.
В Прусия и германските държавици през XVIII век научните търсения
в духа на Просвещението са изцяло светски и в хуманитаристиката фокусират
1
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По-подробна информация за живота на Ю. Венелин вж. у Вълчев [1989].

върху вечната magistra vitae, историята на света, но най-вече на непосредствените съседи – славяните. Така например, историкът Август Лудвиг фон Шльоцер (1735 – 1809) още през 1771 г. пише: „Сегашните жители говорят славонски говор, който се различавал от сръбския само малко в произношението[…]
Днешните българи безспорно са славяни; но старите, които дошли от Волга,
безспорно не са славяни, а с голяма вероятност – турски народ” (цит. по Валтер
[2007 :256]. Така Шльоцер отваря пътя в немскоезичните страни за един нов
клон в знанието – научната българистика2.
В този смисъл не е случаен факта, че научната славистика възниква в
началото на XIX век именно с центрове Виена, Берлин и Москва/ Санкт Петербург.
През 1823 г. Ю. Венелин пристига в Кишинев, където за първи път се
среща с българи и се поражда научният му интерес към този непознат славянски народ. В града по това време живеят много българи-колонисти след
войните от 1792 и 1812, а в самата Бесарабия броят им надхвърля 32 0003. По
това време в Кишинев е А. С. Пушкин, който служи известно време там в
канцеларията на ген. И. Н. Инзов и е съзаклятник във Филики етерия, тайната
революционна организация, ръководена от Александър Ипсиланти, която си
поставя за цел освобождаването на гръцкия народ от османско владичество.
За българите Пушкин споменава на няколко пъти в своите работи „Чиновник и
поэт”(1821) и „Кирджали” (1828)4.
През 1825 г. Венелин вече е в Москва, домашен учител в семейството на
писателя С. Т. Аксаков, където се среща и със самия Пушкин. По това време
вече е усвоил много исторически познания и главните европейски класически
и нови езици.5 В Москва Ю. Венелин, по време на следването си, публикува
през 1829 г. историческия си труд Древнiе и нынýшнie Болгаре в политическом, историческом и религiозном их отношенiи к Россiянам. Историко-критическiя изыскванiя. На тази работа е съдено да изиграе революционна роля
в началото на българското Възраждане, да стане „настолна книга на редица
Повече по въпроса вж. у Валтер [2007].
Данните са по Вълчев [1989: 113].
4
Вж. Филкова [1959: 269-271].
5
През същата година Ю. Венелин записва медицина в Московския университет
въпреки цялостната си отдаденост на историята и филологията. Като цитира един
посмъртен отзив за Венелин, печатан в Московския ведомости, 1839, Н.В. Савелиев-Ростиславич в своя Славянский сборник през 1845 подчертава: „самому ему (Венелину) хотелось идти по филологическому факультете, ибо он принес уже с собой
хорошее знание греческого языка и отличныя сведения в латинском; он был у нас
един из лучших знатоков латинской словесности. Вообще сведения его в языках были
очень замечательны: кроме французскаго и немецкаго, понимал он хорошо английский, италиянский и испанский языки; о знании всех без исключения Славянскых
наречий говорить ничего: это всем известно. Кроме того, говорил он по-мадьярски
(венгерски), по-волошки, понимал по-турецки и знал грамматическое строение сего
языка...” [цитирано по Арнаудов, 1971: 90-91].
2
3
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от най-значимите български дейци в Русия и България…”[Вълчев 2004: 86], а
както пише съвременника и покровителя му В. Е. Априлов „вывесть на сцену
неизвестное Задунайское племя славян” [цит. по Арнаудов [1971: 78]].
Едва 27-годишен, на 19 април 1830 г. Венелин се отправя на научна командировка от Российската академия в любимата си България, земята на „класическия език” на българите, за да се запознае непосредствено с българския
език и да събере материали за написване на граматика6. На 4 юли той вече
е във Варна, но „условията не благоприятствали успешното осъществяване
на мисията му” [Вълчев 2004: 86]. Само няколко седмици преди това руските
войски, след войната от 1828 г., започват изтеглянето си от България и заедно
с тях Ю. Венелин се отправя на север към Каварна, Кюстенджа, Бабадаг и
Силистра, а по-късно, след боледуване, се прехвърля в Букурещ, Кишинев и
Харков. Местата, които Венелин посещава в България са предимно в Източна
България, особено от крайморската ивица. Както отбелязва българския историк Тонев [1995], това е районът на най-масово и обезлюдяващо изселване в
края на руско-турската война от 1828 – 1829 г., която завършва без очаквания
от българския народ резултат.
През 1834 г. граматиката в готов писмен вид е представена в Академията. През 1836 г. Академията излиза със заключение, че авторът е изложил твърде неясно българската граматика. Потресен от някои от оценките, но все пак
работещ в условия на нищета, след три години, през 1839 г., Венелин умира
от апоплексия в Москва. По повод смъртта му, по-късно, през 1862 г. Любен
Каравелов пише в Московские ведомости: „За Венелин разказват, че той, умирайки плачел не защото умира, а защото не можал да завърши Българската
граматика” [цит. по Филкова [1998: 163]]
III. Граматика на днешното българско наречие (1834) и интонологията
Напълно прав е проф. Боян Вълчев, когато отбелязва, че Венелиновата
граматика – макар и само като паметник – е „най-ранният опит да се опише
изцяло живият български език” [Вълчев 2004: 87], защото в нея присъстват
наблюдения върху фонетиката/ фонологията, морфологията и синтаксиса. Ако
се приеме, че научната славистика бележи началото си през 1820 г. с публикуването на Рассуждение о славянском языке на Ал. Хр. Востоков и Institutiones
linguae slavicae dialecti veteris на Й. Добровски от 1822 г., то Граматиката
на Ю. Венелин от 1834 г., макар и трагично не появила се, остава интелектуален подвиг в историята на славистиката7. Като включва още през 1834 г. в
структурата на Граматиката си глава за „напева” (интонацията и ударението,
т.е. прозодията) на езика, Ю. Венелин се явява истински баща на българската
супeрсегментна фонология, и интонология в частност.
Детайлно документирано изследване на българската мисия на Венелин е
представено в монографията на Венедиктов, Гр. К. [2005].
7
Вж. Куцаров [2008: 225].
6
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Един от първите изследователи, преглеждали в ръкопис Венелиновата
Граматика, е големият славист В. Ягич, който в монументалния си труд История славянской филологии [1910] пише критически за българската му граматика: „При его пылкой фантазии он даже и не дорожил реальной постановкой
дела, предпочитая идеализацию своей задачи; он любовался опасной игрой в
гипотезы” [цит. по Арнаудов [1971: 87, бел. 1]]. За това, че Ягич не е съвсем
прав, може да се съди по прецизния начин, по който Венелин следва класическата граматическа традиция. Още в Увода8 той подчертава, че един от предметите на граматиката са и изучаването на „подвижните и неподвижните ударения не само на думите, но и на целите изречения, т.е. и прозодията и декламацията, свойствена на дадено наречие, с една дума музиката, интонацията9
на езика Oedeographia” [Венелин 2002: 47]. Принципът е в пълно съзвучие с
изискването на традиционния граматически ред, обоснован още от Дионисий
Тракийски (ок. 170 – ок. 90 пр.н.е.), че първата част на граматиката е придобитото чрез упражнение четене на глас според надредните знаци и метриката
(προσωδία)10. Или както дефинира Венелин явлението в началото на частта За
интонацията на българския език:
Интонацията на езика или на речта аз наричам не само тоновото, но и
тактовото съотношение между гласните, тъй като 1) сричката може да се повишава или понижава спрямо осемте тона и техните полутонове и 2) при един
и същи тон тя може да се произнася по-кратко или по-продължително. При първото съотношение положението на сричката се нарича ударение (accentus), а
при второто – дължина (quantitas). Тъкмо съотношението между тези две музикални категории в езика представлява неговата интонация (Венелин, 2002: 232).
Очевидно като начало Венелин смесва в дефинирането на понятието интонация ту гласна, ту сричка. Но това, че съотношението между движението
на тона, т.е. това, което съвременната акустична фонетика определя като движение на основния тон, и квантитета заедно с интензитета са основни компоненти на интонацията, разбирана в съвременния смисъл на думата, се счита
за общоприет факт в съвременното езикознание. Нека също се напомни, че
една от дефинициите интонацията на Венелин съвпада с това, което наричаме
акцентнен модел на думата, който пък от своя страна се включва в определена акцентна парадигма, и това значение се употребява от лингвисти чак до
Втората световна война (напр. Трубецкой, а преди него Сосюр). Що се отнася
до съвременното рестриктивно определение на понятието интонация, то тук
все още не е решен въпроса за йерархизацията на трите акустични компонента – честотата на основния тон, интензитета и квантитета. Диференциацията
между ударение (stress) и акцент (accent) е един от проблемите, върху който
Всички препратки до Граматиката на Венелин са към българското издание от
2002 г. в превод от руски на проф. Блажо Блажев.
9
Вместо този по-ясен термин в оригинала по-често се употребява терминът напев.
10
Вж. Дионисий Тракийски [1996] в превод от старогръцки на Невена Панова,
под научната редакция на проф. Мирена Славова.
8
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се работи най-динамично в съвременната теоретична и експериментална фонетика и фонология11. Пред българското езикознание стои все още въпроса за
установяване на порядък в терминологията, т.е. не се ли натоварва прекалено
много терминът ударение, като се използва и като характеристика на фонетичната дума, на синтагмата, и на фразовото ударение? Този въпрос належащо
чака отговор и от славистиката.
През 1945 г. американският лингвист К. Л. Пайк заяви: “No language uses
a pure monotone” [Пайк: 20] и това твърдение понастоящем се приема за тривиална универсалия, но при Венелин, макар и в своята теоретично ембрионална
фаза, нещата са поднесени извънредно красиво образно: „Но нека не забравяме, че свързаната реч се отнася към интонацията на езика както планираните
градини изобщо към природата” [Венелин 2002: 223]. Слабият интерес към
интонацията се дължи на факта, че тя е „най-трудното, най-високото, най-философското и завършващо изучаване на езика. Ако граматиката привежда думите в хармония, ако фразеологията придава на хармонията мелодия, то интонацията и дава чувство, душа, живот” [Венелин 2002: 223]. Че интонацията
поради самата си природа е явление, граничещо с граматиката и дискурса, а
навлиза и в сферата на реториката, е ясно за Венелин, защото работата върху
нея, както пояснява той „трябва да се извършва и от лексикографа, и от граматиката, и от специалиста по риторика” [Венелин 2002: 234].
Според Венелин ударенията може да са постоянни, т.е. да се намират
постоянно върху една и съща сричка, да са променливи и, което е по-важно
в нашия случай, е „сричката да получи ударение в зависимост от това, как е
разположено изречението или езиковият обрат. Често се случва думата, върху
която пада ударението на изречението, да получава заедно с това и ударението
на сричката. Доколкото такова ударение зависи единствено от езиковия обрат,
то може да се нарече ударение на езиковия обрат… Правилата за ударенията
в езиковите обрати или за различните повишения на гласа са заедно с това и
правила за четене или декламация” [Венелин: 233]”. Това са вече точни научни попадения, които могат да правят чест на всеки лингвист от XX век. Изреченското ударение, за което говори Венелин, винаги е било основен проблем в
интонологията и е характеризирано с много и различни термини, но все още се
дефинира и като изреченско ударение (на английски sentence stress) [вж. напр.
Шведек [1981]]. Като такова, то е и отправна точка за една дълга традиция в
генеративната фонология, започваща с теорията на Чомски и Халле за прилагането на правилото за ядреното ударение и появяващо се в все по-модерно
одеяние и понастоящем.
Венелиновият анализ на интонацията, появил се толкова рано в славистичната традиция, страда и от много сериозни неточни наблюдения, граничещи понякога с наивитета. Така например, като основен принцип четем:
„Интонацията на българското наречие е по принцип руска…” [Венелин
За по-детайлно разглеждане на въпроса за stress/ accent по отношение и на
българския език вж. Димитрова [2007].
11
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2002: 234], което е най-малко неточно, най-много чисто империалистически
желателно за времето си. Но можем да попаднем и на заключения, способни
да предизвикат сълзи в очите на всеки романтично настроен патриотар, като
следното: „Впрочем като цяло най-хубава и правилна е българската интонация или изговор в Македония” [Венелин 2002: 236]. Нека да се отбележи, че
такива чисто импресионистично базирани наблюдения изобилстват и в страни
с много по-богати филологически традиции. Така например, в статията си за
intonation The Oxford English Dictionary, vol. V, H – K [1961 [1933]: 431] дава
следния пример от 1791 г.: Newte Tour Eng. & Scot. 201 “The people of Inverness
… are not only free from the unfortunate intonation of Aberdeenshire … but speak
the English language with greater purity than they would do in any other part of
Scotland.”
Повлиян от идеите на Просвещението, Венелин ентусиазирано подкрепя секуларизацията на знанието и строгото му отделяне от теологията. По-малко от половин век дели Венелин от времето, когато философията все още се е
определяла по думите на Цезар Бароний, онзи италиански историк на католическата църква от XVI век, основен източник на информация за нашия Паисий
Хилендарски, като ancilla theologiae, т.е. слугиня на богословието. Използването на надредните метрични знаци, заети в старобългарския, е ненужно, тъй
като те нямат никаква функция и са въведени и се употребяват „така, както
са се употребявали в Свещеното писание и в другите богослужебни книги”
[Венелин 2002: 236]. Нека отбележим, че в гръцкия език, някои от тях, например аспирацията e изчезналa още през византийския период [вж. Allen, 1987].
Венелин конкретно критикува консервативната гледна точка, възприета в Славянската граматика на И. Пенински от 1827 г. И ако тук спорът е чисто научен
и академически, то в България през 50-те и 60-те години на XIX век дискусията вече приема граждански, понякога възприемащ смехотворен характер.
Всички помним онези „кръвожадни” по думите на Вазов „чичовци” от Джаковото кафене, разделени на „волтерианци” и „елинисти”, не отстъпващи „ни на
йота” от своите „филологически” позиции по въпросите на „правописанието”.
IV. Заключение
В изложението се опитах да скицирам специфичния принос на Граматиката на Ю. Венелин за българската интонология. Поради непубликуването
си през 1834 г. той е останал трагически неосъществен и сега той има само
историографска стойност. Дори и само като такъв той има стойността си в
цялостното научно и културно развитие на българската нация.
А сега и едно желателно послание към бъдещи ревнители на историята на българския език и българското езикознание. Българинът отдавна се е
отблагодарил по много достойни начини на младо починалия Венелин, един
от първостроителите на съвременна България. Един от начините е дълбоко
интимен и влиза в сферата на фолклора: в България фамилията му псевдоним
Венелин се е превърнала в лично име и много хиляди българи през годините са
си именували красивите си деца Венелин, Венелина и дори умалителното Вене-
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линка. [вж. Венедиктов, 2008]. През 2002 г. Граматиката му вече бе издадена
в български превод, прецизно изпълнен от проф. Блажо Блажев по руското
академическо издание от 1997 г. През 2000 г. излезе първата Енциклопедия на
съвременния български език, изработена от авторски колектив, включващ водещи българисти в страната ни. В нея не са включени със съответни статии нито
Граматиката, нито нейният автор. В едно бъдещо редактирано и обновено
издание на Енциклопедията този неоправдан пропуск трябва непременно да
бъде запълнен.
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ЗА БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОВО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Кина Вачкова

On Bulgarian Language Legislature
Kina Vachkova
Abstract: The article clarifies important concepts and terminology related to the topic. It specifies to the total volume of laws that constitutes present-day
Bulgarian language legislature. Further, it points out the main chalenges of presentday norms and usage unanswered by linguists, politicians, jurists or other experts.
The article analyses the question if Bulgarian needs a special law and the public
opinion on that matter.
KEY WORDS: language laws, language legislature, Bulgarian language
law, public opinion

І. Темата на моя доклад не беше инспирирана от актуализирането напоследък на този проблем в политически, медийни, експертни и по-широки
обществени среди във връзка с депозирането в Народното събрание през юли
и август на 1911 г. на последните 2 нови законопроекта на Закон за българския език – на депутатите Любен Корнезов (девети поред) и на Огнян Стоичков и Станислав Станилов (десети по ред). По-скоро тя беше замислена във
връзка с работата на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите като част от подготовката на предложения
от нея Тематичен блок “Езиковото право и славянските езици”, включен в
програмата на предстоящия ХV славистичен конгрес (Минск, 22-26 август
2013 година). Поради новите посочени по-горе обстоятелства обаче се наложи да взема отношение по въпроса, свързан с все още неприетия “Закон за
българския език”.
2. Следва добре да си изясним понятийния и терминологичния апарат,
на който се опираме в тази проблематика. Необходимо е добре да разграничим
понятията “езиково право” и “езиково законодателство”, както и да определим техния обем. Често, когато се говори за езиково право, то се разбира в
тесен смисъл – наличието/отсъствието на закон за езика в дадена държава/в
даден регион. В действителност обаче това понятие е много по-широко. Ще
се съгласим с мнението на чешкия езиковед Вит Довалил, формулирано в доклада му на последното заседание на Комисията, съпроводено с научна конференция на тема “Jazyková politika a slovanské jazyky”, проведени в Прага (2529.05.2011 г.). Чешкият учен (по образование правист и филолог) дефинира
термина “езиково право” така:
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Езиковото право представя:
• “soubor platných právních norem, jimiž je upraveno užívání jazyka
• odvětví veřejného práva (ústavní, trestní, správní právo), netýká se práva
soukromého (občanského)
• law in books vs. law in action
• nikoli právní jazyk jako varieta jazyka (jeden z odborných jazyků)”
[Dovalil 2011].
• В превод на български език:
• “набор от важащите правни норми, в които е уредено използването на
езика”;
• разклонение на общественото право (конституционно, наказателно,
административно), не се отнася до частното (гражданското) право;
• право на книга и право в действие (law in books vs. law in action);
• в никакъв случай правния език като един от вариантите на езика (един
от професионалните езици)”.
Без да е специално, точно и пълно дефинирано, подобно, разбиране намираме и в сборника на Института за български език при Българската академия на науките (ИБЕ при БАН) “Закони на/за езика” [Закони 2004]. Там например в статията на П. Костадинова “За обществените нагласи в полза на
Закон за българския език” се казва: “… сферите на обществения живот, в които
българският книжовен език се използва като официален/ държавен език, са регламентирани чрез чл. 3 от Конституцията, както и в текстовете на доста други
закони – Закона за нормативните актове, Закона за съдебната власт, Закона за
политическите партии, Търговския закон, Закона за отбраната и въоръжените
сили, Закона за защита на потребителя и т.н. А обществените сфери, в които
свободно се ползват други езици, са уговорени в чл. 36. от Конституцията”
[Костадинова 2004: 17]. Към този списък от български закони и наредби, за
да придобием по-точна представа за българското езиково право, ще споменем
още: Закона за средното училище, Закона за висшето образование, Закона за
имената на българските граждани, Закона за чужденците в България, Закона
за електронните медии и пр., и пр. закони и подзаконови актове, в които се регламентира в съответната област използването на българския книжовен език.
Какъв е реалният обем на днешното българско езиково право? По този
въпрос се срещат различни изказвания. Според Йорданка Захариева от ИБЕ
при БАН, изказано през 2004 г., където тя използва термина “правни регулатори” на българския език, към онзи момент (2004 г.) “съществуват – от чл. 3 на
Конституцията на Република България до към над 300 текста в различни законови актове, и от академичните правописни речници до множеството справочници с учебно-енциклопедичен характер, където е уточнен регламентът за
правописа, правоговора и употребата на българския език” [Захариева 2004:
157-158]. Според директора на ИБЕ при БАН и според един от вносителите на
споменатите последни 2 законопроекта, към момента (август 2011 г.) съществуват над 114 нормативни акта, закона, кодекса. Ясно е, че в двете твърдения
има разминаване, тъй като не е дефинирано какво точно влиза в понятието
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българско езиково право. Може би по-близо до истината е второто твърдение.
Имам подозрение, че в първото изказване се смесват от една страна законови/
подзаконови актове и справочни/учебни текстове от друга страна, в които не е
ясно дали се кодифицират или само се привеждат кодифицирани другаде норми. С посочената дефиниция на Вит Довалил се внася яснота.
Истината обаче е, че към момента не разполагаме с пълния и точен набор от тези нормативни актове, съставящи съвременното българско езиково
право. Задача на езиковедската общност, подпомогната от прависти, е да
състави списък на тези актове, да опише и да проучи правните предписания,
формулирани в тях, както и те да се класифицират по видове. Следва да се
започне от Закона за правописната реформа от 1945 г., да включи Конституцията на Република България (чл. 3 и чл. 26) и да се опишат ония моменти
(алинеи и членове) от множеството закони, които имат за обект други обществени области, но съдържат и положения, свързани със статуса и употребата
на българския книжовен език и на чужди езици в Република България. Към
текстовете от законите следва да се извлекат и текстовете от подзаконовите
актове, свързани с тях, където се третира статусът и употребата на българския
език в съответната обществена област. Като пример ще посоча, че въпросът
за имената (име, презиме и фамилия) на българските граждани се третира в
няколко закона – “Закон за имената на българските граждани” от 2000 г., изм.
бр. 96 на ДВ от 2004 г.; при сключването на граждански брак от “Семейния
кодекс”, също в “Закона за чужденците в Република България” [Вачкова 2011],
не е изключено и в някои други закони и подзаконови актове. Както се вижда, това е и цяло голямо научно-приложно поле. Кой обаче следва да извърши
тази работа? Може ли тя да бъде оставена на доброволния научен интерес
на специалистите езиковеди, подпомогнати от прависти? Може ли да се задължи някоя институция (напр. Народното събрание) да възложи на посочени експерти изпълнението на тази задача? Отговор на този въпрос няма.
Може би тук е мястото на държавата.
Вторият термин “езиково законодателство”, който повече се употребява у нас, според мен има по-широко значение. Той обхваща цялата дейност,
свързана със съставянето на езиковото право, т. е. тук можем да отнесем и
законопроектите и проектите за поздаконови актове, които не са станали езикови закони и подзаконови актове. Както езиковото право, така и езиковото законодателство, са продукт на езиковата политика и отразяват общественото
мнение. От лингвистична гледна точка те са обект на социолингвистиката и
приложната лингвистика, опрени върху теорията на книжовните езици.
ІІ. И така, по-конкретно за българското езиково законодателство, свързано с т.нар. Закон за езика. От 1990 г. насам в Народното събрание са внесени
10 законопроекта – последните 2 от юли и август това лято, както вече отбелязахме по-горе, са 9-ти и 10-ти по ред. Известни са обаче общо 16 опита – 6 не
са внесени. Всички законопроекти в много висока степен си приличат. Почти
всички са организирани около няколко момента: “1. Уточняват регламентира-
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ните още в Конституцията сфери на обществения живот, в които е задължително използването на българския книжовен език като официален/ държавен; 2.
Уточняват, също регламентирани в Конституцията (чл. 26) сферите на обществения живот, в които могат да се използват чужди езици; 3. Изразяват ясно негативно отношение към определени аспекти от речевата практика в различни
среди на съвременното българско общество и … предлагат административни
пътища за “опазване”, “развитие”, “обогатяване”, “защита” на българския книжовен език” [Костадинова 2004: 13-14]. Тези думи, казани през 2004 г., когато
са внесени в Народното събрание 5 законопроекта, са напълно валидни и днес,
когато броят им нарасна на 10.
Първата и втората задача, която си поставят тези законопроекти, като че
ли не предизвиква особено остри възражения. В тях се регламентира регулиращата роля на държавата. Нещо повече – остри възражения се появяват, когато
държавата абдикира от задължението си да регламентира употребата на българския книжовен език в дадена сфера. Да си спомним реакцията на университетски, школски и други среди преди три години, когато депутати от Комисията по образование към предишното Народно събрание се опитаха да извадят от
образователните изисквания за средното училище изискването за владеене на
съвременния български книжовен език. Най-активни бяха Факултетът за славянски филологии при Софийския университет и Факултетът за хуманитарни
науки при Шуменския университет. Резултатът беше, че това изискване остана. Най-вече третата задача, която си поставят тези законопроекти (законът
да пази българския език, да го защитава от чуждите думи), взривява общественото мнение. Не можем да отречем, че в българското общество съществува
дискусия на тема “Необходим ли е закон за българския език”. Тя периодически
се активизира, особено след появата на поредния проектозакон. През 2004 г.
(когато са налице 5 законопроекта) в сборника “Закони на/за езика” езиковеди
от Института по български език изложиха пространно своето официално становище по въпроса, което като цяло е, че такъв закон не е необходим [Закони
2004]. Дори се изказват опасения, че той би могъл да създаде редица проблеми. В някои страни са приети такива закони, но това не е довело до особени
резултати. И въпреки това продължава появата на нови и нови законопроекти
като последните 2, както видяхме, са от това лято. Т.е. част от съвременното ни
общество смята, че е необходимо да има такъв закон.
И отново се разрази дискусия. Според информацията в Гугъл по темата
“Закон за езика” има 4, 760, 000 резултата. Твърде голяма цифра, за да се окаже
неправо опасението ни, че символните функции на българския език са в упадък. Какво е мнението на различни групи от обществото по въпроса имаме ли
нужда от закон за българския език.
1. Политиците:
Министърът на образованието Сергей Игнатов нееднократно отговаря в
различни медии на този въпрос и е категоричен: Нямаме нужда от специален
закон за българския език. Езикът е динамична и саморегулираща се система.
Законодателството няма да помогне. Държавите с такива актове нямат кой знае
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какви успехи. Според Игнатов държавата има “голям грях” заради промените в правописа след 9. IX. 1944 г. “Те ни отдалечиха от езика, който говори
българската диаспора. Би могло да се мисли за смекчаване на нормите”. Той
пита какви думи ще заменят “университет”, “доцент” или “парламентарна комисия”, ако има закон за езика. Наскоро министърът обясни, че не може със
закон да се регулира развитието на езика, обаче можело да се дисциплинира
езикът в институциите. Министър Игнатов добавя, че няма нужда България
отново да преживява този “патриотичен пуристичен спазъм” за последен път
отпреди 50 години.
Даниел Вълчев – бивш просветен министър университетски преподавател, правист е категоричен: “Няма никакъв смисъл от създаването на Закон за
защита на българския език. Ако някой не изговори както трябва дадена дума,
ще го пратим в затвора ли … Подобен закон би имал смисъл, ако в официални
документи вече не се използва български или всички надписи не се изписват
на български език. По-добре да се помисли кой създава книжовната норма и
създава правилата коя дума как се използва …”
Любен Корнезов – народен представител, правист. Според него “Конституцията ни задължава да приемем Закон за езика. Вече 20 години не сме
изпълнили това задължение”. Остро напада езиковедите: “Вече 20 години чакаме езиковедите да напишат такъв закон. Да го напишат сега! Аз ще им
съдействам да го внесат в Народното събрание и той да бъде разгледан. За
мен обаче е необяснима тяхната „ревност“, тяхното отрицание на всеки
законопроект в тази област. Те се взират в правописа, в граматиката, кой
как говори, нанасяйки „удари под кръста“. Законът не е речник. Езикът е деликатна материя и трябва смелост, за да се създаде закон за езика.
Любен Дилов-син също смята, че Конституцията задължава Народното
събрание да приеме закон за езика.
Емил Караниколов (ГЕРБ) “Българският език трябва да стане разбираем за баба Пена от Бусманци”.
Волен Сидеров настоява: “Необходим е закон за българския език. Такъв
закон е необходим, за да се пази чистотата на българския език”.
Очевидно политиците не са единодушни по въпроса дали да се приеме
или не закон за езика, какво да регламентира той и кой да го подготви (политиците или езиковедите).
2. Правистите – и те не са единодушни. Както видяхме, Даниел Вълчев
(политик и правист) е категорично против. Правистът Атанас Цветанов пише:
“Беше ми интересно да се науча, че Конституцията в чл. 36, ал. 3 задължава
Народното събрание да приеме специален закон за българския език. Съгласно
§ 3, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби такъв закон е трябвало да бъде приет в срок от три години от приемането на Конституцията
– 12.07.1991 г. Двадесет години по-късно такъв закон все още нямаме. Проектозаконът развива конституционните принципи, че “официалният език в
републиката е българският” (чл. 3); че “изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани” (чл. 36, ал.1)”.
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3. Езиковедите:
Според проф. Стефан Брезински имаме нужда от закон за езика. Такъв
закон досега не е приет, защото въпросите на езика не се смятат за приоритетно. “Казват – не сме се преборили с корупцията и престъпността, ще се
занимаваме с езика. По същия начин и много други неща не са направени в държавата. Невежеството на езика е невежество на мисълта, двете неща са
свързани. Затова занемаряването на езика не е безобидно. Но това са неща,
които не болят, не кървят и не им се обръща внимание”.
Доц. Руска Станчева (ИБЕ на БАН) е категорична: “Наивно и ненаучно
е да се смята, че езикът в цялото му многообразие от прояви в съвременната
комуникативна среда се поддава на управление.”
В. “Капитал” в броя си от 6-12 август 2011г. интервюира учени езиковеди и университетски преподаватели, както и учители по български език,
по въпроса. Те отговарят по-конкретно на питането може ли такъв закон да
предпази българския език от чуждите думи, проникващи напоследък в него.
Доц. Борислав Георгиев (Нов български университет): “Промените в
езика донякъде отразяват промените в самото общество, т. е. не бива да
се плашим от чуждите думи… В това няма нищо драматично – това са естествени явления във всеки един езиков развой… Учениците трябва да бъдат
обучавани да осъществяват различни езикови практики, да се тренират и да
говорят в различен контекст и по най-разнообразни теми”. Доц. Петя Константинова (ИБЕ на БАН): “Българският език се променя в пълна синхрония с
промяната на българите и с промяната на българската държава… Ефектът
от съвременните технологии, както и от всяка технология, в най-висока степен зависи от това, какъв човек стои пред (или зад) тях и как ги използва”.
Проф. Кина Вачкова (Шуменски университет): “Проблемът на българския
книжовен език не е в чуждиците, а в езиковата култура на обществото. Налице е езикова немара в някои среди – публични личности, журналисти. Учебните програми в училище и в университетите имат нужда от промяна”.
4. Учителите. Интервюираните учителки говорят за своите търсения по
отношение на повишаване ефективността на методиката на преподаването на
съвременния български език в училище, което ще доведе до повишаване на
езиковата култура на учениците. За това, както видяхме от цитатите по-горе,
настояват и някои от езиковедите.
5. Журналистите.
Доц. Георги Лозанов (медиен експерт): Всякакви законови и административни опити за намеса в езика, който е жива и спонтанна материя, са повече
или по-малко репресивни и няма да помогнат българският език да стане подобър. „Това са отношения, в които държавата няма работа. Това са лични и
персонални измерения на свободата на общуването. Езикът там се създава и
там се ражда и това отразява. Ако искаме да говорим на по-добър език, това
означава да мислим по-дълбоко, да мислим с повече въображение и т.н., а не
с езикова форма отгоре да чертаем някакви линии”. Съществуващият закон за
езика във Франция е по-скоро екзотика, не той е гарант за опазване на френска-
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та култура. Медийният експерт обобщава, че действително има „немара” към
българския език, но това не може да бъде променено със закон и че езикът е
само инструмент на това, което всъщност сме самите ние.
4. Другите: Във форумите тече бурна дискусия. Мненията са противоположни. Преобладават отрицателните мнения, в проектозаконите се намират
достатъчно поводи за отричане и дори за подигравки. Според едно законът
действа чрез потискате и упражнява автократичен терор. Страховете от чуждиците са смешни: “Чуждиците навлизат в езика ни и изместват българските думи, затова държавата трябва да направи всичко възможно да защити
свещения български език. – “Трябва да защити – таратанци”. Други обръщат
внимание, че в езика на законопроектите има правописни грешки. Във връзка
с предложените глоби като подигравка се предлага да се създаде езикова полиция и пр., и пр.
ІІІ. Съвет по български език към Министерския съвет. Предлага се и в
двата последни законопроекта. По закона на Корнезов от 17 души, като не се
включват политици, а само специалисти. На нас езиковедите обаче ни прави
впечатление, че за специалисти езиковеди са признати само работещите в ИБЕ
при БАН. Във втория законопроект са признати и университетските езиковеди,
но приоритетът на специалисти от ИБЕ е очевиден. Няма да крия, че между
катедрите по български език от класическите университети и ИБЕ при БАН
съществува известно напрежение кой с какво да се занимава във връзка с българския език. Според директора на ИБЕ той трябва да се занимава с кодификацията, а катедрите – с преподаването. Това разбиране се налага в законодателните опити. Наистина с министерски указ от преди близо половин век на ИБЕ
е възложени да отразява по-незначителните промени в съвременния български
език. Но трябва да си освежим паметта – да си спомним, че когато се е издал този указ, езиковедите в ИБЕ при БАН и в единствената тогава катедра
по български език (в Софийския университет) са били едни и същи хора. Днес
тези катедри вече са доста повече и разполагат със специалисти с висока
компетентност по въпросите на съвременния български език, включително и
по неговата кодификация. Същевременно те имат доста широки и задълбочени представи за състоянието в момента на българския език, за развойните
тенденции в него, тъй като имат преки наблюдения върху езика на младите
му носители.
ІV. И така, необходимо е очевидно да си изясним редица въпроси, свързани с българското езиково право и българско езиково законодателство, като:
1. какъв е неговият/техният обем и предмет,
2. какви са приемливите мотиви за един евентуален Закон за езика и
каква следва да е неговата функция,
3. кои професионални групи и институции са отговорни за грижите относно функциите и употребата на съвременния български книжовен език, какъв е техният периметър на действие, какви са механизмите им за това.
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4. каква е отговорността на държавата за развитието на българския книжовен език и какви са начините, по които тя следва да я осъществява?
Моят доклад, както се вижда, няма за цел да отговори на всички тези
въпроси и на големия въпрос “Има ли нужда от Закон за българския език”, или
на още по-широки като “Власт и книжовен език”, “Езикова политика” и пр.,
а само във връзка с днешните реалности да постави някои от тях, други, вече
нееднократно поставяни, да уточни, както и да заостри вниманието на езиковедската общност към тях.
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БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА
ЗАД ГРАНИЦА (ЕЗАРХИЙСКИЯТ ВЕСТНИК
“НОВИНИ”/ “ВЕСТИ”, 1890-1912)
Диана Иванова

BULGARIAN LANGUAGE POLICY ABROAD
(EXARCHIAL NEWSPAPER “VESTI”/ “NOVINI”,
1890-1912)
Diana Ivanova
ABSTRACT: The paper examines the nationally responsible language policy of the Bulgarian Exarchy headed by Exarch Joseph I, which was concerned
with school affairs, prestige of Bulgarian language and its outspread in areas with
Bulgarian population, left beyond country’s boundaries (Aegean Trace and Macedonia). Its official newspaper “Novini”, later renamed to “Vesti” (1890-1912), supported the spirits of the Bulgarians of those lands for two decades.
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Възстановяването на българската държавност1 и функционирането на
държавните институции внася коренни промени в българското общество и
влияе благоприятно върху неговото развитие. Държавата чрез своята власт
и чрез съответните механизми има възможност да провежда определени политики, вкл. и национална езикова политика. След Освобождението една от
най-важните задачи в езиковата политика на младата българска държава е да
интегрира и консолидира нацията чрез единен книжовен език и да издигне
неговия престиж; съответно да планира единна официална кодификация, т.е.
постигане на общовалидност на нормите, тяхното строго регламентиране, както и на начините на тяхната употреба чрез специални кодифициращи средства,
утвърдени от официални държавни институции и документи. По този начин
официалният език получава институционална подкрепа, разпространение и
популярност, а също така придобива статут на задължителен език в официалните сфери на общуване, в образованието, културата и т.н. [Виденов 2003: 81].
Докладът представлява част от проекта “Националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и
глобализация към Фонд “Научни изследвания” на ПУ “Паисий Хилендарски” (20112012 г.).
1
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Следосвобожденската социолингвистична обстановка очертава една
широка, общобългарска основа от говори, активно участващи в устройството
на книжовния език. Източнобългарското (вкл. централнобалканското) наречие
не губят своето значение и в следосвобожденските условия. С превръщането на Пловдив в административен център на Източна Румелия запазват своята престижност и подбалканските, тракийските и източнорупските говори.
Столицата София автоматично издига авторитета и значението на западните
и югозападните говори. Чрез училищата (начални, средни, висши), книгопечатането, културните институции, просветните дружества и т.н. непрекъснато
се разширява и укрепва социалната база на книжовния език, който придобива единен, хомогенизиран характер, отразяващ общобългарските граматични
черти и речников състав.
По силата на Берлинския договор обаче извън пределите на страната остават земи със значителен брой българи (Одринска Тракия и Македония) и
българският народ в своята целокупност търси национално обединение и духовно единение. Българската държава обаче може само косвено да подпомага
стремежите на нашите сънародници зад граница. Единствената всепризната
институция, под чието ведомство са всички българи, е Българската Екзархия,
чието седалище по решение на Учредителното народно събрание във Велико
Търново остава в Цариград именно с такава цел2. Наред със специфичните
духовни дела екзарх Йосиф І в резултат на енергичната и настоятелната си
политика успява да възстанови правата на Българската екзархия като попечител на българските училища в пределите на Османската империя. Фактически
до 1913 г. Българската Екзархия продължава възрожденската просветна и националноезикова политика за възстановяване на временно загубената духовна
цялост между разединените българи в отечеството и извън него. Създаденият
към Екзархията комитет за ръководене на просветната дейност (1882-1883 г.),
трансформиран в “Училищен отдел” (1883-1884 г.), в продължение на 30 години поема ролята на министерство на народното просвещение. Там се решават
всички въпроси, свързани с организацията на училищата и тяхното финансиране, с подготовката и назначаването на учители, снабдяването с учебници и
т.н. До Балканската война под ведомството на Екзархията в Македония и Одринска Тракия е имало общо 1373 български училища, от тях 13 гимназии (в
Солун, Битоля, Охрид, Скопие, Серес, Одрин и др.) и 87 прогимназии (останалите са били основни училища), в които се учат 78 854 ученици и са преподавали 2266 учители [Темелски 1995: 31]. От всички преподаватели само 19 са
били родени извън пределите Европейска Турция [Цит. съч.]. В съществуващите училища продължава да се преподава и да се изучава българският книжовен език, който е представителен за българския етнос в тези области. Така
Екзархията обединява българските земи в една етнографска цялост и маркира
приблизително границите, приети от Санстефанския мирен договор от 1878 г.
Това решение се взема и по настояване на македонските българи, както и по
личната преценка на екзарх Йосиф I.
2
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В турската столица екзарх Йосиф I полага много усилия, докато издейства разрешение за издаването на самостоятелен църковен вестник3. Едва през
1890 г. Портата признава официално българската народност в Турция и дава
разрешение да се издава български вестник в Цариград. В различни градове на
областите Македония и Одринска Тракия също започват да излизат периодични издания на български език.
Българската екзархия издава в продължение на 22 години свой официоз
(от 27 септември 1890 г. до 9 октомври 1912 г.), най-напред като в. “Новини”4
(1890–1898), а после преименуван на “Вести” (1898–1912). Заради критики
към турското правителство на няколко пъти вестникът е спиран, но е излизал
под друго заглавие – в. „Глас“.
Вестникът, определен като “политически, научно-литературен и духовен”, има много по-широки функции, надрастващи информативните. Той
допринася за поддържането на българския национален дух в останалите под
чужда зависимост българи и чрез него Българската екзархия провежда духовно-религиозна и националноезикова политика. На неговите страници с приоритет се отпечатват етнографски, фолклорни и диалектни описания, исторически и речникови материали, рецензии на книги и учебници, дискутират
се езикови и правописни въпроси, проблеми на образованието и просветата,
културни прояви, книгоиздаване и др. Вестникът става трибуна за обсъждане
на актуални езикови проблеми, за предложения, мнения и отзиви.
В продължение на повече от две десетилетия редактори на екзархийския вестник са видни обществени и културни деятели от различни български
краища, които сменят своя състав. Но негови първи и постоянни редактори до
1912 г. неизменно са Димитър Бръзицов, публицист и преводач, родом от Дойран, Хр. Силянов (македонски българин, роден в Цариград) и Димитър Македонски (от с. Ембори, Кайлярско). Известно време като редактори работят и
Ат. Шопов от Панагюрище (едновременно секретар на Българската екзархия),
Д. Маринов от Лом, Ст. Киров, Вл. Бурилков и др.
Сътрудници на вестника са предимно учители, но има и аптекари, търговци, занаятчии, студенти и ученици: К. Шапкарев (Охрид), А. Н. Делев, С.
Панаретов, братя Хр. П. Стоилов и А. П. Стоилов, Хр. Попов (Горна Джумая),
Н. Милев, Ат. Стоянов (с. Спатово Демир-Хисарско), Каракашев (с. Аврен),
След изграждането на екзархийското управление екзарх Антим I поискал разрешение от Високата порта за издаването на екзархийски вестник, но такова не било
получено.
4
През първата година изданието е седмичник, от втората година излиза два
пъти, а от 1909 г. - три пъти седмично. От 1898 г. година заглавието му е променено:
„Вести. Вестник обществен, политически, научно-литературен и духовен“. Вестникът се отпечатва в книгопечатницата на ресенчанина Калчо Стоянов. От 7 януари
до 2 август 1912 година е спрян от турските власти и вместо него се издава вестник
„Глас“. От 1895 г. като приложение към него излиза сп. „Библиотека“ със статии по
научни, нравствени и педагогически проблеми.
3
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Н. Киров, Ив. Краничанец (Солун), Х. Н. (Крушево), Ан. Кралев (с. Байловци,
Кумановско), Д. П. Арсов и Никола Каранджулов (Куманово), Г. Трайчев, Ст.
Иванов, П. Попов (тримата от Сер), Ат. Трайков (Скопие), Хисарски (Щип),
Г. Ив. Саманджиев, Ст. Кръстев, Н. Икономов (Неврокоп), Д. В. Маврев (с. Г.
Райково), И. З. Мушмов (Струга), Л. Димитров (Одрин), Архимандрит Йоаникий и др.
За разлика от възрожденските периодични издания, които са по-широко
проучвани, екзархийският вестник “Новини”/”Вести” не е изследван задълбочено и дълго време остава встрани от научния интерес. А той има твърде
важно значение както от културноисторическа, така и от езиковедска гледна
точка. Изданието е ценно и с това, че дава представа за едни от най-драматичните страници от българската история в борбата за национално единение.
Вестник “Новини” е структуриран в следните раздели и рубрики: Официални съобщения, Външен отдел, Вътрешен отдел, Информация за Народното събрание, Новини от София, Новини и дописки от страната, Материали
от българската история, Нашите училища, Книжнина, Книжовни известия (за
новоизлезли книги, учебници, периодични издания), Просвещение, Художествена литература, Рецензии и отзиви, Обяви и др. Една част от публикациите
имат информативен характер, други представляват анализи на политически,
исторически, културни и др. събития. Друга част от материалите имат ярка политическа насоченост, в тях се изобличават гръцката и сръбската пропаганда
с цел денационализация на българите в Егейска Тракия и в Македония, както
и опитите на униатската църква да привлича и откъсва българското население
от православната църква.
Една от ярките дейности на вестника е да провежда просветна политика,
като информира редовно за състоянието на училищата, подготовката на учениците, публикува учебни програми, синхронизирани с официалните български документи5, участва в организирани акции по събиране на средства за училищата, за книги и учебници. Българската Екзархия провежда национална и
езикова политика за духовно обединяване на българския народ, която отразява
и на страниците на вестника. Конкретните й измерения за населението извън
пределите на България се свеждат до следните прояви, които намират място в
нейния печатан орган в. “Новини”/”Вести”:
1. Организация и помощи за поддържане на български училища (с преподаване на български език) от различни степени (от забавачници до гимназии6). 2. Пропагандиране на дейността и обявяване на резултатите в най-добрите училища; публикуване на учебни програми. 3. Откриване и подпомаВ бр. 44, 45, 51 и 56 1892 г. е отпечатан новият закон за народното просвещение в България; в бр. 27 от 28 март 1891 г. е публикувана Програма на Министерството на народното просвещение до директорите на държавните училища за учебната
1891/1892 г. Публикувано е Първото правописно упътване от 1899; “Ръководство за
български правопис”, 1905 на Кл. Карагюлев и мн. др.
6
Единствено идеята за български университет в Солун не се осъществява.
5
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гане на дейността на читалища и библиотеки. 4. Отпускане на стипендии за
подготовка на български учители в неосвободените земи. 5. Осигуряване на
учебници; закупуване и събиране на книги за нуждите на българските училища, библиотеки и читалища. 6. Стимулиране на етнографски и диалектоложки
проучвания и тяхното публикуване; издаване на диалектни речници; на преводни книги на български език. 7. Популяризиране на излезлите държавни актове, свързани с образованието, с езиковите и правописните реформи. 8. Активизиране на обществените дискусии по образователни и езикови въпроси и т.н.
Една от най-важните цели в езиковата политика, провеждана от Българската екзархия, е грижата за народните училища. Това проличава и от факта, че
в почти всеки брой уводните статии са посветени на българското училище. В
статията “Нашите училища” (българските училища в Османската империя), бр.
5 от 25.10.1890 г. се отбелязва, че от всички предмети “най-незадоволително се
изучава българският език” и се предлага модернизация на обучението. Анонимен автор в следващия брой (бр. 6 от 01.11.1890) продължава темата, като изтъква, че църквата и училището са “святи институции: в тях се възвишава духа”, “за
нашите деди книгата е влазяла в сферата на святите неща”, затова и грижите за
образованието на младите българи трябва да е най-важната задача на деня.
На страниците на екзархийския вестник се появяват във всеки брой съобщения за “явна благодарност” по повод на помощи за училища, читалища,
библиотеки: “Кукушкото Училищно настоятелство изразява публично своята
благодарност към г-да братя Тошеви, които подариха 10 лири турски в полза
на училищната касса” (1896, бр. 3 от 18 окт.). По повод на почина за откриване
на неделни училища и библиотеки във вилаетите редакцията на в. “Новини”
публикува благодарността на жителите за изпратените книги и събраните “лепта по лепта” помощи за закупуване на нови книги (1896, бр. 4 от 22 окт.).
Съобщава също, че “имената на дарителите ще се печатат във вестника, както и имената на неделните училища и библиотеки, където са изпратени” (пак
там). Особено голяма активност проявява Солунската българска община, която
е закупила сграда за “първоначалното училище и забавачницата” (Дописка от
Солун, 1896, бр. 7 от 27 окт.).
От вестника научаваме и за официалната политика на българската държава, която подпомага финансово училищното дело, поддържането на българския език и грижи за неговото разпространение, отпускане на стипендии и
награди7 и др. Широко място във вестника се отделя на дейността на специално създадения Учебен отдел към Българската екзархия като регулиращ и контролиращ орган. Неговият началник Стефан Лафчиев, известен общественик
и културен деятел, структурира отдела (ръководен от съвет), според основните
му дейности, разпределя длъжностите (работят общо седем души), създава
статистическо отделение, преработва остарелия устав за уредбата и управлението на екзархийските училища и т.н.
За сполучливо уреждане на училищни градини при народните училища напр.
са наградени 20 учи-тели, четем в бр. 6 от 29 окт., 1896.
7
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Материалите показват как за кратък срок се реформира училищното
дело, което се синхронизира с европейските педагогически практики. Учебният отдел следи излизането на всички документи на Министерството на народното просвещение (проекти за учебни програми, за зрелостни изпити и
т.н.), отнасящи се за българските училища, и съответно се грижи за тяхното
прилагане по места. През 90-те години на ХІХ в. по личното настояване на Ст.
Лафчиев се спира политиката да се изпращат български младежи да следват в
турските “идадиета” с турски стипендии [Николова 2007: 50].
Делото на двамата светци на православната църква и “български просветители Св. св. Кирил и Методий” се отбелязва ежегодно на 11 май с тържества,
литургии и слова.8 Отбелязва се с почит и името на Св. Климент Охридски,
както и годишнини на различни други светци и заслужили деятели на бъл
гарското слово (Р. Жинзифов, Гр. Пърличев и др.).
Вестникът с интерес следи обществените полемики около опитите за
правописни реформи през 90-те години на ХІХ век и на неговите страници
се поддържат дискусии по обсъжданите и България правописни проблеми.
Но вестникът е в постоянен синхрон с актуалния и за българските училища
правопис. До 1899 г. в. “Новини” се придържа към Дриновия правопис, който е най-разпространеният езиково-правописен модел след Освобождението,
а след това преминава към приетия като официален Дриновско-Иванчевски
правопис (“Правописно упътвене” от 1899 г.).
Екзархийският вестник поддържа дискусионни рубрики по езикови въпроси. Десетки са статиите, посветени на актуални проблеми на българския
книжовен език, спорни въпроси около кодификацията, случаи на противоречия
между кодифицираната норма и дадените правила за нейното прилагане. Такава е статията “За българския език” без означено авторство (бр. 42, 11.07.1891;
бр. 48, 19.08; бр. 50, 05.10.). Въпросите на езика (в теоретичен и практически
план) заслужават отделно цялостно изследване9. Интересно е да отбележим
предложението на Д. Н. Делев в статията му “По езика ни” (бр. 9 от 22.11.).
След като излага мнението си за слабостите, които съществуват в българското
образование и в нормативната практика, липсата на единен правопис и др., той
публикува следните предложения за създаване на институции, паралелни на
тези в Княжество България:
Вж. Пространно слово за Св. Кирил и Методий, бр. 33 от 9 март 1891; Празник Св. Кирил и Методий във вилаетите, бр. 36 от 30 май, 1891, бр. 37 от 6 юни; бр. 65
от 11 май 1892; бр. 66 от 15 май; бр. 67, 68, 71 от 1892; в. Вести: бр. 55 от 18 май 1899.
9
Поради ограниченията в обема тук ще посочим само някои заглавия: вж. напр.
в рубриката “Книжнина” (1890 г.) дискусията, за която дава тон статията на А. Н. Делев
“По езика ни” (бр. 5 от 25.10.); Българският език в нашите училища (анонимен автор Л.,
опонент на Делев, бр. 12 от 13.12.; бр. 13 от 20.12.; 1891: бр. 14 от 03.01.; бр. 15 от 13.01.;
бр. 18 от 24.01.); А. Д. Хлебаров (опонент на Делев, бр. 24 от 7 март); “Българският
език” от анонимен автор: бр. 42 от 11 юли, бр. 48 от 19 авг., бр. 50 от 5 окт.; “Носовото
произношение в българския език в Солунско, Битолско, Скопско, Костурско” и мн. др.
8
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1. Да се учреди Академия, в която да се привлекат всичките учени хора.
2. Да се състави един общ българо-български речник (има се предвид тълковен
речник на българския език – бел. ДИ). 3. Да се издаде една обща граматика. 4.
Да се напишат някое и друго аналитическо съчинение по свойствата на езика
ни и по родните свръзки на последния със Славянския език.
Тези призиви не са нови – те са повтаряни десетилетия още по време
на Възраждането. Но тук звучат с нова сила, защото остават актуални за земите, останали извън българските държавни граници, където проблемите са
по-сложни и условията неблагоприятни за напредване на просветното дело и
за развитието на книжовния език.
На 9 октомври 1912 г. вестникът информира читателите си за избухването на Балканската война и преустановява излизането си. С това прекъсва
пулса на една дейност, която две десетилетия поддържа високо българския дух
извън пределите на Княжество България. Не след дълго лелеяната надежда за
обединение на всички българи угасва и с това се погребва самоотверженото
патриотично дело на поколения българи.
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АКТУАЛНИТЕ ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
И ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
В “ЦАРИГРАДСКИ ВЕСТНИК” 1848-1862
Таня Бучкова

CURRENT LANGUAGE PROBLEMS AND PUBLIC
OPINION IN “TZARIGRAD NEWSPAPER” 1848-1862
Tania Buchkova
ABSTRACT: The decades in the third quarter of the 19th century are characterized by several things: accelerated construction of the literary language system, creating a rich and varied literature, construction of a modern education system and the fight for an independent church. The newspaper “Tsarigradski vestnik”
is actively participating in all these processes of revival of the Bulgarian identity
and independence. The newspaper during the years of its existence reflects the multicolored cultural and social life of the Bulgarian population. It poses important questions about the structure and function of the language, and catalyzes the language
processes of its time.
KEY WORDS: language problems, public opinion, function of the language, society

Вестникът с най-дълъг живот преди Освобождението се списва в наситения със събития и личности Цариград и участва активно в обществения живот
на града. Редакторите на вестника Иван Богоров, Александър Екзарх и Тодор
Бурмов са част от Цариградския книжовен кръг, който включва добре образовани и социално ангажирани личности като Неофит Бозвели, Петко Славейков, Никола Балабанов, Лазар Йовчев, Тодор Икономов, Марко Балабанов, Гаврил Кръстевич, д-р Стоян Чомаков и др. Българските просветни организации
(Българско благотворително братство “Просвещение”, “Македонска дружина”
и др.) също защитават националните ни интереси, финансират образованието
и културните изяви.
Тогава е време да се говори, пише и отстоява правото на национално и
религиозно самоопределение. Условията в Цариград за печатане и разпространение на информационно издание са доста подходящи: вече се издават вестници (френски, гръцки, турски и др.). В статията “ Къмто четците на вестника ни” от 16.02.1848 г. бр. 7 Богоров говори за информационната програма на
вестника. По онова време в Европа са модерни информационните издания, от
които той взема модел, а Империята трудно би толерирала съществуването на
печатно издание с различен характер и не на последно място “проглеждащият”
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към света, а и към собствените си земи, българин има нужда от знание, информация и място където да се изяви като обществена личност. От тази гледна точка политиката на Богоров е изключително навременна и правилна, а дългият
живот на изданието подчертава това. По онова време столицата е културнопросветен и духовен център за сънародниците ни, а Цариградската българска
община е водеща в координацията на социалните проблеми на българското общество и има лидерска позиция сред останалите ни общини. В този динамичен
отрязък от време е приключила Кримската война (1853-1856) и се развиват и
разрастват двете национални движения за новобългарска просвета и църковна
независимост. [Георгиева, Генчев 1999: 295]. Цариградски вестник печели редовни и дългогодишни читатели и то когато българинът се учи да чете, да се
информира и развива погледа си към света. Както и самият Богоров заявява в
бр. 7 от 16.02.1848г.: “От всичките общи списания, с които са разпростира полесно и по-скоро просветеньето на тойзе век, може да рече човек, че и нашът
вестник, когото гледами днес с очите си и го имами на ръце”. Вестникът дава
на читателите си възможност да напипат пулса на новото време и “правото и
възможностите на българите да вървят редом със “свободните и просветени
народи” [Конев 1991: 37]. Многобройните дописки, спорове и диалози на страниците му са доказателство за това.
Представителите на Цариградският книжовен кръг имат неоспорим
принос в развитието на образованието и на книжовния ни език. Те осъзнават
нуждите от езиково единство, обучение на български език и религиозна независимост и чрез печата въвеждат своите новаторски и реформаторски идеи,
оформят общественото мнение, но и научават обществото да полемизира,
критикува и взема решения по важните въпроси на Възраждането и така се
оформя различно национално самосъзнание. Социалната ситуация в българската колония несъмнено повлиява на езиковата: голяма част от населението е в Цариград по икономически причини и не се стреми да се образова, то
е малограмотно или неграмотно и не участва активно в книжовноезиковите
процеси. Българите са разпръснати в големия град и не общуват толкова интензивно, наблюдава се диалектна пъстрота, което не допринася за унифициране на някаква норма за писмена и устна комуникация. Интелигенцията
най-често избира сложен комуникативен модел с присъствие на съответния за
родното място диалект поради нестабилната икономическа и социална ситуация, в която се намира. Средата в османската столица е изцяло чуждоезикова
и липсва собствено административно управление. Това предполагат липса на
консолидиращ фактор в българската езикова ситуация, но от друга страна, засилва процесите за съхраняване на родния език [Иванова 1998: 11-12]. Когато
говорим за общественото мнение по езиковите въпроси на страниците на вестника, трябва да уточним, че само грамотната и образована част от населението,
която действително има гражданска позиция по обществените и национални
проблеми (проблемът за книжовния език е от национално значение), може да
формира фактора обществено мнение, който да се проследи през всичките години на съществуване на изданието.
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В „Цариградски вестник” изобилстват текстове върху актуалните въпроси на образованието, правата на българите, езика и правописа. Същевременно
регионалната тематика е надскочена и в съдържанието му се включват новини
от целия познат свят, отразяват се важни събития от културния, стопанския и
просветния живот по българските земи и в чужбина, отпечатват се търговски
справки, реклами, обявления. Читателите се запознават с известни европейски
автори и произведенията им. Почти във всеки брой се публикуват творби и на
български автори: Кр. Пишурка, А. Гранитски, М. Николов, Й. Хаджиконстантинов-Джинот, Н. Катранов, П. Славейков и др. Отпечатват се и разнообразни
фолклорни материали. „Цариградски вестник” е много популярен на територията на Османската империя и извън нея. Получава се от частни лица, библиотеки и читалища и училища. Той е наистина масово печатно издание, негови
читатели и слушатели са посетителите на малкото кафене и представителите
на българската и чуждата интелигенция, на политическите и религиозните институции.
Борбата за правото на етническо и религиозно самоопределение през
Възраждането се извършва и чрез развиване на образованието и културния
живот и езиковата кодификация. „Цариградски вестник” предоставя на обществото пространство, в което да се обговарят най-наболелите проблеми, и дава
на всеки грамотен българин достъп до това пространство. Не е учудващо, че
се разгарят дискусии, изпращат се десетки мнения, предложения, идейни проекти по езикови и правописни теми. Обособяват се рубриките „Болгарски”,
„Народно просвещение” и „Болгарска писменност”. В тях се дава информация
за българските училища, за образователните методи и състоянието на образованието, за историята и проблемите на българския език.
Активизирането на обществото, изграждането на общественото мнение
и задействането на социалните механизми, които тласкат езиковите процеси
напред, няма как да се случат без периодичния печат, който е „открит форум за
осъществяване на националновъзродителната и националноезиковата програма” [Иванова 1998:10]. На страниците на „Цариградски вестник” откриваме
картина на общественото мнение по всички езикови теми. Изключително важно е съставянето и написването на граматика и речник на българския език, те
го правят законово действителен в очите на останалите народи и на тази тема
е отделено много внимание и усилия от страна на книжовниците. Във вестника се поместват различни предложения, дискусии и критика към авторите на
граматики. Н. Х. Палузов предлага: „Но като се появили няколко граматики на
разни наречия тогива сочинители на Грамматиките немат право да бъдат судии:
тях тогива треба да ги съди, като някоих подсудимих (виновних), суд на висша
филология… желателно е и други да издадат Грамматики на свои наречия. Тогива суд лесно може да ги сообрази, да избере най-доброто и да се состави една
правилно нещо основано на закони и достаточни причини” (12.04.1852, №81).
Емануил Васкидович съставя „Граматика на говоримия български език” – „не
тъкмо как Българите говорят, а как треба да говорят и нарочно да пишат…”
Прибавя и част за „Българското стихотворение”, разбирайки, че възможността
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да се пише поезия на един език утвърждава неговата книжовност. Редакторът
Александър Екзарх пише за своята идея за съставянето на обща граматика чрез
детайлно опознаване на диалектното езиково богатство и за намерението си
да издаде български пословици, приказки, гатанки и др: „Намерението ни е да
ги напечатаме и издадеме на особенна книга, така щото да представляват истинна една таблица на разните наречия и свойства нашего язика… С тоя начин
всякой ще може да види безчислените образи Болгарского язика… где повече
язикът е чист и сладък и на староболгарският (славянският ) ся приближава…
Между тям то може да послужи за сочинение на обща една граматика и на
един словар” (21.11.1853, №148).
Конфликтът между етимологичен и народен правопис се проследява в
рубриката „Болгарска писменост”. Там се поставя въпросът за баланса или
дисбаланса между традиционния правопис и „естественото правописание”,
дискутира се употребата на някои буквени знаци и определителния член. Публикациите на Б. Петков, К. Лучов, А. Гранитски, Н. Геров и др. често са под
формата на спор с единствена цел – изковаването на правопис и език с „ясно
и точно изражение”. В „Теория за българското правописание” А. Гранитски
подчертава, че: „…умозрението на нашите речи не е доволно да найде едно
постоянно начало, върху което се основават ортографическите правила, нито
говорещите, като са толкоз непостоянни по език, се стараят да намерят правилото” (07.01.1850, №81). Авторът се придържа към идеята за “благоразумно”
приближаване до славянския език „…занимающия ни език Славянски (старобългарски по исторически и критически изказания Юрия Венелина). Позицията на Гранитски е логична и той отчита факта, че дори книжовниците,
които държат на определена правописна и правоговорна система, нямат такава
в своята практика. В отговор Н. Геров заявява: „Ние трябва да следваме за
народът и по неговия говор да съчиняваме граматики и да пишем помежду си
инак плаваме против водата.” (04.01.1850, №82). На критика е подложен издателят на списание „Мирозрение” – Иван Добровски, поради отклонението си
от „естественото правописание”. В своя защита Добровски подчертава неяснотата на това естествено правописание: „Добря съ сторили можи человек да
рече и за Априлов и другите… ако и съ преди показали мнение за Естественото
Правописание, но пак са писали по Ортография, защото по Ортография съ съ
надявали по-лесно да съ согласят със другите, а не по Правописание…, колкото ако и да са преудобрявали Естественото Правописание, не са рекли нещо
доста ясно и определително за него” (09.10.1850, № 13).
В рубриката „Болгарски” се отпечатва обемен материал за историята
българския език. Славното минало на българския народ и уникалният му език
с огромно значение за целия славянски свят мотивират учители, книжовници
и изследователи на езика за изграждане и кодифициране на „чист” български
език. „От как е преведено священото писание на Блъгарский язик от времято на
Кирила и Методия до сега… не може да ся не измени. … Обаче при всичкото си
изменение пак не ся е отдалечил от пръвообраза толкова…” (02.02.1852, №72).
Текст в подкрепа на “Славянската граматика” срещаме в бр.55 от 06.10.1851:

180

“А що да сторим? – да последваме колкото можем полегка всеобщий матерний
език на церковните списания да учим Грамматиката му и по нея да ся мучим
да исправим писмени и говорими език. …втори пример имаме едно писмо от
ученик на велешкото училище… от веднож без никаква мука разумяхме, ако и
на простий уже език писано; и то защо? – защото е исправено със Славянската граматика, сир, по Церковни език”. Авторът на статията с инициали А. Т.
подчертава, че диалекните различия са пречка за установяване на единен книжовен език и могат да се преодолеят чрез езика на “църковните списания”. Изтъква необходимостта от пълна хомогенност на езиковата практика- писмена
и говорима, докато усилията на повечето книжовници са насочени към правописният въпрос. Правописът и изговорът, според него, трябва да са такива, че
“да си разумяваме книгите и словата…, ако и да живехми единъ тука а другий
во Америка”. Българската интелигенция е узряла за конкретни реформи в езика и предприема логични действия за постигането им. От друга страна, е ясно,
че мъчният църковнославянски език няма да помогне за ускоряването на нормативните процеси: „На такъв язик малцина могат да ся улеснят да пишат…,
а някои искат да употребим него за писмен, та по него да ся изучаваме. Да
направим това ще рече да докараме мъчнотия на работата или да я направим
невъзможна… Така, за да ся образуваме по-лесно и да достигнем по истинно
просвещение по-скоро трябва да ся изучаваме на язика си и да пишем книги
на такъв язик, какъвто употребляваме на разговор (01.03.1852, №76). Достъпността на езиковият код и времето, за която той може да се установи в съзнанието на носителя му, не е без значение когато се изисква ускоряване на езиковата
консолидация. В брой 456 от 07.11.1859 Стефан Горский пита: „Следова да ся
предложи как при възрождението на нашата словесност днес трябва да пишем
язика? както говорят площаднити (уличнити), които без затруднение да проумяват всяко, щото ся пише, или за краткост и благозвучие да ся начне да става
язик книжен, без да падне в смешний макаронизъм, който сближава младите
методически съсъ церковний язик и съ другити Славенски наречия. Трябва
да му ся дадат нови форми граматически; да ся изринат членовети, които не
толкос съ существителна част на язика… Да не ся боим да го украсяваме съсъ
церковен звук и съ тия думи, които имат собствено изражение (κυριολεξία)…
Има млого да вземаме и от простонародний язик… Мисля, че за християнина
е необходимо да ся приближава към церковний язик… Не турям мнението си
закон, нито диктаторически говоря…” Стефан Горский вижда решението на
правописния въпрос в приближаването до „церковний язик” и изхвърлянето
на членните форми, които носят маркера „непрестижност”. Според него същия маркер има и разговорната реч, но не се изключва нейната подпомагаща
функция в изграждането на книжовната форма. Горский дава ясно и балансирано предложение, но не подчертава изключителната си правота, защото е
наясно със сложността на проблема и невъзможността той да бъде решен от
един човек.
В публичното пространство езиковият въпрос остава отворен и свързан
с обществения живот. Неведнъж се подчертава, че българският език трябва
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да доминира в структурирането на ценностната система на новото поколение.
Акцентът в образованието е: “Най перво и най повече децата тряба да научуват
отечественният си язик… (02.01.1854, №154). В бр.53 от 22.09.1851г. се изказва предположение, което илюстрира визията на книжовниците за развитието
на българската книжнина: „Така не за много време ще видим между народа и
учени изкусни и книжнината успявающа… до десят години ще имаме на всяка
година по 100 или 200 различни списания и до десят години с дързост можем
да речем че и ми доволно убогатена книжнина имаме…”. Картината може и да
изглежда утопична, но именно ускорените темпове на развиване на езиковата
система, стремежът към богата книжнина, създаването на общодостъпно и модерно образование и религиозна свобода бележат десетилетията през третата
четвърт на 19 в. „Цариградски вестник” ни дава обширна представа за културния и обществен живот на българското население по онова време, поставя
важните въпроси за структурната цялост и нормативност на езика и правописа
и задвижва езиковите процеси на своето време.
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ДИАЛОГЪТ – ОТЛИЧИТЕЛЕН БЕЛЕГ
НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВНОЕЗИКОВ
ПЪТ (ВТОРАТА ЧЕТВЪРТ НА ХІХ ВЕК)
Надка Николова

THE DIALOGUE – SPECIFIC FEATURE OF THE
BULGARIAN LITERARY AND LINGUISTIC PATH
(SECOND QUARTER OF THE 20TH CENTURY)
Nadka Nikolova
ABSTRACT: One of the specific typological characteristics of Modern Bulgarian literary language is its formation which required the participation of many
Renaissance writers. This paper discusses the various aspects of this feature called
ability to communicate. They include reference to the difficulty resulting from the
lack of competent and stable model or the contrary; the act of following the example
of other respected models and the appeal to follow it (1); the criticizing of authors
avoiding the dialogue (2); production of evidences for mistakes, such as the lack of
stable norms (3); stimulation of the wide participation in the formation of norms (4).
KEY WORDS: dialogue, Bulgarian literary and linguistic path

В намерението си да създадат един адекватен на потребностите на българското общество книжовен език, който да отговаря преди всичко на прагматичната цел то да бъде просветено, българските възрожденски книжовници
е трябвало да се справят сами, без нужната институция и държавна подкрепа или даже въпреки отсъствието им, дирейки пример в опита главно на гърците, а по-късно и на славянството и Европа. На книжовното поприще те са
имали само един благоприятстващ фактор – пасивната езикова политика на
Османската империя, т.е. пълната липса на интерес към културните нужди и
дейности на българския етнос. На тях не им е достигало самочувствието на
подготвени и образовани филолози, намиращи се в благодатната аура на европейските научни школи, и не са можели въпреки търсенето на образци да
намерят категорични отговори на задачата си, оказала се особено трудно предвид дълбоките структурни промени в българския етнически език. Ето защо
особено първите им начинания за формиране на съответстващ на нуждите на
модерното време книжовен език са били самотни – оставени на собствените
им преценки. Това е причината да призовават в произведенията си читателите,
съмишлениците и критиците си към реакция и в същото време да обясняват
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постъпките си, да търсят снизхождение. Във всички случаи обаче апелите им
са проява на желанието за диалог.
Диалогът, като характерен маниер при формирането на новобългарския
книжовен език, противостоящ на авторитарността, намира различни изрази. В
настоящото изложение те са формулирани така, че всъщност представят логично вътрешно единство:
• позоваване на трудността от отсъствието на авторитетен и стабилен
образец или обратното, вземане на пример от други уважавани авторитети и призивът той да бъде последван;
• критика към автори, избягващи диалога;
• привеждане на обективни причини за допуснати недостатъци – липсата на стабилна норма;
• повик към широко участие във формирането на нормите, към изчакване те да се стабилизират при всеобща употреба.
Тонът, приканващ за снизхождение към езика на произведението им, се
среща още у Софроний Врачански. През 1889 г. Васил Д. Стоянов коментира
един негов ръкопис, останал неиздаден, чийто текст по съдържание е близък,
но не и тъждествен с текста на първото (Римнишкото) издание на Неделника
от 1806 г. Впечатление в него прави обръщението: “Но прилежно молим ви:
аще кая погрешения обрещется вся покрит скудоумие и невежество мое исправит” [Стоянов 1889: 790]. За търсенето на диалог със съмишлениците обаче
може да се говори най-вече след средата на 20-те г., когато на преден план излиза сложният проблем за създаването на единен общобългарски език и когато
паралелно с него се решава и въпросът за диалектната му база.
Втората четвърт на ХІХ в. в винаги е била твърде интересна за българската стандартология особено с оглед избирането на структурна основа на книжовния език. Решаването на проблема за избор на една от трите възможности от
гледна точка на поставения въпрос за наличието/отбягването на плуралистично/
авторитарно решение вече е било тема на други публикации [вж. напр. Николова
2007; 2008 и др.]. С оглед на това темата за диалога и връзката му със спецификата на формиране на новобългарския книжовен език тук се съсредоточава върху
метатекстове, които не засягат споменатия проблем. По същата причина (публикувани проучвания [вж. напр. Николова 2009а; 2009б; 2011]) остават вън от
темата и коментарите, направени в кодификационни трудове от периода, както и
колективният книжовноезиков диалог, осъществен чрез публична епистоларна
форма, и диалогът в някои дружества и общества от Възраждането.
***
Мнозина книжовници, изповядват в предговорите на трудовете си, че
изпитват затруднение, тъй като нямат образец. Така например в „Священое цветообрание” (1825) Анастас Кипиловски пише, визирайки П. Берон, че
„един известен любородец” е обявил неотдавна, че ще издаде българска граматика и речник, ала за негово „нещастие не ся напечатаха пред да напечатам аз
(Кипиловски, бел. моя) тая книжка, за да ся воспомогна и на правилното пра-
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вописание и правоглаголание нашего язика” (ХІІ). Често създателите на собствени или преводни съчинения, извинявайки се за недостатъците им, проявяват
съжаление, че не могат да се опрат на стабилни еталони (граматика и речник).
Като се обръща към читателите си в „Стихийная аритметика” (1843), преводачът й Сава Илиевич (Радулов) пише: “При това просим прощение от словесните критици и учители, ако някъде от невежества употребих речи, несогласни
с изражаемия от них разум, понеже нито лексика имах, нито таковаго вида
списания, с които да се советувам и да решим своите недоумения” [по Леков
1992: 95]. Оттам следва и молбата на съчинители и преводачи на текстове към
читателите им да простят допуснатите недостатъци поради липсата на единна
норма. Те осъждат недостига на толерантност, но и на стремежа да се наложи
един човек и изискват мнението на всеки един до времето, когато грешките ще
се претеглят и сложат в логичен ред след обогатяване и обработване на езика
в действие. В този смисъл е обръщението на монасите Натанаил Зографски
(Охридски) и Захарий Княжески в „Зерцало или огледало християнское”
(1847): “Ние молим читателите да не роптаят за язика и правописанието ни,
защото в настоящето время оно нема още никакво основание… Напрасно некои из нашите писатели говорят “не треба да говорим и пишим така, а иначе”,
обаче никой от тях нема сила да ни убеди в своите си примери, защо именно
треба да говорим и пишим каквото те желаят, а не иначе… Исправлението на
езика наш и правописанието можи со времени да са обработи, кога са обогати
словесността ни, и да са состави полная граматика, а сега треба да говориме
и пишеме кой както знае, без да осуждаваме другите. Сякой можи всегда да
дава своето за язика мнении, а современи можат тия мнения да са положат в
порядок” [по Вачкова 1997: 38].
Някои пък заявяват, че вземат пример от други автори. Още в заглавието на „Аритметика или наука числителна” (1833) Христаки Павлович
пояснява за себе си: „Сега перво издава я, и помощ земав от любоученни и
единородни”. В общия хор от книжовници през втората четвърт на ХІХ в. се
забелязва и притеснение, че не се стига до единна позиция по въпроса за езика – вероятно това има отношение главно към проблема за структурната основа на книжовния език. Често за пример се посочват автори, чиито стъпки към
единство са похвални. В този дух е оценката на Христодул Сичан-Николов в
„Болгарска аритметика” (1845) за въвеждането на буквата ā от Петър Берон, на
която Петър Сапунов изобретява „име прилично” – „търтка или търта”, която е
„воистино самото средство, което може да удержи в согласно общо правописание Западна Болгария сос Западна Тракия и вся Македония” [ІІ].
Израз на диалог е апелът към събратята им по перо да последват
примера на преводачи, чиято работа би могла да допринесе за формирането на
новия книжовен език. В превода си „Кратко начертание на всеобщата история”
(1836) Анастас Кипиловски съобщава за Райно Попович, на когото предстои
да издаде превода на „Младий Робинзон”, следното: „Тойзи муж, заради достаточното си учение и в природниат наш славеноболгарский язик внимателно
привниквание, можи да ни даде надежда, чи неговат щил в изражението ще

185

захвати едно праздноместие на болгарското любословие. Дано и други йощи
да последоват неговат пример!” [Ĩ].
Същевременно първите създатели на новобългарския книжовен език са
търсели косвено извинение в обективни причини, провокирайки читателите
си да осъзнаят, че да се греши не е само български недостатък. В обръщението
си „Камто любезните прочитатели” в превода на „Христоития” (1837) Райно
Попович обяснява: „Такива малки погрешки нищо нас не ни бъркат, нето изведнъш щем да управим тойзи язик и да го возвишим на най-горната степен:
защо такива погрешки гледаме и по другите язици” [13].
Въобще не може да не се забележи, че повечето автори настояват за участието на едва ли не всички автори на печатен текст в създаването на
нормата – била тя правописна (т.е. включваща и фонетиката), граматична или
лексикална. Твърдейки невежество вероятно поради скромност, тези автори са
изключително скрупульозни в притеснението си да не допуснат нещо, което
да не е общоприето, да проявят недалновидност. От друга страна, тези, които
дръзват да направят нововъведение – като Георги Бусилин, автора на „Български буквар” (1844), който премахва краесловните ерове, – се застраховат с
годините положен труд на филологическата нива. Като обосновава предпочитанието си към приемането („По моему по-добре би било…”) на йотуваното
а на мястото на йотувания юс, той пише: „Отнакоже това нящо останува на
вольъта наших ученних, които имат и познание да съдят право за язикомекото
й значение” [9]. И по-нататък – „На моето кратко обяснение, братия съотечественници, за нашто правописание. Аз да ся уверя в том, що ви говорьъ, турих
много трудове и разсях не малко время, нужно за моето собственно образование1. Сега го предавам вашему доброжеланию да го утвърдите и придадете
нашему юношеству, на което лежьът сите надежди, които можа българскиат
ум да достигне и българското сърдце да поиска” [11-12]. С други думи изказва мнението за участието на много учени Константин Фотинов. В статията
„Мъчно е да познае человек сам себе си”, напечатана в последните два броя
на сп. „Любословие” в края на 1845 г., той заявява, че за да се стигне до единен новобългарски език, е необходимо “всемирна академия големи и многовременни трудове“ да положи, “за да постави на прав път правилно наречие
народно” [122]. Към упорит труд призовава и Антон Цанков в предговора на
„Пътеводител към щастливия живот” (1845): “Твоят език, о, Българийо, не е
беден, но е необработен. Не е безславен, напротив, достоен е да се сравнява с
първите езици от старо и ново време. О, чада на някогашна славна България!…
Старайте се с непрекъснат труд да усъвършенствате нашия майчин език със
скромните си съчинения!” [по Мурдаров 2001: 101].
Както проявата на симпатия към едни книжовници, така и критиката
към други е проява на диалог. През 1847 г. излизат две книги: на Емануил
Георги Бусилин учи в прочутото навремето училище на Теофил Каири на
остров Андрос, участва в основаното от Иван Добровски „Славяно-българско дружество”, след това в Атинската гимназия, после следва в Историко-филологическия
факултет в Московския университет. Умира на 25 г. [вж. Енциклопедия 1996].
1
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Васкидович – „Сокращение на священната история”, и на Иван Момчилов –
„Писменница на славянскийа язик”. Двамата критикуват архаистите, които
според тях постъпват авторитарно. В предговора към превода си Васкидович
твърде емоционално осъжда едноличните им действия срещу естествения
език; той ги укорява, задето изхвърлят от езика юсовете, “които са нуждни на
славенобългарският язик. …мъчно нещо е да седи человек против природата
и да не удобрява онова, което ней ни е свойственно, …и да ся труди да измисли с високоумието си един язик нов славено, рускосърбски” [по Леков 1992:
124]. Всъщност всеизвестно е днес, че идеите на архаистите имат предимно
теоретично естество, тъй като езикът им е по-скоро смесен – въведените архаични черти нямат системен и всеобщ характер, а по-скоро украсяват текста по
един изкуствен начин. Независимо от това, те предизвикват силни реакции у
застъпниците главно на диалогичното решение за основата на езика. Пример
за това е противодействието на Момчилов. Неговата „Писменница…” започва
с „Предговор”, в който в бележка №4 под линия коментира цитат на Христаки Павлович: „Г. Христаки доказва, че има неправи и заръждивяли познания
за същътъ майкъ на ново-Българскийа язик… С това той поиска (по общата
пословица) да поправи веждите на нашата книжнина, но вместо това избоде й очите… Покорно моля г. Христакя да поотвърни от сегашните печатни
славянски книги взора си и внимателно да пригледа ръкописи и други стари
памятници…” [VІІ]. А на следващата страница обявява: „А в правописанието
последувах Г. Иванча Богоева с различие – дето употребих за полугласни и
буквите Ъ и Ь (както ги употреби г. Иларион Стоянов в превода си)” [VІІІ].
Интерес будят, според мен, тъкмо онези автори, които, бягайки от авторитарни решения, се ориентират към единственото за тях логично и правилно решение – предлаганите езикови особености да се утвърдят или
отхвърлят от узуса. Това ги издава като модерно мислещи филолози, които
заемат позиция, адекватна на европейските филологически течения, които
застъпват критерия за общоупотребителността при установяване на книжовноезиковите норми [Николова 1998]. Един от тях е Найден Геров, на когото
авторитет не му е липсвал и който има добро самочувствие вследствие на
високото си образование2. Той пише в увода на „Извод от физика” (1849),
че тъй като все още няма българска физическа терминология, е заел няколко
речи от руски език, а други сам е измислил „засега”. За последните очаква
одобрение – „докле да ся потвърдят някои от всеобще употребление” заявява в увода си [по Леков 1992: 128]. Подобно на него очакват потвърждение
от узуса и Стоян и Христо Караминкови, които в своята „Диплография”
(1850) пишат в предговора следното: „Язик употребихме прост и вразумителен колкото беше възможно: трудихме ся, нъ не можяхме да отбегнем някои
чужди речи3, които нямаме на наш язик, потвръдени досега от някое всеобщо
употребление…” [с. ІІІ].
2
3

Завършил е Одеската гимназия и Ришельовския лицей.
Става дума за търговско-икономическа терминология.
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По един оригинален начин изразява схващането си за диалог при книжовноезиковото формиране учителят, преводачът и стихотворецът Стефан
Изворски, на когото не му е чужда идеята както да застане пред съда на читателите си, така и да прикани към широко участие в създаването на модерния книжовен български език. В „Огледало за българските училища” (1850) и
по-точно в частта „Познание зарази возрождението на болгарската книжнина”
той го излага в стихотворна форма:
„…чи е нужно всякий народ
да си учи язика,
чи е гнусно и безпутно
кой от него отвика…
Онужден сам да подумам
нещо зарад наш язик
зато моля всяк читател,
всяк болгарский ученик
да внимае в тезе думи
що ги думам надолу
и да суди както иска

за сичкото додолу.
Аз сам готов сичко равно
с благодарност да слушам
и от него всяка грешка
в ползя да си налучам”
…
Кой в Русия, кой в Европа
да са вдаде в наука
и после да са варне
като должен за тука.
Да покаже на народа

с дело да му разберат
как са должи за язика
сега да го украсят
гдето всякий днес ся труди,
кой както ся улесни
да помага на язика,
както ще ся изясни.
Кой учител, кой списател
ден и нощ ся полага
да запише кой що може,
книжно да го излага” [30-35].
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ABSTRACT: This report represents the life, work and the literary activity
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1877). It’s about researching of the language of this Renaissance literary person.
This research shows the main methods in a future study about the language of Paraskev Damyanovich.
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УВОД
Параскев Дамянович Бояджиев е заслужил български народен будител.
Той е роден в Карлово на 11 октомври 1819 г. Учил е последователно в родния
си град (при Райно Попович), в Копривщица (при Неофит Рилски) и в гръцката
гимназия в Пловдив, чийто курс е завършил с отличие. От 1840 г. е учител в
Русе. Той е първият преподавател в крайдунавския град, работил по взаимоучителната метода. През 1856 г. е учител в Шумен, след което се завръща в
Русе и преподава до 1872 г. След това е надзорник на русенските училища.
Сред неговите ученици са някои от бележитите български възрожденци, напр.
Никола Обретенов, Тодор Икономов и Илия Р. Блъсков. П. Дамянович умира
на 3 февруари 1877 г. в Русе (биографичните данни посочвам по [Орловски
1906: 1059-1064], [Стоянов 1957: 34], [Папуров 1969], [Параскева Дамянович
Бояджиев 1988], [Георгиева 1992], [Георгиева 1993] и [Антонова 1996]).
П. Дамянович също така е книжовник и преводач. Негови оригинални и
преводни текстове са издавани във вестниците «Цариградски вестник» и «Българска пчела» и в сп. «Училище», а други излизат като отделни книги (вж.
[Стоянов 1957: 34-35] и [Параскева Дамянович Бояджиев 1988]).
Книжовната дейност на П. Дамянович засега не е добре проучена. Съществуващите изследвания, посветени на неговите текстове, имат само културологичен характер. Езикът на П. Дамянович не е бил обект на изследване,
каквото той несъмнено заслужава, тъй като печатните текстове на възрожденския книжовник имат своето място в нашата книжнина от третата четвърт на
XIX в., а две от неговите книги са и относително по-широко разпространени1.
Затова те се включват в установяването и в доизграждането на отделни книжовноезикови норми.
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ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ОСНОВЕН МЕТОД НА РАБОТА
Предложеният доклад е първото изследване на езика на П. Дамянович.
Поради напълно разбираемите ограничения, предявени към обема на това проучване, тук ще се спра само върху по-важните графични и правописни особености на езика на заслужилия възрожденец. При това материалът, върху който
извършвам наблюденията, е ексцерпиран само от запазени ръкописи на П. Дамянович2, защото в тях езикът на книжовника е най-добре документиран.
Основният метод на работа, използван в този доклад, е описателният.
При написването на доклада съм използвал като образци изследванията на
проф. К. Вачкова «Езикът на документи на Шуменската община от първата половина на XIX в.» и «Документи на читалище «Св. Архангел Михаил» с оглед
към историята на българския книжовен език» [Вачкова 2005: 83-110].
СВЕДЕНИЯ ЗА РЪКОПИСИТЕ НА п. ДАМЯНОВИЧ
Всички проучени ръкописи на П. Дамянович се намират в ДА – Русе,
фонд № 43К, оп. № 1, а.е. № 23. Тази архивна единица съдържа документи на
Доростоло-Червенската митрополия, свързани с училищни въпроси и писани
през третата четвърт на XIX в. Материалите в нея са разпределени в две части
(I ч. – от л. 1 до л. 177 включително; II ч. – от л. 178 до 298 включително). Ето
кратки сведения за изследваните ръкописи:
1. Разписка от 22 ноември 1864 г. за получени пари (I ч., л. 43). Написана
е на един лист и обхваща 6 реда, дълги по 20 см. (съкр. Разписка1 или Р1)
2. Предложения от 26 февруари 1874 г., адресирани до Доростоло-Червенския митрополит Григорий и до членовете на Митрополитския съвет и
свързани с укрепването на училищната дисциплина в Главното училище (I ч.,
л. 172). Текстът съдържа 39 реда, дълги по 19 см (с изключение на името на адресата, обръщението и подписа на книжовника). (съкр. Предложения или Пр)
3. Отчет от 22 юли 1874 г. за състоянието на учебния процес в русенските училища (I ч., л. 60 и л. 60а). Текстът е адресиран до Доростоло-Червенския митрополит Григорий и до членовете на Епархиалния съвет. Обхваща 4
страници и съдържа общо 109 реда, дълги по 19 см (с изключение на името на
адресата, обръщението и подписа на книжовника). (съкр. Отчет или О)
4. Разписка от 7 септември 1874 г. за парично задължение на П. Дамянович за сумата от 600 гроша (II ч., л. 202). Написана е на един лист и обхваща 6
реда, дълги по 17 см. (съкр. Разписка2 или Р2)
5. Писмо до Доростоло-Червенския митрополит Григорий от 16 ноември
1874 г., в което дългогодишният учител се оплаква от нередовното получаване
на пенсията си (II ч., л. 215 и л. 216)3. Съдържа общо 61 реда, дълги по 19 см
(с изключение на името на адресата, обръщението и подписа на книжовника).
(съкр. Писмо1 или Пс1)
6. Писмо до Доростоло-Червенския митрополит Григорий, което съдържа
молба за парична помощ (II ч., л. 185). Дата не е означена. Текстът се разполага
на една страница4 и съдържа 25 реда, дълги по 19 см (с изключение на името
на адресата, обръщението и подписа на книжовника). (съкр. Писмо2 или Пс2)
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7. Оплакване до Доростоло-Червенския митрополит Григорий от 26 април 1876 г. (II ч., л. 279) по повод на неизпълнение на договорка от страна на
х. Станчо. Текстът съдържа 32 реда, дълги по 17 см (с изключение на името на
адресата, обръщението и подписа на книжовника). (съкр. Оплакване или Оп)
8. Молба до Доростоло-Червенския митрополит Григорий от 14 януари
1877 г. за парична помощ (II ч., л. 288). Текстът обхваща 19 реда, дълги по 18
см (с изключение на обръщението, името на адресата и подписа на книжовника). (съкр. Молба или М)
1. ГРАФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
1.1. Буквен състав. Всички проучвани текстове са написани с ръкописния вариант на гражданската азбука. Използваната азбука се състои от 35 букви: тя включва 30-те букви, употребявани в съвременната българска кирилица,
и буквите i, ы, э, © и «.
Главната буква Н се пише по два начина – Н и N. Изписването N е засвидетелствано само веднъж, вж. Nа Негово Высокопрýосвященство (Пр: 172).
Във всички останали случаи буквата Н е изписана по възприетия и сега начин.
1.2. Съчетаемост на буквите. По отношение на съчетаемостта на буквите ще изтъкна следните три особености:
1.2.1. След буквите ж, ч и ш П. Дамянович пише а и у, вж. ся задлъжаватъ (Пр: 172), сьмь можалъ (О: 60), ся случатъ (Пр: 172), да ся ограничава
(О: 60а), частны (Пс1: 216), потрушаватъ (Пр: 172), а никога не пише ю и я.
1.2.2. Звукът [и] след буквата ц се означава с и или ы в думи от славянски произход (примери вж. по-долу). В думи от чужд произход буквата и се
съчетава с ц, напр. дисциплин© т© (О: 60 обр.; вж. лат. disciplina).
1.2.3. Буквата ы се съчетава с буквите к, г, ш и щ (примери вж. по-долу).
2. ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
2.1. Употреба на някои букви.
2.1.1. Употреба на буквите и и i. Буквите и и i са синонимни – те означават звука [и] и се употребяват в съответствие с етимологичния принцип на
правописа. Буквата i се пише пред буква за гласен звук, вж. например прiемамь
(Р1), увύренiе (Р2), почитанiе (Пс2). Тя се употребява и в членуваните форми
на прилагателни имена, вж. най-горнiй (Пр: 172) нижайшiй (Пс2; М).
Буквата и се пише в останалите случаи. Тя се употребява също така в
корена на същ. име безмирiе (Пр: 172) и на глагола немируватъ (Пр: 172).
В думи от гръцки произход или преминали в нашия език чрез гръцкото
езиково посредничество, буквите и и i се пишат съответно на мястото на грц.
h и i, вж. Марiнова (О: 60; срв. грц. Mari`no" от лат. Marinus) и митрополiт°
(М; грц. mhtropolivth", черковнослав. митропол¶`тъ). Това правило обаче е приложено само в посочените 2 примера, а в 6 други случая е нарушено: 5 пъти
срещаме изписването Митрополита (Пр: 172; О: 60; Пс1: 215; Пс2; Оп: 279) и
един път – Митрополитс: (Пр: 172). Затова можем да предполагаме, че П. Дамянович по-скоро се отказва от изписването на буквата i на мястото на грц. i.
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2.1.2. Употреба на буквата ъ. В разглежданите текстове буквата ъ се
пише в края на думи, завършващи на исторически твърда съгласна, например
азъ (Оп: 279), молихъ (М). В тези случаи буквата няма фонетична стойност.
Със звукова стойност [ъ] буквата ъ се пише в следните случаи: 1) в представката въз- и в наставката -ък, вж. възрасть (Пр: 172) и порядъкъ (Пр: 172
обр.); 2) в съюза нъ (старобълг. нъ), вж. нъ не излезе нýкоя полза (Пр: 172), нъ
за сичко това ще ми плати (Оп: 279); 3) в групите -ъл-/-лъ- и -ър-/-ръ-, вж.
българскый (О: 60а), старобългарскыя (О: 60а), дългъ (Оп: 279), дълга (Оп:
279 обр.), испълнили (О: 60), испълнявамь (Пс1: 215), дълбоко то (Оп: 279
обр.), длъжности (О: 60), задлъжаватъ (Пр: 172), да ся задлъжи (О: 60 обр.),
задлъженъ (Пс1: 215), да ся задлъж© (Пс1: 215), Хладнокръвенъ (Пс1: 216),
дързнахъ (Пр: 172 обр.), държенiе то (О: 60а), гърды тý (Оп: 279), върлува (О:
60), върху (О: 60), вървежъ тъ (О: 60 обр.), твърдý (Пс1: 215 обр.); 4) в думата
нъравственн© (Пр: 172 обр.; вж. старобълг. нъравъ); 5) в съчетания от съгласни, които се намират в краесловие, вж. добъръ (Пс1: 216).
2.1.3. Употреба на буквата ы. Буквата ы, която е синонимна на и и i,
се употребява на мястото на старобълг. ы, вж. четырма (Пр: 172), Высокопрэосвященство (О: 60), бы (Пр: 172). Тя се пише и в следните форми: 1) за 1
л. мн.ч. сег.вр. на спомагателния глагол, вж. ще смы (О: 60); 2) в членуваните
форми на прилагателните имена и на причастията, например Подписаный (Р1),
Покорный (Пс1: 216); 3) за вин. пад. мн.ч. на третоличното местоимение те,
вж. гы (Р2).
В спорадични случаи на мястото на старобълг. ы срещаме буквата и
вместо очакваната ы, вж. безстидство (Пр: 172; вж. старобълг. стыдъ).
Чрез изписването на и и ы се разграничават съответно прав и косвен
падеж при думите в мн. ч., както това е характерно за практиката на Пловдивската школа, например трима или четырма по-голýми на възрасть ученици
с© причина (Пр: 172), между ученицы тý отъ най-горнiй класъ ся е вгнýздилъ
единъ развратъ (Пр: 172), като зема помощницы (О: 60 обр.), Тý ся присмиватъ съ безстидство на Цьрковны тý обряды, и на по-малкы тý си съученицы
(Пр: 172).
2.1.4. Употреба на буквата ь. Буквата ь се пише без фонетична стойност
в края на думи, които завършват на исторически меки съгласни (вж. напр. учитель в Р и петь в Оп: 279), а също и в окончанието за 1 л. ед.ч. сег.вр. на глаголите от III спрежение, вж. саподписвамь (Р1). Вероятно със звукова стойност
[ъ] същата буква се пише в глаголната форма сьмь (О: 60) и в началната група
цьр- (вж. цьрковно в Пр: 172 и Цьркв© в Пр: 172), а със звукова стойност [е] – в
групата чьр, вж. напр. Доростолочьрвенскаго (Пр: 172).
2.1.5. Употреба на буквата я. Буквата я, освен на етимологичното си
място, се пише и неетимологично, на мястото на старобълг., както това е характерно за правописа на Пловдивската и на Шуменската школа, вж. обряды
(Пp:172), ся е вгнýздилъ (Пр: 172), ся показа (О: 60).
2.1.6. Употреба на буквата э. Буквата э се пише етимологично, вж.
съвýтъ (О: 60), напрýдъ (О: 60), понедýлникъ (М), пý«тъ (О: 60а), Дýдо (П1:
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216), лýкове (М), Тý (Пр: 172), тýхъ (О: 60), Нещýхъ (М). Открити са и случаи,
в които, под влияние на действителния изговор, П. Дамянович пише я вм. э,
вж. Дядо (Оп:279) и щялъ да раздаде (М).
2.1.7. Употреба на буквата ©. Буквата © се пише етимологично, вж. напр.
С©ббот© (М). Тя се използва също така за разграничаване на именителен и косвен падеж при думите от ж.р. ед.ч., които завършват на -а, например Цьркв©
(Пр: 172), най-голýм©т© (М); в глаголните окончания за 1 л. ед.ч. сег.вр. и за
3 л. мн.ч. сег.вр., например мол© (М), главобол© (М), да си куп© (М), чет©тъ
(О: 60а); в аористно-имперфектното окончание -х©, вж. зех© (Пр: 172). Неетимологично се пише в думи, възприети чрез турско езиково посредничество,
например харашл©къ (М) и ам© (М). Понякога, под влияние на действителния
изговор, П. Дамянович пише © вместо очакваните букви ъ (вж. т©й в М и
замр©зна в М) и я (вж. с© е старала в О: 60).
2.1.8. Употреба на буквата «. Буквата « се пише във формите на сегашните деятелни причастия, вж. слýду«щы тý (О: 60 обр.); в косвените форми
на думите от ж.р., завършващи на -я, вж. фантазi« т© (О: 60), мо« (О: 60
обр.); в глаголни окончания за 3 л. мн.ч. сег.вр., например пý«тъ (О: 60а). С
буквата « се пише и винителната форма на личното местоимение за 3 л. ж.р.
(М).
ИЗВОДИ
Разгледаните по-горе особености показват, че езиковата практика на П.
Дамянович не се покрива напълно с модела на нито една от тогавашните книжовноезикови школи. П. Дамянович прилага правописната система на Пловдивската школа по отношение на: 1) броя на използваните букви; 2) употребата на буквите ъ, ы, ь, я, э, © и «; 3) разграничаването на прав и косвен падеж
при думите от ж.р. ед.ч., които завършват на гласна, и при думите от м.р. в
мн. ч.; 4) тъмните окончания в 1 л. ед.ч. и в 3 л. мн.ч. сег.вр. в глаголите от I и
II спрежение; 5) твърдите окончания в 1 л. ед.ч. на глаголите от II спрежение.
Част от тези постановки се следват и от Шуменската школа. По отношение на
застъпниците на старобългарските сонантни съгласни р и л обаче, П. Дамянович прилага, макар и непоследователно, практиката на Шуменската школа.
Той не следва такива характерни правописни особености на Пловдивската и
на Шуменската школа, каквито са изписването на буквите ю и я след ж, ч и ш.
Влиянията на двете школи върху езика на книжовника се обясняват преди всичко с причини от лично естество, но са обусловени и от значителния
авторитет на Пловдивската и на Шуменската книжовноезикова школа.

БЕЛЕЖКИ
Това се доказва от броя на спомоществователите, подкрепили издаването на
две от книгите на П. Дамянович – от „Кратка естествена история” (Виена, 1861 г.) са
предплатени 477 екземпляра, а от „Майка-къщовница” (Букурещ, 1875 г.) –1272 броя
1
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[Стоянов 1957: 34-35].
2
Особеностите на езика на П. Дамянович, които тук не са представени, ще
разгледам в други изследвания.
3
На л. 216 обр. Доростоло-Червенският митрополит Григорий е поставил положителна резолюция. Тя е от м. декември 1874 г.
4
На с. II и III няма текст. На с. IV е поставена следната резолюция: „Като незаконно са отхвьрлило”.
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OF BULGARIAN IN “M.V. LOMONOSOV”
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Irina Platonova
ABSTRACT: The main goal of the research is to give a brief summary of Bulgarian studies in Russian universities. To present teaching activities of researchers
of Bulgarian and their contribution into Bulgarian linguistics. To inform about textbooks and manuals, created by university teachers. To describe the work of Moscow
University departments, as well as broadening of curriculum in Bulgarian studies.
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Университетското изучаване и преподаване на славянските езици, литература и история на южните и западните славяни в Русия има стара традиция
и е израз на растежа на обществения и научния интерес към славянството.
Интересът се е поддържал и във връзка с решаване на проблема за черковнославянския език, за неговия произход и отношението му към руския книжовен
(литературен) език.
Руските учени предприемат пътешествия по славянските земи, а след
това събраните материали – за живота на славяните, техните езици, история,
литература и култура – публикуват в печата.
Голямо значение за изучаването на българския език имат научните пътешествия през 20-те – 30-те години на XIX век на Пьотър Иванович Кьопен
(1793–1864) и Юрий Иванович Венелин (1802–1839).
Кьопен пръв от руските учени обръща внимание на говоримия български език, пръв съобщава в печата за съществуването на наречия (диалекти) в
българския език [Венедиктов 1990: 81; 93].
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За живия български език руската научна общественост научава от издадения във Виена през 1822 г. труд на Вук Караджич «Додатак к Санктпетербургским
сравнитељним рjечницима свиjу jезика и нарjечиjа, с особитим огледима
Бугарског jезика». Сведенията са кратки и оскъдни и Ю. И. Венелин по поръчка на Руската академия след научната си командировка през 1834 г. съставя
«Грамматика нынешнего болгарского наречия» с лексиколожка глава за имената, която и представя на Академията [Венедиктов 1997: Х].
Това е пръв опит за системното описание на съвременния български
език. Граматиките на българите Неофит Рилски и Христаки Павлович излизат
по-късно – съответно през 1835 и 1836 г. За съжаление, Академията не е удовлетворена от нивото на труда, не го препоръчва за печат, и поради различни
причини той е издаден чак в 1997 г. от Института по славянознание и балканистика на Руската академия, подготвен от Г. К. Венедиктов. Описанието на българския език («Главные особенности языка новоболгарского») е публикувано
в Русия в 1855 г. от П. А. Бессонов, който е бил запознат с ръкописа на Ю. И.
Венелин [Венедиктов 1997: Х1Х-ХХ].
Ю.Венелин представя «Граматиката» на Съвета на Московския университет като свидетелство за своята компетентност в преподаването на български
език, с надежда да стане професор в новосъздаваната катедра по история и литература на славянските наречия, но е утвърден не той, а Михаил Трофимович
Каченовски (1775-1842) [Венедиктов 1997: Х1].
Такива катедри, според въведения през 1835 г. устав на университетите,
се появяват в състава на 1 (хуманитарно) отделение на философските факултети също така в Санктпетербургския, Харковския и Казанския университет. В
славянските страни се изпращат надарени млади хора за да се подготвят за професори славяноведи. От Московкия университет е избран Осип Максимович
Бодянски (1808-1877).
1835 г. традиционно се смята за начало на университетското преподаване и изучаване на езиците, литературата и историята на южните и западните
славяни в Русия, въпреки че още от 1811 г. в Московския университет съществува катедра «Славянска словесност» за изучаване на черковнославянския
език [Гудков, Скорвид, Цыбенко 2000: 183].
Според новия Университетски устав (1863 г.) катедрите по история и литература на славянските наречия се преименуват в катедри по славянски филологии. Приемник на Бодянски в Московския университет става Александър
Лвович Дювернуа (1838-1886). А. Л. Дювернуа съставя, по думите на С. Б.
Бернщейн, «първия научен речник на българския език». [Цит. по: Гудков,
Скорвид, Цыбенко 2000: 191].
Преподаването на славистиката в университетите на Русия се разширява,
но е подчинено на общото славянско филологическо образование. Вниманието
на славистите е обърнато към палеославистиката, литературата, фолклора, етнографията, историята и диалектологията. Именно затова в Москва, както и в
Санкт-Петербург, Одеса, Казан и др. се появяват фундаменталните изследвания на университетските преподаватели. Някои от тях и досега не са изгубили
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своето значение, напр. докторската дисертация на Пьотър Алексеевич Лавров
«Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка» (1893), трудовете на Вячеслав Николаевич Шчепкин «Рассуждения о языке Саввиной
книги» (1899 г.), «Болонская псалтырь» (1906 г.) и др.
Курсовете по практически славянски езици, включително и по български език, са кратки. Има малко учебни помагала. В края на XIX – началото на
XX век са издадени само лекциите на първия университетски преподавател по
граматика на българския език – професорът в Московския университет Роман
Фьодорович Брандт (1889, 1892-1893, 1894, 1901 г.), «Краткая грамматика болгарского языка» от П. А. Лавров (1910) и «Учебник болгарского языка» от В.
Н. Шчепкин (1909) [Котова, Янакиев 2001: 3].
В първите десетилетия на ХХ век работата на университетските славистични катедри е занемарена. Известен подем в Московския университет славистиката преживява за кратко време през 20-те години на XX век. Той е свързан с идването от Казан на Афанасий Матвеевич Селишчев (1886-1942), който
основава т.нар. «Цикъл за южните и западните славяни», сложил началото на
подготовката на специалисти славяноведи, между които е Самуил Борисович
Бернщейн и други изтъкнати руски лингвисти. В катедрата работи Григорий
Андреевич Илински (1876-1937), водят се практически занятия по 6 славянски
езика, в това число и по български език.
Новият подтик за преподаване на славянските езици е свързан с променилите се обществено-политически условия в Европа през 40-те години на
ХХ век. Появява се необходимост от специалисти, владеещи живи славянски
езици. В Московския университет след различни реорганизации, станали през
30-те години, отново се създава катедра по славянски филологии.
Повече от 20 години (1948-1970) катедрата ръководи С. Б. Бернщейн.
Той чете лекции, пише научни трудове по история на българския език, диалектология и история на славянската филология. И сега учебната работа в славянското отделение отговаря на принципите и традициите, положени от неговия
организатор.
От 1960-те години българистичните дисциплини води випускничката на
славянското отделение Н. В. Котова, която заедно с професора от Софийския
университет Мирослав Янакиев основава школа за глотометричен анализ.
Наред с научните си занимания университетските българисти пишат
учебници, граматики, речници.
През 1948 г. в Москва излиза учебник по български език от С. Б.
Бернщейн, а в 1953 г. – неговият речник, който в допълнения си вариант
претърпява няколко издания. В 1949 г. Вера Владимировна Бородич, българист
и специалист по палеославистика, превежда «Граматика на българския език»
от Л. Андрейчин.
В катедрата по славянски филологии работят не само лингвисти, но и
литературоведи. История на българската литература се преподава от българския филолог В. Велчев, от специалисти, канени от други институции – Н.
П. Михалска от Педагогическия институт «В. И. Ленин», В. И. Злиднев от
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Института по славянознание и балканистика, а през 1963 – 1967 г. от члена на
катедрата Н. И. Кравцов. От 1964 г. като българист-литературовед в катедрата
работи З. И. Карцева [Гудков, Скорвид, Цыбенко 2007: 203].
През 70-80-те години на ХХ в. преподаването на български език в
Съветския съюз продължава да се разширява. В славянските отделения на редица университети (напр. в Московския и Ленинградския) той започва да се
изучава като втори.
През 1973 г. са въведени нови учебни планове със задължително преподаване на един от съвременните чужди славянски езици в отделенията по руска,
украинска и белоруска филология. Така например през 1984 г. българският език,
като непрофилна дисциплина, се преподава не само в Московския университет,
а още в 37 университета и педагогически института [Дмитриев, Сафронов 1985:
45]. Курсът е кратък, само 72 часа, но се допълва с факултативни занятия.
70-те – 80-те години на ХХ в. се характеризират и с развитие на приложната филологическа славистика. През 1971 г. в Московския университет към
Филологическия факултет се организира още една, междуфакултетска, уникална катедра по славянски езици, където работя аз от самото й основаване.
Преподавателите й започват да осъществяват езиковата подготовка по български, полски, чешки и сръбски език на студентите и аспирантите, специализиращи по проблеми на славянските страни в Историческия, Икономическия,
Географския, Философския, Юридическия факултет и във Факултета по журналистика. Разработват се практически курсове по славянски езици за нефилолози, пишат се учебни помагала и учебници. През 1985 г. излиза учебник
по български език с комуникативна насоченост, съобразен с изискванията на
програмата за изучаване на чужди славянски езици в хуманитарните факултети (автори – Ст. Гинина, И. В. Платонова и Р. П. Усикова).
Задачите на обучението и хорариумът във факултетите е различен – от 270
часа в Юридическия и Географския факултет до 1000 часа в Икономическия.
Завършилите основния курс могат да продължат обучението си в тъй наречените реферативни групи и групи от аспиранти (докторанти).
В края на ХХ век настъпват значителни промени в социално-икономическия живот и в Русия, и в славянските страни. Интересът на руските студенти към славянската специализация намалява и преподаването остава само
в Историческия факултет и във Факултета по журналистика. В търсене на
нови форми за славистично образование в Катедрата по славянски езици се
разработва концепция за обучение «училище – вуз», пишат се нови, пригодени за ученици, практически учебници за начинаещи. По български език –
«Давайте вместе учить болгарский. Учебник для начинающих» (автори – В.
Н. Гливинская, И. В. Платонова. Излязоха вече три издания – 2004, 2008 и
2011 г.). Катедрата сама, вече в структурата на Факултета за чужди езици и регионознание, започва да готви специалисти с функционално владеене на езика.
През 2002 г. във Факултета се дипломира първият випуск на българистите, сега готвим вече четвъртия (Всеки от четирите езика се повтаря веднъж на
четири години).
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И пак не се получава да работим спокойно. От по-миналата година се
сблъскахме с нови трудности. Този път със записването в българистичните
групи. В прословутото «ЕГЭ» – единен държавен изпит (бълг. «ДОИ») – българският език не влиза в числото на чуждите езици, затова кандидат-студентите по българистика при влизането в Университета трябва да полагат изпит
по един от западните езици вместо по български. Спасяват ни олимпиадите:
победителите в тях получават най-високия бал – 100 точки, и те се зачитат
вместо кандидатстудентски изпит по чужд език. Организираме олимпиади по
български език.
Наред с новите инициативи в Московския университет във
Филологическия факултет не спира традиционното преподаване на българския език. В Издателството на Московския университет през 2001 г. излиза фундаменталната научна граматика на Н. В. Котова и М. Янакиев – «Грамматика
болгарского языка для владеющих русским языком». Това е ново, оригинално,
нетрадиционно описание на системата и функционирането на съвременния
български книжовен език.
И така, обучението по български език в Московския университет върви
по три насоки – професионална филологическа, обща филологическа (в руското отделение) и обща хуманитарна. Има предвузовско обучение и следдипломно – аспирантура (докторантура). Във Филологическия факултет също се
организират олимпиади, но те нямат прагматични цели. Основната им цел е
разширяване на кръгозора на учениците и поддържане на интереса към културата и историята на славянските народи.
Днешните университетски българисти (а те са по две лингвистки в двата
факултета – Платонова И. В., Гливинска В. Н. и Ржанникова О. А., Тимонина
Е. В. и литературоведа Карцева З. И. във Филологическия факултет) не само
обучават студентите, но и се занимават с научна работа, пишат учебници, помагала, съставят речници, разработват нови програми и учебни курсове, редовно вземат участие в конференции в Русия, България и др. страни, членуват
в Междурепубликанската асоциация на българистите (МНАБ), сами подготвят
и провеждат конференции, Олимпиади, студентски конкурси по художествен
превод.
Голяма роля в подготовката на българистите, в интензификацията на обучението играят преподавателите носители на езика. Те водят часове по езика
и семинарни занятия, понякога четат лекции, занимават се със студентите в
рамките на извънаудиторната работа, консултират руските преподаватели по
езикови въпроси, запознават ги с нови българистични издания. Заедно с руските българисти лингвисти са работили много преподаватели от Българската
академия на науките, от Софийския и Великотърновския университет, от ИЧС.
Искам да назова поне имената на тези от тях, които са работили с мене, без
да посочвам титлите: Милка Маринова, Аксела Лазарова, Тинка Костова,
Стефания Гинина, Румяна Кордовска, Невяна Дончева, Лилия Велкова, Елена
Чаушева, Йовка Дапчева, Мария Китанова, Бонка Даскалова, Маргарита
Димитрова. Помагаха ни в обучението и други специалисти, които не бяха
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наши лектори: Мирослав Янакиев, Тодор Бояджиев, Мая Божилова. Други колеги ни подаряваха свои книги или статии, подсещаха ни за учебна и научна
литература. Те са много и няма да ги изброявам, за да не пропусна някого – и
от Академията, и от Университетите, и от ДЕО към ИЧС. Някои от тях вече не
са между нас. Лека им пръст. На останалите – сърдечна благодарност и поклон
[По-подробно вж. Платонова 2002].
Специално искам да благодаря на Анисава Милтенова и колегите й от
Съвета за чуждестранна българистика за възможността да получаваме информация за новоизлезлите българистични заглавия.
Работата на московските университетски българисти продължава.
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Към въпроса за аспектуалната
характеристика на българските
минали причастия
Красимира Чакърова

ON THE QUESTION OF THE ASPECTUAL
CHARACTERISTIC OF THE BULGARIAN PAST
PARTICIPLES
Krassimira Chakarova
ABSTRACT: The object of analysis in the paper is the functional and semantic characteristic of the Bulgarian past participles, formed by various aspectual
bases – perfective, imperfective and iterative. The so-called past imperfective active
participle, which is regarded as a quasi-participle, remains outside the scope of scientific analysis. Special emphasis is places on some debatable questions, related to
the specifics of the aspectual system of the modern Bulgarian language.
KEY WORDS: past participles, quasi-participle, aspectual system, iterative

В настоящата статия се разглежда проблемът за аспектуалната съчетаемост на българските минали причастия, като се акцентува върху функционално-семантичните характеристики на отделните партиципиални варианти.
Основната ни цел е да прибавим нови щрихи към важния въпрос за влиянието на аспектуалните основи върху контекстовата реализация на разглежданите неспрегаеми1 форми, както и да подложим на ревизия някои становища по
дискутираната тема.
Още в началото се налага да уточним, че напълно споделяме мнението на онези автори, които определят причастията като „твърде самостоятелна
система вътре в пределите на глаголното спрежение” [Първев 1976: 404], отличаваща се със своята хибридност – срв.: „Хибридността на причастията с
оглед на семантиката се обуславя от това, че те притежават особености, които
ги свързват с имената (по-специално с прилагателните – род, число, определеност) и с глаголите (залог, вид, време, преходност – непреходност)” [Първев

По наше мнение терминът неспрегаеми форми, отнесен към причастията,
деепричастията и съкратения инфинитив, е по-прецизен от традиционното понятие
нелични глаголни форми – вж. [Чакърова 2000].
1
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1976: 405]2. Наред с това приемаме, че в структурно отношение българската
партиципиална система е симетрична – в нея се включват две сегашни (деятелно и страдателно3) и две минали причастия.
Аналогично на сегашните, и миналите причастия биват деятелни (напр.
писал, носил, дошъл, затварял и др.) и страдателни (писан, носен, затварян,
продаден, разбит и пр.). Образуват се от аористната основа на глаголите чрез
прибавяне на актуализиращите морфеми -л, -н и -т4. Допълнително условие
за продуциране на повечето страдателни деривати е преходността на изходния
глагол (вж. [Куцаров 2007; Първев 1976])5.
Извън обсега на нашия анализ остава т.нар. минало несвършено деятелно причастие (срв. пишел, носел, ядял, дойдел и пр.), което определяме
като „квазипричастие”. Както посочват редица изследователи [Първев 1976;
Куцаров 2007; Куцаров 2008], за разлика от останалите партиципиални форми то няма самостоятелни атрибутивни употреби (поради което никога не се
членува), а се използва само в състава на преизказни или умозаключителни
глаголни форми, т.е. то „не се откъсва семантично от глаголното спрежение”
[Първев 1976: 405].
Важно е да подчертаем, че използването на термина минали причастия
се основава предимно на формален критерий (характер на произвеждащата
основа). Поначало сме съгласни с Р. Ницолова, че „граматическото значение
В най-ново време аналогично е схващането на И. Гугуланова [Гугуланова
2005], И. Куцаров [Куцаров 2007], Р. Ницолова [Ницолова 2008], К. Куцаров [Куцаров, ел. изт.] и др.
3
Поради ограниченията в обема на изследването няма да се спираме подробно
на формално-семантичните характеристики на сегашните причастия, и най-вече на
сегашното страдателно причастие (срв. управляем, изпълним, спускаем, изискуем и
др.), споровете за чийто статут все още не са стихнали в нашата лингвистика. Безспорно е, че в парадигматично отношение то не е равноредно на останалите български причастия, тъй като се отличава с много по-ниска продуктивност, отколкото в други славянски езици (И. Гугуланова посочва около 250 такива форми – вж.
[Гугуланова 2005].). От друга страна обаче, налице са „достатъчно изследователски
данни за активизацията” [Куцаров, ел. изт.] му в различните функционални стилове
на съвременния език, за специализацията му при изразяване на модалното значение
‘възможност’ (или ‘невъзможност’). В този смисъл категоричното му изключване от
партиципиалната система (и причисляването му към класа на прилагателните) според
нас е неоснователно.
4
Формалната характеристика на разглежданите причастия е представена детайлно в системните граматики – вж. напр. [Андрейчин 1978], [Маслов 1982], [Граматика 1983], [Куцаров 2007], [Ницолова 2008].
5
Наблюдават се и примери, в които миналото страдателно причастие е образувано от непреходни глаголи (обикновени или възвратни) – срв.: По тревата е ходено
(безличен пасив от ходя) или Той е усмихнат (от усмихна се). (По-подробно вж. у Ю.
С. Маслов [Маслов 1982: 237], И. Куцаров [Куцаров 2007: 120], Р. Ницолова [Ницолова 2008: 437–438].)
2
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време е много по-обобщено представено при причастията в сравнение с личните форми” [Ницолова 2008: 430]. Хр. Първев също отбелязва, че при партиципиалните форми „за категорията време по същество […] може да се говори
дотолкова, доколкото тя има отношение поначало към момента, за който се говори – момент, изразяван чрез глагола сказуемо в главното изречение” [Първев
1976: 409]. Сходна концепция откриваме и в академичната граматика на българския език6: „Граматичната категория време не може да намери пълноценна
изява в системата на причастията. Доколкото се говори за сегашни и минали
деятелни причастия, тия названия се отнасят главно до основата, от която те са
образувани, а не до някакви по-конкретни последователно и стабилно изразявани темпорални отношения” [Граматика 1983: 374]. Конкретно при миналите
причастия се наблюдава следният процес: независимо от участието на аористна морфема в състава на изходните основи, при свързването й с актуализиращ
формант (-л, -н или -т) се реализира ново значение – резултативност – вж.
[Куцаров 2007: 19].
Би могло да се твърди, че българската причастна система е много потясно свързана с категорията вид на глагола (някои причастни форми например
не се образуват от перфективи – вж. [Първев 1976: 408-409]). Конкретно при
миналите причастия не се наблюдават никакви ограничения при комбинирането им с глаголните видове. Изборът на аспектуална основа обаче в определени
случаи влияе съществено при семантико-функционалната им реализация, което е показано убедително от Ю. С. Маслов (вж. [Маслов 1982]). В по-нататъшното изложение ще се опитаме да допълним съществуващата дескриптивна
база с нови факти и заключения. Изходен пункт на научния анализ е становището ни за специфичната структура на видовата система в съвременния български език, лансирано през последните години (вж. [Чакърова 2003]).
Ние смятаме, че българският глаголен вид е тричленна категория (несвършен вид7 – свършен вид8 – итератив9), формирала се в резултат на сложни
взаимодействия между частните функционално-семантични полета в сферата на аспектуалността. Същинските видове в структурата на категорията са
два – несвършен (напр. пиша, спя, зная и др.) и свършен (напр. препиша, заспя, узная), които се противопоставят помежду си както граматически (некомплексност10 ~ комплексност), така и лексикалносемантически (пиша и препиТук автор на главата „Нелични глаголни форми” отново е Хр. Първев.]
В традиционната граматична традиция наречен първичен (по-нататък в изложението – НСВ).
8
По-нататък в изложението – СВ.
9
За означаването му традиционно се използва неточният според нас термин
„вторичен несвършен вид” (вж. аргументите ни в [Чакърова 2003: 162–164]).
10
В общото си значение (некомплексност) немаркираният НСВ не дава информация за завършеността или незавършеността на действието, за постигане на неговата цел, а само го означава (без да го именува). Що се отнася до главното значение на
НСВ, то може да се определи като процесност (дуративност).
6
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ша са различни лексеми, респ. категорията е лексикално-граматична – вж. И.
Куцаров [Куцаров 2007]), докато итеративът (срв. преписвам, заспивам, узнавам) е “вид” само в широк смисъл, функционален биаспектив, чиято “видова”
реализация е твърде зависима от контекстовите условия. В граматичен смисъл
(и формално, и семантически) той е маркиран не по “видовост”, а по кратност
(изразява идеята за повторение на дадено комплексно действие без указание
за времеви или пространствен предел) и влиза в граматично противопоставяне единствено със СВ (опозицията е итеративност ~ неитеративност). Що се
отнася до противопоставянето между НСВ и итератива, по наше мнение то
е опосредствено, непряко. Една от съществените причини за това са твърде
сериозните лексикални отлики между двата типа глаголи (в болшинството от
случаите те представят различни начини на действие). Не по-малко важни са и
граматическите аргументи: итеративът е маркиран член на „скритата” морфологична категория повторяемост (вж. [Чакърова 2003: 155–156]), в която НСВ
изобщо не участва, докато, от друга страна, той е семантически и функционално “двойно маркиран” (бидейки биаспективен) в структурата на лексикалнограматичната категория вид, в която НСВ е немаркиран член. Тъй като обаче
комплексният СВ е немаркиран по итеративност, логическият извод е, че НСВ
е също неитеративен. Това му позволява в определени контекстови условия да
изразява повторително значение (срв.: Аз пиша писмо на Мария /дурат./ и Аз
често пиша писма на Мария /итерат./).
Не приемаме възраженията на К. Куцаров срещу идеята за граматичния
характер на противопоставянето СВ ~ итератив. Според автора „е налице парадоксът, че за всяка грамема разглежданият глагол ще има по две форми, например преписах и преписвах за минало свършено време, препишех и преписвах
за минало несвършено време, препиши и преписвай за повелително наклонение” [Куцаров 2011: 342]. Цитираният коментар звучи неубедително, доколкото той обговаря ситуация, обичайна и за другите класове изменяеми думи11.
Проблемът в случая е съвършено различен: ако итеративът е просто формална
разновидност на изходния СВ, кои са основанията да го разглеждаме като отделен член на видовата система, респ. да коментираме словообразувателните
му възможности наред с тези на безспорните „видове” – НСВ и СВ? На какво
се дължи особеният статут на тази „екзотична” грамема, която няма аналог в
сродните славянски езици? Отговор на тези важни въпроси сме се опитали да
дадем в споменатата по-горе монография [Чакърова 2003]. Тук ще посочим
само няколко основни аргумента:

Достатъчно е да направим илюстрация с едно съществително име (напр. чанта), което, както е известно, може се изменя по число и определеност ~ неопределеност (у И. Куцаров „положение” [7]). Следователно за маркираната грамема мн.ч. то
ще има две словоформи (чанти и чантите), за грамемата определеност – чантата и
чантите и пр. Поначало колкото по-богат на морфологични категории е даден клас от
думи (част на речта), толкова по-богат е формалният инвентар на неговите грамеми.
11
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1. Итеративът е граматически маркиран12 в рамките на категория (повторяемост), която няма напълно автономен характер, а влиза в тясно, диалектически обусловено13 взаимодействие с глаголния вид. С други думи, тя се оказва
„скрита”, „сателитна” категория и представлява своеобразно “ядро в ядрото”
на аспектуалността. Следователно не можем да разглеждаме отношението СВ
~ итератив изолирано от чисто видовата опозиция НСВ ~ СВ, както и от релацията НСВ ~итератив. И ако първото отношение е граматическо (между СВ и
итератива няма лексикална, а само граматична разлика), то в другите два случая безспорно става въпрос за противопоставяне между различни думи, всяка
от които има своето място във видовата система. С оглед на това не сме съгласни с решението на К. Куцаров, който включва глаголите от типа преписвам, изпивам, прочитам и др. (т.е. итеративите) в една обща грамема с „глаголите от
първи несвършен вид” [Куцаров 2011: 342] (т.е. същинския НСВ, напр. пиша,
пия, чета – б.м., К.Ч.) поради общото им значение континуативност. Без да отричаме съществуването на това инвариантно значение (обединяващо идеята за
дуративност и итеративност), ще посочим като важен контрааргумент липсата
на лексикално тъждество между разглежданите глаголи. Не може да не се зададе и въпросът как е маркирана континуативността в структурата на НСВ, респ.
коя е немаркираната грамема в рамките на вида (като се има предвид, че според автора опозицията между НСВ и СВ е привативна с маркиран член СВ)14.
2. Поради абстрактния характер на граматичното си значение15 българските итеративи се отличават със семантично многообразие (употребяват се
практически във всички видове контекст) и висока функционална активност.
Те могат да се реализират както с повторителна, така и с еднократна семантика
За спецификата на формалния показател на итеративността вж. [Чакърова
2003: 156–161].
13
Както вече сме отбелязвали, причината за това трябва да се търси в диалектическата невъзможност за отделяне на количествената от качествената страна на
действията в процеса на езикова репрезентация, в денотативната “синкретичност” на
количествените и качествените параметри при самото вербализиране на глаголното
понятие [Чакърова 2003: 185].
14
Силно ни смущава и твърдението, че СВ и образуваният от него итератив са
две отделни думи, „така както съществителните учителка, стопанка, млекарка също
не са форми (за род), а са производни думи съответно от учител, стопанин, млекар”
[Куцаров 2011: 342]. Едва ли е необходимо да доказваме, че между цитираните съществителни има сериозна лексикална разлика, докато СВ и итеративът са лексикално тъждествени.
15
Погледнато в най-общ план, граматичните итеративи изразяват идеята за повторение на дадено комплексно действие без указание за времеви или пространствен
предел. Това значение е висша абстракция – вербализира се верига от репродукции в
“латентен вид”, различна от конкретната повторителност при мултипликативните или
дистрибутивните глаголи Оттук и ролята на контекста нараства значително – именно
контекстовите показатели са в състояние актуализират и конкретизират отделни звена
от имагинерната редица.
12
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(напр. в сегашно историческо време), а също и с условно значение (напр. при
т.нар. синтетичен кондиционал16). Чрез тях се вербализират не само събития
(повтарящи се или единични), но и състояния (при рефлексията в дуратив17).
С оглед преките цели на настоящото изследване би било важно да потърсим
отговор на въпроса до каква степен миналите причастия, образувани от итеративни основи, са семантично вариабилни и доколко семантичната им реализация зависи от условията на контекста.
След направените теоретични уточнения ще представим накратко изводите, до които достигнахме при функционално-семантичния анализ на миналите причастия, образувани от трите видови основи – имперфективна (НСВ),
перфективна (СВ) и итеративна.
1. Когато са образувани от перфективна основа, и двете минали причастия изразяват резултат от някакво действие, едновременен с действието на
глагола сказуемо в изречението. ”В подобни случаи – отбелязва Ю. С. Маслов
– […] мисълта за извършеното преди това действие остава на заден план и в
центъра остава само значението за състоянието, което е налице в дадения момент” [Маслов 1982: 286] – срв.: Тогава аз пристъпих, треперещ, премалял от
срам, и сложих в скута й като на жертвеник цялата иглика (Е. Пелин); Влак
прегази мъж, седнал на релсите (http://www. blitz.bg); Превързан, Берлускони
излезе от болницата в Милано (http://www.snews.bg); Полицията откри опожарен автомобил, за който се предполага, че е на нападателите, които простреляха бизнесмен от Велико Търново край Прохода на републиката (http://
www.bta.bg) и др.
Важно е да допълним, че действието, довело до определено състояние
на даден обект (лице или предмет), се вербализира като предходно, завършено,
постигнало целта си – срв.: Макар и прочел (< СВ) книгата, той не можа (не
може, няма да може) да си спомни заглавието й (книгата е била прочетена
цялата); Макар и чел (< НСВ) книгата, той не можа (не може, няма да може)
да си спомни заглавието й (тук липсва ясна индикация за цялостно изчитане).
До аналогичен извод достига и К. Куцаров: „причастията, образувани от свършена глаголна основа, са носители на компактен, комплексен, цялостен, тотален, с постигната цел по отношение на действието атрибутивен семантичен
признак” [Куцаров 2011: 342].
2. В случаите, когато миналите причастия са образувани от имперфективна основа, се забелязват известни различия между деятелните и страдателните варианти в атрибутивна употреба. Най-напред прави впечатление,
че миналите деятелни причастия много по-рядко се използват като съгласувани определения в сравнение със страдателните (срв.: четена книга, прани
Подробно за него вж. [Чакърова 2003: 232–242].
Редица изследователи на славянската итеративност стигат до идеята, че в
системата на индоевропейския презенс повторителното значение е било инвариантно, докато дуративността (продължителността) е възникнала вторично вследствие
рефлексия над итеративността (вж. напр. у В. Анастасов [Анастасов 1986: 26]).
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дрехи, печена чушка, готвено ястие, дялан камък, но *писал ученик, *текла
вода, *спало дете и пр.). Обичайната им позиция е в обособени конструкции
и в предпоставени разширени определения – срв.: Според него, челият много книжки, […] царят е ограбил България сериозно (http://www.segabg.com),
„Казваха ми, че е болен от грип, и му даваха антибиотици […]”, спомня си
спалата по коридори на лечебни заведения и на дивани пред операционни
съпруга на Манчо (http://www.puls.bg) и др. Причината за това според нас е
свързана с факта, че дори когато се употребяват атрибутивно, тези причастия
съхраняват в по-голяма степен акционната си природа18, Изразяваното от тях
значение може да бъде определено като признак на даден обект, резултат от
действие или състояние19, което в повечето случаи е предходно на действието
или на резултата от действието, означени с глагола сказуемо на даденото изречение – срв.: Детето, спало дълбоко, се събуди (се беше събудило) от силния
шум. Самото предходно действие обаче е немаркирано във видово отношение
– липсва информация както за неговата завършеност, така и за постигането на
целта му, – и е представено обикновено като процесно. Единствено контекстът
е в състояние да прецизира количествените му параметри – неговата еднократност (дуративност) или повторителност – срв.: Студентът, чел много книги,
е умен (итер.) и Детето, яло шоколад, се изцапа (дурат.). Немаркираността на
изходната видова основа, от която е образувано причастието, респ. възможността на НСВ да встъпва в позиции на неутрализация, обяснява редките случаи, когато то представя единични цялостни действия – срв.: Актьорът, чел (=
прочел) стихотворението, има хубав тембър.
Както вече споменахме, миналото страдателно причастие от НСВ се
използва често като определение (съгласувано, предпоставено разширено,
обособено) и може да се субстантивира (срв. Предпочитам готвено пред
сандвичи). Означава пасивен признак, актуализиран чрез морфемите -н и -т
като резултат от действие, чиято аспектуална характеристика се „разчита”
единствено от условията на контекста – срв.: Дълго четената книга му омръзна (дурат.); Роклята й, носена на толкова тържества, изглежда овехтяла
(итер.); Трябваше да посрещна неканения (= непоканения) гост (компл.) и пр.
В темпорално отношение това действие може да е както предходно (вж. примерите по-горе), така й едновременно с действието, представено от глагола
сказуемо – срв.: Мъчен от жажда, той бързаше към чешмата.
3. За нас най-голям интерес представляват атрибутивните употреби на
миналите причастия, образувани от итеративна основа. Наблюденията върху ексцерпирания материал показаха, че подобни употреби са характерни поЩе припомним, че в старобългарския период от развитието на езика миналите деятелни причастия са се използвали предимно като компоненти на глаголни
форми, докато страдателните са имали атрибутивна употреба и „много по-късно се
развива приглаголната им употреба” [Георгиева 1976: 422].
19
Неубедително според нас е мнението на Ю. С. Маслов, че това причастие
обикновено означава предходно състояние (а не действие) [Маслов 1982: 286].
18
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често за страдателните, отколкото за деятелните причастия, и то в различни
синтактични позиции – на съгласувано определение, обособено определение
и предпоставено разширено определение – срв.: Пренасяният товар е много ценен; Котлонът, поправян няколко пъти, отново не работи; Мрежата
е може би най-изкушаващият убиец на време, измислян досега (http://www.
manager.bg); Замърсяваната от двата завода река беше почти пресъхнала,
Египет иска Израел да доплати за евтин газ, купуван при Мубарак (http://
www.dnevnik.bg); Същия плавен поток от думи, прекъсван от паузи, в които човек съзнаваше по-силно въздействието му (Д. Димов) и др. За разлика
от миналите страдателни причастия деятелните почти не се употребяват като
съгласувани определения – срв.: На собственик на замърсявал акваторията
на Средиземно море кораб се налага разоряваща глоба20, но *отговарялият
мъж, *глобявалият полицай, *забравялият ученик и др. Твърде редки са и
случаите, когато се субстантивират – срв.: Преписвалите треперят, че ще ги
разкрият и ще анулират работите им (http://www.24chasa.bg).
Основното значение на разглежданите партиципиални форми е формулирано от М. Лазарова като ‘признак от действие, “получавано” многократно
от глаголния субект преди действието, назовано с глагола’ (ако причастието е
страдателно) или “признак от действие, извършвано многократно от глаголния субект преди действието, назовано с глагола” (ако причастието е деятелно)
[Лазарова 1999: 96]. Според нас хегемонията на това значение е безспорна и
напълно обяснима, като се има предвид маркираният характер на изходната
итеративна основа21. Не можем да не отбележим обаче, че в подходящи контекстови условия се наблюдава рефлексия на повторителното значение в дуративно – срв.: Робърт Дауни се смее насила на тъпия английски виц, разказван
от Джъд Лоу (http://cinemascrotum.wordpress.com); По конкретните обвинения обаче пресаташето на ведомството Вяра Генова уточни, че само един
от преписвалите митничари е уволнен заради това (http://e-svilengrad.com);
Разказването на истории „на маса“ е единствената защита на „храбрия
войник“ […] особено видими са аналогиите в „българския сюжет“, разказван
от Хашек (В. Дечева, цит. по http://www.kultura.bg)22.
Прави впечатление, че употребени в неактуален контекст (напр. в сегашно историческо време), разглежданите причастия съхраняват своето повторително (или дуративно) значение за разлика от спрегаемите нерезултативни
итеративни словоформи, означаващи единично комплексно действие – срв.:
Примерът е на М. Лазарова [Лазарова 1999].
Срв. напр. Опитай печените (=изпечените) чушки, но: *Опитай изпичаните
чушки. Неграматичността на последния пример може да се обясни с несъвпадението
между многократната семантика на причастието и единичния характер на вербализираната ситуация.
22
Примери като цитираните ни дават основание да не приемем мнението на М.
Лазарова, че многократността е абсолютното (независещо от контекста) значение на
разглежданите причастни форми.
20
21
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Тогава той се ядосва (= се ядоса) и отказва (= отказа) да тръгне, но укоряван
(¹ укорен) от майка си, накрая се съгласява (= се съгласи)23. В случая контекстът се оказва недостатъчен, за да трансформира граматичната повторителност
на причастието в комплексна еднократност, тъй като то съдържа актуализиращ
маркер (-н), чрез който се вербализира резултат от многократно извършвано
(или продължително) действие.
Що се отнася до темпоралната характеристика на миналите причастия,
образувани от итеративни основи, не можем да се съгласим, че във всички
случаи те актуализират признак от предходно действие. Изследователите на
българската партиципиална система са отбелязали факта, че понякога въпросните страдателни причастия „могат да означават действия, едновременни с
момента на говоренето” [Първев 1976: 413], т.е. да се употребяват вместо сегашни страдателни причастия – срв.: Въззивната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока, изискван (= изискуем, т.е. който се
изисква) от закона, и е допустима (www.apelsad-pd.bg); Обсъжданият текст
предизвиква възражения; „Съгласувано определение е това, което се съгласува по род и число с определяната дума” (http://www.referati.org) и др. Е.
Георгиева отбелязва с основание, че в тези употреби „изпъква вече ролята на
несвършената24 глаголна основа, която в механизма на семантичните промени
на някои граматични категории има по-голямо значение, отколкото се е предполагало” [Георгиева 1976: 423]. Сходно е мнението на И. Гугуланова – срв.:
„Новите страдателни причастия от вторични несвършени основи (т.е. итеративни – б.м., К.Ч.) имат основно значение за кратност, което не е свързано със
сегашното време и всъщност е атемпорално” [Гугуланова 2005: 25]. Именно то
осигурява подходящата семантична среда, в която замяната между сегашното
и миналото страдателно причастие става напълно осъществима25.
Все пак се налага да уточним, че коментираната функционално-семантична замяна според нас не довежда до такива съществени изменения
в причастната система, за които говори Е. Георгиева [Георгиева 1976: 424].
Аналогична е ситуацията при неактуалноплановата употреба на резултативни спрегаеми форми, в които участва причастие от итеративна основа. То съхранява
повторителното си значение независимо от факта, че се съчетава с еднократни по
значение глаголни форми (граматични итеративи) – срв.: Мария разбира (= разбра),
че е била предавана (неведнъж) от най-близкия си човек, и решава (= реши) да му отмъсти и Мария разбира, че е била предадена... Срещат се и примери за неграматична
употреба, в които повторителната семантика на причастието влиза в противоречие
с контекстовите условия – срв.: *Чува (= чу) я, но не разбира (= разбра) какво му е
казвала и Чува я, но не разбира какво му е казала.
24
Под несвършена основа авторката разбира основата на производните словоформи с морфема -ва – срв.: В този процес като широка производствена база се използват не толкова първични несвършени глаголи, а вторично образувани” [Георгиева
1976: 423].
25
В отделни случаи същата замяна се наблюдава и при минали страдателни
причастия, образувани от НСВ – вж. примерите в [Андрейчин 1978: 258].
23
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Убедително доказателство за това е фактът, че миналите страдателни причастия, образувани от итеративи, никога не могат да се употребят вместо сегашните при изразяване на специфичното значение ‘възможност/невъзможност’ –
срв.: неуправляем човек (¹ неуправляван човек); избираема позиция (¹ избирана позиция) и др.
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ГЛАГОЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ИМА(М)
ВЪВ ФРАЗЕОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА НА
СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Десислава Димитрова

VERBAL CONSTRUCTIONS WITH THE VERB
ИМА(М) IN THE BULGARIAN PHRASEOLOGY
Desislava Dimitrova
ABSTRACT: The object of this paper is a group of verbal constructions with
the verb има(м). They are analyzed as a part of the Bulgarian phraselogy. Revealing some basic distinctive features of phrasems, we finally reached the conclusion
that the place of these verbal constructions is exactly in this system.
KEY WORDS: phraseology, verbal constructions, semantic changes, semantic fields.

Настоящата статия е посветена на българските конструкции с глагола
има(м) (отрицателен корелат няма(м)), чиято морфологична същност не е съвсем изяснена. Фокусът е насочен към връзката им с фразеологията, а изборът
на темата не е случаен, защото фразеологичната система е езиковият пласт,
който най-добре отразява народопсихологията и световъзприятието и разкрива
синтеза на архаични и актуални езикови черти.
Съществуват две схващания, според които обемът на понятието фразеологична система варира. Според широкото схващане фразеологизми са всички
устойчиви и възпроизводими съчетания без оглед на метафоричното преосмисляне на техните елементи и експресивността им – критерии, определящи
фразеологизмите според тясното схващане. В нашето изследване се солидаризираме с мнението на В. Кювлиева [9], за която фразеологизми са устойчивите
съчетания с преосмислено значение на поне един от елементите и с богата
експресивност1. Те не се създават за пряка номинация, а за изразяване на субективност и оценъчност [3]. Така например фразеологизмът Имам да давам
на Михаля е стилистичен синоним на неутралната фраза Не съм нормален. Той
обаче е семантично по-богат, защото има допълнителна конотация2.

1
2
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Вж. и цитираните очерци по лексикология и фразеология.
Вж. за това и у Зидарова [6].

устойчивите съчетания с преосмислено значение на поне един от елементит
богата експресивност1. Те не се създават за пряка номинация, а за изразява
субективност и оценъчност [3]. Така например фразеологизмът Имам да д
на Михаля е стилистичен синоним на неутралната фраза Не съм нормален
обаче е семантично по-богат, защото има допълнителна конотация 2.
Неутрален израз (А)
Фразеологизъм (А+)

Преди да преминем към същността на нашето изследване, ще се опи
представим
и проблемите,
които изследване,
поражда глаголът
има(м). Известно е,
Преди дада
преминем
към същността
на нашето
ще се опитаме
езицикоито
той поражда
се характеризира
с разнообразие
значения
и функ
да представим повечето
и проблемите,
глаголът има(м).
Известноот
е, че
в
повечето езици той се характеризира с разнообразие от значения и функции.
1
Според К. Хоралек
семантиката
му се
двеи ядра
– конкретно, в което
Вж. в
и цитираните
очерци
по откриват
лексикология
фразеология.
2
Вж. за това и уабстрактно,
Зидарова [6]. в което се разполагат полуформалните
водеща е посесивността,
и чисто граматични значения3. В съвременния български език глаголът има(м)
участва като самостоятелна лексикална и синтактична единица преди всичко в
изречения, изразяващи притежание и екзистенция. Срв.: Да си имаш собствен
остров на Бахамите4 и Има дни на тъга, има дни […] 5. В първото от посочените изречения се реализира притежателно значение и глаголът е личен, а
във второто – екзистенциално значение – с безличен глагол. В тези случаи Р.
Ницолова определя финитността като диференциален признак и споменава,
че екзистенциални изречения, в които се употребява лична форма на глагола
имам, са много редки и са с характер на фразеологизувани изрази [12: 240],
напр.: В наше село имаме хубаво време през лятото, когато огрее слънцето
[…] (Я. Буква – „И тè така”). Този тип устойчиви изрази обаче не са обект на
нашето изследване.
Освен посесивност и екзистенция, глаголът има(м) може да означава и
‘облечен съм, нося нещо върху себе си’, ‘държа, съхранявам нещо някъде’,
‘в някакви отношения съм с някого’, ‘получавам нещо от някого’ и мн. др.
[24]. Различните семантични нюанси на глагола са причина той да участва и в
множество фразеологични съчетания, например като: Има си хас (хас, тур. –
‘удовилстие, радост, вкус към нещо’), Имам вземане-даване/алъш-вериш (алъш-вериш, тур. – търговия, работа), Имам си закачката/шушу-мушу/хош-беш
(хош-беш, тур. – любезности); фразеосхеми като Има-няма, И има, и няма;
възклицателни изрази като Няма що!, Няма как!.
Ние обаче ще обърнем внимание не на лексикалната семантика на глагола има(м), а на вербалните конструкции, в които той има спомагателна или
смислообразуваща роля. С подкрепата на емпиричния материал, ексцерпиран
от посочените в библиографията речници, от глобалната мрежа6 и от художествената литeратура, ние ще се фокусираме само върху фразеологизми със спорни по статут конструкции. Затова и ще изключим съчетанията – аналитични
Цит. по М. Начева [10: 59].
http://www.dnes.bg/world/2011/08/03/da-si-imash-sobstven-ostrov-na-bahamite.125489
(25.08.2011).
5
http://liliivanova.dir.bg/_wm/library/item.php (25.08.2011).
6
Примерите са ексцерпирани в периода 1.07.2011 – 31.08.2011 г.
3
4
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глаголни форми с напълно десемантизиран глагол. От такива форми се състои
цялата отрицателна падаригма на следходността, в която участват третоличните няма, нямаше, нямало7. Универсалността и честата употреба на тези форми
в езика е довела до създаването на много фразеологизми с тях, напр.: Няма
да падне косъм от главата ми – ‘ще остана невредим’, Няма да ми се изяде
от ръцете – ‘нищо няма да ми стане’[28]. Те обаче също остават встрани от
нашия анализ.
В българската наука се дискутира същността на няколко типа конструкции с глагола има(м). Едно от съчетанията с най-оспорван статут се състои
от спрегната форма на глагола имам и минало страдателно причастие на друг
глагол. Според В. Георгиев съчетания от типа имам подадено заявление, имам
поръчани дърва са форми на възникващо ново минало резултативно време [4].
Повечето езиковеди обаче са скептични по отношение на това твърдение. Сред
тях се открояват имената на А. Т. Балан [16], Т. Бояджиев [2], П. Асенова [1].
Чрез задълбочен синтактичен анализ Й. Пенчев недвусмислено доказва, че
това са синтактични съчетания, а не аналитични глаголни форми [14]. Същата
позиция в по-ново време заема и Р. Ницолова [13]. В емпиричния материал открихме няколко фразеологизма, в които се наблюдават структурно подобни съчетания. Смятаме, че при тях обаче се реализира първичното посесивно значение на глагола имам, а причастието служи като атрибут на обекта. Значението
на фразите е частично преосмислено и семантична трансформация се наблюдава само при именната или предложната група. Синтактичната независимост
на групата се доказва чрез честата `и употреба без глагола имам/нямам.
Фразеологизъм Речниково значение
Употреба в контекст
Нямам пукната Без пари съм, нямам ни- Платих ток и вода и останах без пукнакакви средства [28].
пара
та пара (http://svejo.net/171958-Platihtok-i-voda-i-ostanah-bez-puknata-para)
Лесно забелязвам и вяр- Чичо Пенчо ще бъде запомнен и с набиИмам набито
но преценявам нещо, тото си око за младите таланти.
око
благодарение на опита (http://www.zasada.bg/честит-рожденси [28].
ден-на-димитър-пенев)
Имам го в кър- Осигурено, гарантирано С една реч: работата беше опечена, в
ми е нещо, непремен- кърпа вързана!
па вързано =
но ще се осъществи, ще (Ив. Вазов – „Кардашев на лов”)
В кърпа ми е
стане нещо, което е в моя
вързано
полза [28].

Морфологичният статут е спорен и при съчетанието на безличен глагол има и да-конструкция с глагол в сегашно време. Малкото изследователи
Ив. Куцаров нарича тези форми съвършени, защото „елиминират част от хиперизразяването на категориите число, род и лице”[8: 174], напр.: ЩяхмЕ да чакамЕ/
Нямаше да чакамe.
7
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на явлението обаче са категорични, че конструкцията е с футурна семантика.
Ю. Трифонов определя съчетанията от типа има да нося като наследници на
старобългарското сложно бъдеще време с глагола èìàìü и обяснява, че така
се означава „продължителност или изобилие” [17: 4]. По-късно много българисти застъпват тезата, че това са аналитични форми за бъдеще време. (вж.
напр. Н. Костов [7], Ст. Стоянов [15], Ст. Георгиев [5]). След като ги подлага
на задълбочен анализ Кр. Чакърова доказва, че конструкциите са синтактични
съчетания за изразяване на бъдещи действия, при които е налице надстроечно значение продължителност [19]. Според Р. Ницолова това са форми за
бъдеще продължително време. Вероятно дефективността на тези глаголни
конструкции (те нямат отрицателен корелат, не се преизказват и не се срещат
в страдателен залог [13: 270], [20: 521]) е причината за ниската им фреквентност, а следователно и за липсата им в същински фразеологични съчетания. В
двуезичните фразеологични речници обаче открихме няколко примера. Явно е,
че авторите на словниците са осъзнали трудността, която биха срещнали чужденците при осмислянето на тези изрази, и затова са ги включили в речниците
си. Ето и примерите заедно с преводните им еквиваленти: Има да се звериш
‘Рот разинешь (от удивления)’ [21], Има да съжаляваш за това ‘Das wirst du
bitter bereue’, Има много да чакаш ‘Hat sich was! Scheibe! [22].
Разгледаните конструкции не бива да се смесват с тези, при които да-конструкцията е предхождана от форма на личния глагол имам. За да покажем разликата, ще използваме примерите на Ив. Харалампиев. Според него има да решавам задачи по математика означава, че ‘ще решавам задачи (дълго време)’,
докато имам да решавам задачи по математика, защото ме скъсаха на изпита
означава, че ‘съм длъжен да решавам задачите’ [18]. Надстроечното значение
необходимост, задължение е резултат от това, че глаголът имам пази част от
модалната си семантика „имам намерение, предстои ми, трябва; мога, в състояние съм” [25]. Ето и примерите, които открихме във фразеологичните речници:
Фразеологизъм
Речниково значение
Имала глава да пати Писано било да се тегли, късметът му бил
да тегли [23].
Да имаш да вземаш! Няма да стане така,
както на някого му се
иска или е свикнал,
не съм съгласен да
стане така [28].

Употреба в контекст
Ех! Имала глава да пати! – Ще си намериш
друга, бе Дядка, – почна да се смее Марко.
(Ел. Пелин, „Летен ден”)
Няма да го бъде! Да съм стояла аз с децата
тук до края на учебната година, че щяло да им
се сбърка учението, а той, господинът, да иде
сам, та да скита и гуляе по цели нощи. Да имаш
да вземаш! Още сега почвам да събирам багажа и тръгвам с тебе! (Чудомир, „Посрещане”)
Имам да давам/ Не съм нормален, по- Има да дава на Михаля. Какъв див поглед
плащам на Михаля/ бъркан, смахнат, луд има, не е сам тоя човек. (https://www.vbox7.
Михалко (от Пещера) съм’ [27].
com/user:milomoe?p=)
(пари за дъски)

Въз основа на критериите, определящи обема на фразеологичната система, можем да заключим, че посочените примери са същински фразеологизми –
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имат единно преосмислено значение, съставът им е постоянен, експресивни
са. Следващата фигура представя израза Имала глава да пати с различни непреизказни глаголни форми. Ниската им фреквентност е доказателство за фразеологичния характер на израза:

a) Имала глава да пати!
b) Има глава да пати!
c) Ще има глава да пати!
d) Имаше глава да пати!

При обобщаване на изводите от работата си можем да кажем, че използваните фразеологизми послужиха като таксономична база за доказване на идеята,
че конструкциите с глагола има(м) сами по себе си са вид фразеологични съчетания8. Точно както и същинските фразеологизми, те имат относително постоянен
състав, значението на глагола има(м) в тях не е буквално, а в общото им значение
се откриват субективност и експресивност. И конструкциите, и фразеологизмите
се използват рядко, предимно в разговорната реч и в художествената литература,
за да придадат особен колорит с по-богатото си семантично поле.
Виждаме, че изследваните глаголни конструкции, също както фразеологизмите, представляват алтернативен начин за изразяване на идея, начин, по
който индиректно се демонстрира отношението на говорещото лице към съобщавания факт. Фразеологичната система на българския език и уникалните
конструкции, в които участва глаголът има(м), са ярка особеност на живата ни
реч. Те са доказателство за нейното богатство и изразителност, в тях е отразено
нашето светоусещане. Поради тази причина изучаването и правилното им интерпретиране са от голяма важност днес, защото откриването на чуждоезиковите им еквиваленти би подпомогнало преводачите вярно и точно да пресъздават
особеностите на българския език, а с това – и на българската народопсихология.
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ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ
(Кръстословицата като тип текст)
Ивелина Савова

TIME TO LOSE
(Crossword as a Text Type)
Ivelina Savova
ABSTRACT: Crossword literally means “words located on a cross” and
crosswords solving is one of the games that enjoys highest number of players. Based
on their dominant function crosswords are defined as a ludic type of texts. The paper
introduces crosswords in terms of their essence and structure and presents a model
for their classification. Crosswords are composed of: 1/ words that cross each other
in a specific way; 2/ an empty grid to hold these words; 3/ definitions of words. There
are three main groups of crosswords based on the feature “type of task”.
KEY WORDS: crossword, text, text type, ludic text

Кръстословица буквално означава “думи, разположени на кръст”, а
решаването на кръстословици е една от най-масовите игри в света. Казват
дори, че човек е усвоил добре някакъв чужд език само ако може да решава
кръстословици на него. Предимствата на кръстословиците пред другите
умствени игри са, първо, че се удават на всеки нормално развит и нормално образован индивид; второ, че не изискват специална подготовка и
предварително усвоени игрови системи (както например при шахмата или
бриджа); трето, че не е необходим партньор; четвърто, че са лесно достъпни; пето, че винаги са приятно занимание за свободното време, а също тъй
увлекателно допълнение към сутрешното кафе, към по-продължителното
заседяване в тоалетната, удобно запълване на “празните” часове и минути на досадно пътуване, на чакане при фризьора или зъболекаря. Специална и съществена специфика на играта кръстословица е, че има висок
образователен потенциал. Всеки, който системно решава кръстословици,
непринудено научава неизвестни му дотогава неща, включително и тясно
професионални.
1. Кръстословиците са вид словесни игри. Те имат три основни съставящи компонента: думи, които се кръстосват по определен начин; празен
макет, в който съответните думи се разполагат; определения на думите.
Елементът думи, които се кръстосват в макета, е задължителен. Големината на кръстословицата зависи всъщност от броя на въпросните думи.
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Макетът е също задължителна съставка. В повечето кръстословици
той е оформен като правоъгълник или квадрат, в други има “неправилна” форма във вид на елха, пясъчен часовник, вретено, хвърчило и пр., а понякога е и
с триизмерен формат.
Елементът определения на думите е типична съставка за основната част
от кръстословиците (в наблюдавания корпус от 300 кръстословици такива са
над 80% от моделите). Определенията на думите все пак са незадължителен
елемент. В около 10% от кръстословиците търсените думи не се откриват по
техните словесно зададени определения, а по други белези (напр. намират се
логически по числените обозначения на съставящите букви). В останалите
случаи пък думите въобще не се търсят, тъй като са зададени в списък.
Другите характеристики на кръстословиците могат да се посочат като
обичайни, най-чести, но не и като задължителни, напр. така: В типичния случай думите се попълват хоризонтално (водоравно) или вертикално (отвесно)
в макета, като във всяко поле се вписва по една буква, а началото и краят на
думите са съответно фиксирани.
Трябва да се уточни, че хоризонталното или вертикално попълване на думите в макета не е непременно условие. Има модели, при които вписването на
думите става кръгово, по диагонал или в извита “пътечка”. Белегът обозначаване
на границите на думите в макета също е незадължителен. В т. нар. американска
кръстословица например намирането на началото и края на думите е част от самата игра. Ограничено валидна е и характеристиката попълване само по една буква
в поле от макета. Ясно е например, че това не е вярно за т. нар. сричкословици.
2. Кръстословиците са твърде разнообразни и класификацията им никак не е лесна. Може да се приеме, че единна и непротиворечива класификация би се осъществила според признака “тип на условието на задачата”. Това
е един по същество дейностен критерий, който свежда необозримото количество кръстословици до няколко основни групи според това, какво всъщност
се изисква от играча. Целта винаги е да се попълни правилно макетът, но
постигането на тази цел минава по различен път.
И така според признака “тип на условието на задачата” кръстословиците се делят на три основни групи.
2.1. Първа група образуват кръстословиците, при които по зададени определения се откриват думи. Това е най-разпространеният тип – около 3/4
от моделите са такива. От тази група са основните видове кръстословици –
класическа, сканди, американска, кръгословица, сричкословица и т. н.
Класическата кръстословица се характеризира с разделно оформяне
на определенията на думите и на макета. В една секция са дадени определенията на думите, разделени в рубриките “водоравно” и “отвесно” и номерирани във възходящ ред за всяка рубрика. Във втора секция е даден макетът,
в който полетата, където трябва да се постави първата буква на съответната
дума, са номерирани, а тъмни полета разделят думите една от друга.
Допреди 20-тина години класическите кръстословици бяха основният
тип предлагани кръстословици. Напоследък обаче техният “пазар” силно се
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сви, така че днес едва 8 от всички кръстословици в наблюдавания корпус са
от класически вид.
Разновидност на класическата кръстословица са т. нар. диагонали, в
които думите се вписват не водоравно и отвесно, а по диагонал – надясно и
наляво.
Напоследък в интернет се разпространяват и класически кръстословици с триизмерен макет, които поради формата си удобно се решават на компютър.
Следващ вид са сканди-кръстословиците. Те се отличават с това, че определенията на думите са вместени в макета. Макетът представлява плоскост,
в която единствените запълнени полета са тези, в които се задават определенията на търсените думи. От същото поле се извежда стрелка, която задава
посоката на изписване на думата.
Сканди-кръстословиците са абсолютният хит на нашето време. В наблюдавания корпус повече от половината игри са от този модел. Причината за
подобна инвазия може би е в това, че сканди-кръстословиците са по-компактни и по-“мързеливи”. Вместването на определенията на думите в самия макет
спестява на играча непрекъснатото сноване между определенията и макета,
позволява му бързо и лесно да впише разпознатите думи, да види непосредствено податките от съседните думи и да се възползва веднага от тях.
Следва типът, известен като американска кръстословица, наричана
също бяла. Спецификата на този тип кръстословица е, че макетът не съдържа
тъмни полета за разделяне на думите. Тези полета трябва да се поставят от
играча. Характерен белег е, че за всеки ред и колона са дадени числа, които
показват броя на тъмните полета в тях. Определенията на думите са разположени около макета.
Така наречените сплит-кръстословици са сравнително редки. Тяхната
специфика е, че думите се засичат само в отделни свои букви, а не изцяло,
което ги прави игри с понижена трудност. Най-очевиден външен белег на тези
кръстословици е макетът им. Той е неправилна фигура, получена от “сплитките” на отделните думи. Пространствата, където нищо не се “сплита”, стоят
бели, а редовете и колоните “стърчат” несиметрично в четирите посоки.
Кръгословиците са такъв тип кръстословици, в които думите се изписват кръгово, всяка около собствен център. Те по правило имат еднакъв брой
букви. Засичането им става в отделни букви с думите, разположени вляво,
вдясно, отгоре и отдолу на дадената дума.
Следваща разновидност са сричкословиците. Тяхната характеристика
е, че думите се изписват в полетата по срички. Определенията се дават извън
макета в секции “водоравно” и “отвесно”. Разновидност на сричкословиците
са кръстословици, в които във всяко поле се изписват по две букви, независимо дали образуват сричка или не.
Отделен вид са магическите кръстословици. Техният отличителен белег е, че думите се вписват два пъти – водоравно и отвесно. Най-чести са
класическите магически кръстословици под формата на магически квадрат с
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пет- или шестбуквени думи. Появява се и т. нар. магическо сканди. При него
определенията на думите са дадени вътре в макета по два пъти, така че съответните думи да се впишат веднъж водоравно, веднъж отвесно. Те обаче не
винаги се засичат една с друга или се засичат в отделни свои букви, тъй като
еднаквите определения обикновено се отдалечават цетробежно едно от друго
по съответния ред и колона.
Твърде редки са кръстословиците тип лабиринт, в които думите се
вписват във форма на “пътечки”. “Пътечките” могат да са прави (водоравни
или отвесни), но по-често завиват един, два, три и повече пъти във всички
възможни посоки. Отделните “пътечки” са разделени с тъмни черти, които
(подобно на нишката на Ариадна) водят играча по “правилните” полета, в
които трябва да попълва съответната дума.
За описаните типове кръстословици важи, че понякога освен в обичайния ред отляво надясно и отгоре надолу за някои думи е предвидено да се
изписват обратно – отдясно наляво и отдолу нагоре.
Уникална особеност на разглеждания тип кръстословици е наличието на
словесни определения (дефиниции) за търсените думи. Характерът на тези определения – техният тематичен обхват, начинът на формулирането им, тяхната
коректност – са отделна значима тема, която подлежи на специално изследване.
2.2. Втората основна група кръстословици са тези, в които по зададени
елементи се откриват местата им в макет. Характерно тук е, че няма
словесни определения на думите, а са зададени самите думи под формата на
списък или пък части от самия готов макет. Задачата е дадените елементи да
се подредят така, че макетът да се попълни с правилно четени думи по хоризонтал и по вертикал. Тези кръстословици могат да се нарекат кръстословици
тип пъзел. При тях също като в картинните пъзели от дадени “в насипно състояние” части се намира точното място на всяка част така, че тя да “пасне” на
съседните части и като краен резултат да се получи общата картина (в този
случай – решена кръстословица).
Най-често в пъзел-кръстословиците са зададени думите от кръстословицата във вид на списък и съответно празният макет, в който са поставени
само тъмните полета, разделящи думите. Думите обикновено са разпределени
в групи по брой на буквите в тях – 2-буквени, 3-буквени, 4-буквени и т. н., и
те трябва да се попълнят в макета, като се намерят точните им места. Този вид
кръстословици обикновено се наричат от авторите кръстословици за съставяне.
В други случаи са зададени части от макета. Най-разпространената
игра от тази разновидност е т. нар. мозайка. При нея са зададени (в разбъркан
ред) фрагменти от решената кръстословица, които представляват квадрати
от 3 х 3 елемента. Целта е квадратите да се подредят в празния макет така,
че вертикално и отвесно да се получат правилните думи и всъщност да се
“реши” кръстословицата.
Игрите от групата на пъзел-кръстословиците в сравнение с първата група кръстословици са количествено много по-редки. Спрямо общия брой на
наблюдаваните кръстословици (300) те са едва 31.
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2.3. Трета основна група образуват кръстословиците, в които по зададени подсказки (джокери) се откриват думи в макет. Групата отново не съдържа елемент “определения на думите”, при нея търсените думи се откриват
при други условия.
Типът включва разнообразни игри, от които най-разпространени са
числословиците. При тези игри всяко поле в празния макет е обозначено с
число. На всяко число отговаря определена буква. Целта е чрез откриване на
числото (кода) на всяка буква да се попълни кръстословицата, като се открият
думите в макета. Дадена е една изходна дума, чиито букви са вече съотнесени
с конкретни числа. Тези елементи са именно джокерите, от които се започва,
за де се открият по пътя на логиката и останалите думи.
Група игри от разглеждания вид се решават в сканди-макет. Макетът
съдържа всички атрибути на сканди-кръстословиците, но вместо определения на думите в съответните полета са зададени някакъв вид подсказки за
откриване на самите думи. Вариантите тук са твърде разнообразни. Една разновидност представлява играта “сканди 1 от 3”, в която на мястото на всяко
определение са дадени по три възможни думи, една от които е правилната.
Друга разновидност е т. нар. “гласно/съгласно сканди” (терминът е
на съставители на кръстословици), в което вместо определения в макета са
зададени самите думи, но без буквите за гласните или съгласните звукове.
Обикновено условието се поставя (езиковедски некоректно) така: “Зададени
са търсените отговори, като водоравно са премахнати гласните, а отвесно –
съгласните букви”.
Характерен вариант са игрите от типа “хаос” (“сканди-хаос”). При тях в
сканди-макета вместо определения са зададени анаграми на търсените думи.
Анаграмата е “дума” с разместени букви, така че в резултат е налице или
безсмислено буквосъчетание (тип “себаде”) или друга дума (тип “комини”).
Играта се нарича “хаос” именно защото буквите са зададени хаотично, като
анаграма. Правилните думи се получават чрез разместване на зададените букви. Така от посочените по-горе анаграми се откриват думите беседа (от “себаде”) и кимион (от “комини”).
Игрите с анаграми (наричани също “анаграми”, “анаграмник”) могат да
бъдат зададени и като класическа кръстословица, където в рубрики “водоравно” и “отвесно” вместо определения са дадени анаграми на търсените думи, а
местата им в макета се откриват под съответните номера.
Кръстословиците от третата група са 27 на брой в общата статистика.
2.4. Има и непренебрежим брой кръстословици, представляващи комбинация между някои от основните три типа. По-често се комбинират
характеристики на първия и втория основен вид. В случая са зададени определения на думите (както в първия тип кръстословици) и празен макет, в който трябва да се намерят местата на съответните думи (както при втория вид
кръстословици). Всички определения стоят извън макета, а играчът трябва
открие сам къде точно да впише съответните думи. В други случаи се комбинират елементи на първия и третия тип кръстословици. Тук са зададени оп-
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ределенията на някои думи (както при първия вид кръстословици), но други
думи се откриват по зададени подсказки (джокери) в макета (както при третия
вид кръстословици). Коментираните игри обикновено са в сканди-формат.
3. Освен основните си съставни части кръстословиците съдържат и допълнителни строежни елементи, всички до един незадължителни.
Много кръстословици са придружени с т. нар. “Помощник” или Речник.
Това е елемент, който стои в играта като помощен списък от думи, представляващи част от търсените отговори – обикновено на по-трудни или по-рядко
срещани въпроси. Подават се обичайно под макета в азбучен ред.
Редица кръстословици предлагат и допълнителен бонус – намиране на
още някакъв елемент (име на човек, название на нещо, мисъл и пр.) при вярно
решаване на кръстословицата. Някои бонуси са пасивни; при тях в даден ред
или колона от макета при попълване на всички необходими думи въпросният
допълнителен елемент “излиза” от само себе си. Има обаче и активни бонуси – допълнителна задача, която изисква откриване на още един елемент към
дадената кръстословица. Бонусният елемент се изписва в отделно минимакетче извън основния макет. Буквите на допълнителния елемент се “вземат”
от определени номерирани полета в макета, ако съответните думи са открити.
Въвежда се например така: “Чрез числата ще прочетете мисъл на английския
микробиолог Александър Флеминг (1881-1955)”.
Други елементи с факултативен характер в кръстословиците са заглавие, начални инструкции за решаване, снимки, графики, допълнителни подсказки и информации. Сред тези елементи особено привличат вниманието
презентиращите информации (обикновено за лица). Името на лицето се търси
като елемент от кръстословицата или се получава при правилното й решаване
в определено маркирано поле. Встрани от макета е разположен по-голям или
по-малък информационен текст за самото лице, напр.: “В маркираното поле
ще откриете името на италиански химик (1812-1888). През 1847 г. създава
дяволския експлозив нитроглицерин. Убеден е, че опасното откритие няма
да намери приложение”. Текстът има двоен ефект: от една страна, може да
помогне за разкриване на името, ако играчът идентифицира лицето по словесното му описание; от друга страна, дадената информация има мощна образователна стойност.
4. Типологичните белези на кръстословиците ги характеризират като
специфичен вид текстове. Името си кръстословиците носят според жанровата
си характеристика. В семиотичен план те са хетерогенен тип текстове, защото
задължително са комбинация от езикова и неезикова съставка. Езиковата съставка са търсените думи и техните определения (за кръстословиците, които
съдържат определения като елемент), а неезиковата съставка е макетът с разположените в него тъмни полета, номерации, стрелки и под. Двете съставки
стоят в симбиоза – отстраняването на която и да е от тях е катастрофално за
съществуването на цялото. Кръстословиците са винаги писмени текстове и
винаги диалогични – създават се със съвместните усилия на автора на кръстословицата и на играча. Те са също тъй неспонтанно възникващи текстове,
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нефикционални са и са политематични текстове, в които подреждането на политематичните съставки следва логиката на възможното кръстосано записване с други думи.
Според типа на информационния обмен кръстословиците са развлекателен тип текстове, а според доминиращата си функция са лудически текстове. Това може би е най-специфизиращата им характеристика. Лудическите
текстове (от лат. ludus – игра, забавление) са продукти с игрови характер, създават се за забава, реализират игрови нагласи на общуващите. Кръстословиците по-специално са от игрите, предназначени за интелектуално забавление
(наред напр. с гатанките), и като цяло създават у комуникативните партньори
положително усещане – удоволствие, удовлетворение, психическо разтоварване и пр. Лудическият ефект се реализира и по отношение на автора, за когото удовлетворително преживяване е самото интелектуално усилие за съставяне на задачата, и по отношение на играча, за когото удовлетворението е в
разгадаването на загадката.
***
Кръстословиците не са само начин за отдих или средство за губивреме.
Специализирани проучвания сочат, че всекидневното решаване на кръстословици, подобно на четенето, играта на шах или на карти, възпрепятства бързото отслабване на паметта, което съпътства развитието на деменция.
Кръстословиците заливат публиката буквално отвсякъде. Има ги в
почти всеки вестник, издават се в отделни брошури, а възможностите на интернет правят достъпа до тях практически неограничен. “Време за губене”
е заглавието на секцията с игри на вестник “Дневен труд”. Символично то
беше избрано и за заглавие на настоящото изложение. Дано потребителите на
текста не останат с чувството, че са си загубили времето с него.
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ABSTRACT: The main topic of this paper is oral communication in contemporary Bulgarian language. A comparison of the models and language tools
used in prepared formal oral communication (in official situations and spheres) and
those used in spontaneous informal communication (in informal situations) shows
the relations between the language standard and its varieties. The observations are
based on a large database of contemporary Bulgarian spoken (formal and colloquial) speech.
KEY WORDS: Spoken Bulgarian, oral communication, formal and informal communication

Макар и да не присъства като самостоятелна езикова подсистема в академичните граматики на съвременния български език, устната реч отдавна е
обект на лингвистични проучвания. В началото тя се разглежда като средството „за непосредствено взаимно общуване на известен по-голям или по-малък
колектив, ограничен териториално или социално” [Стойков 1962: 23] и съвпада с езиковата подсистема, означавана с термина диалект. Книжовният български език като представителна форма обслужва публичното общуване и писмената практика, а диалектите – всички неофициални сфери; езиковата ситуация
се характеризира с наличието на „… два типа езикови системи – системата на
книжовния български език и системата на диалектите” [Попова 1980: 62].
През 80-те години на ХХ век в резултат на целенасочената дейност за
повишаване на езиковата култура дори са прави изводът, че „…общуването
със средствата на книжовния език в сфери, които по-рано са били обслужвани изключително от диалект, става все по-често и не се оценява като ненормално” [Лилов 1980: 49]. Езиковедите прогнозират разширяване на сферите и
ситуаците, в които ще се използва устната форма на книжовния език (и съответно ще се прилагат нормите на книжовния правоговор). Ако все пак се говори за „разговорни елементи”, без да се отъждествяват с особености на даден
диалект, те се приемат за ненормативни, като вместо да се акцентира върху
специфичните особености на устната и на писмената форма на книжовния
език, се търси унификация на базата на книжовния стандарт и норма.
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При оформяне на концепциите за същността на българската разговорна
реч много силно се оказва влиянието на теоретичните постановки, свързани
с изследването на руската разговорна реч. Това важи както при дефинирането
на понятието разговорна реч, така и при посочването на сновните характеристики на разговорната реч (вж. например Земская 1973): основна форма на реализация – устната форма; неофициалност в отношенията между партньорите
в комуникацията; непринуденост на сферата на общуване; неподготвеност на
речевия акт; непосредствено участие на партньорите в акта на комуникация;
силна зависимост от извънезиковата ситуация; използане на невербални комуникативни средства.
Налага се мнението, че устното общуване освен чрез диалектните подсистеми може да се реализира и със средствата на книжовната разговорна
реч – „… разновидност на устната форма на книжовния език, която е предварително неподготвена, възниква спонтанно и непринудено и служи за непосредствено общуване между носители на книжовния език във всекидневния
им бит” [Русинов 1991:23]. Книжовната разговорна реч се определя като „…
особена подсистема на книжовния език, която се противопоставя на останалите подсистеми преди всичко по извънредно важната си зависимост от
екстралингвистичните фактори – неофициалност, непринуденост и непосредственост при общуването…” [Станева 1991: 32]. Това е функционална разновидноост на книжовния език; формирала се последна в сравнение с другите
функционални стилове. Според сферата на общуването, в която се реализира,
и близостта до книжовната норма книжовната разговорна реч се диференцира
на „битово-разговорна и официално-делово-разговорна” [Станева 1991: 32]
или „официална книжовна реч и неофициална книжовна разговорна реч” [Русинов 1991: 23].
Този кратък преглед на някои мнения, изказани в началните етапи от
изследването на българската разговорна реч, показва, че обект на описание и
анализи е неподготвеното общуване в неофициална среда при пряко участие
на говорещите. Приема се, че в официална ситуация се реализира подготвена
реч, близка до книжовната норма. Характеристиката на разговорната реч се
прави най-вече чрез сравнението й с книжовния български език или в някои
случаи – и с диалектите. Изследователските методи следват традиционните
лингвистични анализи, прилагани и в прескриптивните академични изследвания.
С развитието на българската социолингвистика се променя методологията за изследване на разговорната реч. По-късно социолингвистичните методи са обогатени чрез прилагане на постиженията на прагматиката. Езиковите
средства, използвани в устното неподготвени общуване, се разглеждат във
връзка със социалния статус на говорещите и техните комуникативни намерения. Създават се и бази данни (текстови архиви, корпус от транскрипции),
които стават надеждна основа за лингвистични анализи.
Натрупаният опит в изследването на устната спонтанна реч, изпозлвана
при неподготвено неофициално общуване, показва, че тази езикова подсисте-
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ма се отличава със свои специфични фонетични и граматически особености
(вж. например публикациите на сайта за българска разговорна реч bgspeech.
net). Тези характеристики имат „наддиалектен” характер – не зависят от месторождението или местожителството на гооворещите; не се влияят и от образоватението или от заниманията и интересите на говорещите. Ето защо тези
устойчиви характеристики на езиковите средства в устното неподготвено общуване могат да се определят като специфики на разговорната реч. На фонетично равнище могат да се отбележат следните особености:
– елизии, елипси и синкопи със системен характер, най-често на местоименни и глаголни форми – тва, кво, квото, нашто, тряба, тряа, ше, ш
– фонетични особености, свързани с диалектни влияния: ятов преглас –
нема, бехме, изпяли, спряли; дейотация – тоа, онаа, въвръ,мислат, учителъ;
промяна на мястото на ударението; редукция е-и; изговор на глаголни окончания при 1. и 2. спрежение, 1. л. ед. ч. – прочетА, извлекА
Системни промени се наблюдават при изговора на определени граматически морфеми:
– изговор на определителния член за ж.р. ед. ч. (който е под ударение)
при съществителни, завършващи на съгласна – радосттЪ, нощтЪ, песентЪ
– изговор на глаголните окончания: за 1. л. мн. ч. сегашно време –ме
вместо -м
– изговор на глаголните окончания за 1. л. ед.ч., 1., 2. и 3. л. мн.ч. аорист –ох като –ах или –ъх: зададах, прочетахме, отидъха.
На равнището на граматиката (морфологията и синкатсиса) системно се
реализират следните явления:
– засилена употреба на лични местоимения подлози, особено на формата за 1. л. ед.ч. Това води до образуването на двусъставни вместо едносъставни изречения, без в изказването да е необходимо или да се налага по прагматични причини означаването на подлога (той не е фокус, не носи логически
ударение)1:
Б:да/ ма аз ти казвам аз съ възхищавам [на такива хора] (Н)
В:(Н) аз съм труден от гледна точка на това че (Ф-ъ-ъ) аз съм по афиф
работа/в смисъл аз не моа се сърдъ мноо/ мноо не моа така+
Б:аз толкова трудно казвам не че [направо] не мога да се понасям
В:[да] а тя си е целенасочена/аз съм мека мария и оттам идват мойте
проблеми
Този „егоцентризъм” на разговорната реч не се влияе от типа текст, защото се наблюдава както в кратки реплики в диалогично общуване, така и в
по-големи текстове (разкази) на едно лице в рамките на диалогичното общуване:
били се уговорили (Н) аз викам няма проблем аз няам работа/ викам ш
се кача горе ше гледам детето/ но тя първо ми се разсърди/след тва като я каПримерите за илюстриране на граматическите особености на разгоровната
реч са от базата данни на bgspeech.net.
1
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рах нали така и така тя вика / а нали утре щяхме да ги каниме не знам си какво
не знам си що и ся кат се качих горе тя вика аз няма да излизам
– конкуренция между местоимения от различни групи, например между притежателни и възвратни притежателни местоимения, или между форми
в рамките на една група, например при относителните местоимения и наречия – налагане на дето като универсален релатив; засилена употреба на като,
кат вместо когато:
И: кво/ и начи госпожо/ аз нали шот чакъм баща ми/ шот баща ми чакъм (Н)
братовчедка ми, децата й католици си ги направи
[тоя човек дето миналия път] като бях и аз със него (жжж-посочва А)
при теб в офиса дойде със кембъла / той ли е марио?… хората възрастните
дето разчитаха на тая крава…; след време ше има хора дето ше надигнат глас
ше мисля като ми дойде рождения ден; … или съм на крайности начи
ноо трудна/тя аз кат й се обадих и викам бе/поканиха ни; дет ся беше в офиса
аз кат през прозореца кат говорех
– специфични конструкции за изразяване на неопределеност:
и тя нали надменна някаква такава; да си сеа на някое такова екзотично
островче; влизам и там гледам всичките някакви такива // абе никой не познавам
– удвояване на предлозите с и в във всички позиции, не само пред начални с, з, в, ф
– удвояване на аргументи – удвояване на подлога или на допълнението,
като конструкциите следват моделите на лявата дислокация, топикализацията
или маргинализацията:
Не не не мога да оставя: тя първо Стела трява да е тука не мога да оставя Стефан; а те другите понеже са аматьори такиъ и: прайът/ пу идин два
кунцертъ и съ утказвът; ми те вече викам студентките започнаха да идват и тя
какви студентки
ас таз баба на живо не съм я виждала; ас го пуснах фъв едната стая щот
ас и без тва не ми трява на мене за нищу
– в конструкции с удвоено непряко допълнение – изпадане на предлога
на от предложната фраза (т.н. na-drop). Така се стига до „изравняване” на аргументите пряко и непряко допъление; маркер на синтактичната функция на
именната фраза е само резумптивната кратка местоименна форма за винителен или за дателен падеж:
Ø него пуфи ли му викат; Ø мен езиците ми харесват; Ø тези хора помагаме ли им
Разговорната реч развива собствени модели за организация на репликите. Словоредът на устните изказвания обикновено не следва класическия
модел подлог-сказуемо-допълнение; преместванията на аргументите са системно явление – на допълнението пред глагола или на подлога във финалната
позиция. Употребата на прагматични маркери, показващи отношението на говорещия към събеседника или към съдържанието на собственото му изказване, също е типично явление за разговорната реч. Изказванията се рамкират с
фрази, които нямат отношение към съдържанието на съобщението, а показват
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прагматична оценка или отношение – въвеждащи елементи, маркери за поддържане на контакта, за приключване на темата, за въвеждане на нова тема и
т.н. В хода на диалогичното общуване се наблюдават случаи на едновременно
говорене на двама или повече участници, което води до застъпване на реплики. Незавършените изказвания, автокорекциите, фалстартовете, както и съавторството – довършване на репликата на събеседника, са най-специфичните
черти на устните текстове.
Освен наблюденията върху езиковите особености на спонтанното битово общуване вече има натрупан опит и в изследването на някои представителни (публични) сфери, в които се реализира подготвено устно общуване, например речта на политиците, на радио- и телевизионните журналисти. Тези анализи обаче обикновено са насочени към лексиката или използваните комуникативни стратегии, като оценките се правят по скалата правилно:неправилно
и се регистрират отклоненията от книжовните правоговорни, лексикални или
граматически норми. Направени са някои наблюдения и върху езиковите особености на общуването в академична среда, но отново с акцент върху лексиката (усвояване и използване на метаезикови средства).
Анализирайки критично досегашните проучвания на устната комуникация, екип от Катедрата по български език при ФСФ на СУ „Св. Климент
Охридски” започна работа по проекта Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език
(ФНИ на МОМН, дог. № ДТК 02/11, 16.12.2009 г.). Една от главните цели на
този проект е да се разширят знанията за устното общуване с включването на
данни за подготвеното официално общуване, които да обогатят изследванията, които на този етап се свързват най-вече с неподготвеното неофициално
общуване. В полето на официалното подготвено общуване сравнително слабо
проучено се оказва деловото общуване (бизнес комуникацията). То протича
на работното място, свързва се с определен кръг професионални теми и се реализира между участници с определени социални роли, които могат да са равнопоставени или да са в йерархична зависимост. Различните социални роли в
деловата среда предполагат различно речево поведение, което обаче като цяло
се подчинява на определени стандарти.
Обект на наблюдение в настоящата работа са речевите прояви на две
групи: лекари (пластични хирурзи)2 и филолози3, които общуват на работните
си места – първата група с пациенти, а втората – помежду си. Участниците в
комуникацията са с висок образователен статус; тематиката на общуването и
при двете групи изисква предварителна подготвеност (осведоменост, но без
предварително написани текстове, които да се възпроизвеждат при общуванеВидеозаписите на анализираните ситуации са достъпни на следните адреси:
http://www.youtube.com/watch?v=EWYnZcquXGY&feature=relmfu; http://www.vbox7.
com/play:mc5ffc2820
3
Записите са част от архива на bgspeech.net.
2
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то). Параметрите на речевата ситуация определят речевите прояви като подготвено официално общуване.
Елизиите и синкопите, които са една от специфичните фонетични особености на разговорната реч, присъстват и в подготвената реч на изследваните лица.
Явленията засягат глаголни форми, наречия, местоимения от различни групи:
Ти тряа да пиеш повече вода в следващите два-три дни; Сега ше сложиме и другата точица; Защо ше намаляваме тия които ше приемем?; Са от
тая страна има малко отток веднага се появява; След това можеш да правиш
квот си искаш; Освен тва чухме, че в немалка степен ъ-ъ нещата зависят и от
самите нас
Единични са случаите на изговор, свързан с диалектни влияния, например дейотация (твърд изговор):
всеки може да прочете теа наредби на сайта на МОМН; Искам да се
присъединъ към мнението на ХХХ…
Вероятно поради специфичната проблематика, с която са свързани речевите ситуации, в текстовете не се използват често членувани форми на съществителни от женски род, завършващи на съгласен звук. Поради това не
може да се направят и категорични изводи за тенденциите при изговора на
членната форма. Единичните примери показват, че и при подготвена реч се
наблюдава изговор –тъ вместо –та; вероятно по аналогия той се пренася и
при показателното местоимение за женски род тази:
Това ни е целтЪ; Това беше за бръчките на строгосттЪ…; Абсолютно
подкрепям тъзи идея за автономия
Единични са употребите и на глаголи от 1. спрежение 1. разред в минало свършено време (т.н. –ох аорист), поради това не може да се направят заключения за състоянието и на този процес в наблюдаваните речеви ситуации:
домашна грижа отново тази която в момента показъх околоочен серум,
серум за лице и крем
Системно обаче се регистрира удвояването на предлозите с и в:
Сега ще приготвя серума ще го сложа във апарата…; всички вещества
които ние използваме са във допълнение…; няма кой знае каква последователност във ректорското управление…; за секунда да кажа приръстът беше
по-лош във България; Пак по същия начин разнасяме със лек масаж; ние няма
с кого другиго да водим диалог освен със тях
В анализирания корпус се забелязва известно предпочитание към употребата на пълни форми на притежателните местоимения, без тя да е мотивирана от информационната натовареност (рема, фокус, контрастен топик) на
фразата:
Сега ще започнеме със твоята първа процедура; …водата хидратацията
е основното което дава нашата младост ; сега ще ти кажа всъщност нашия
план; …свързано със изказването пък със доклада на нашия декан; …след
това как се реализират нашите випускници
Разнообразието от словоредни модели, характерно за спонтанната неподготвена реч, се наблюдава и в анализираните ситуации на подготвено об-
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щуване, например употреба на подлога във финалната позиция на изречението, след сказуемото:
като следващите два три дни се вижда максималния резултат; Мисля че
стана много добре не е натраплива промяната; Над 25 години съвсем спокойно може да се прилага тази терапия; през останалия период на годината също
могат да бъдат направени тези процедури
Удвояването на аргументи също е характерно за речта в анализираните
ситуации. Преобладават конструкциите с удвоено допълнение, и то по модела
на лявата дислокация – именната фраза предхожда удвояващата клитика:
Сега до два-три дни тя още по-добре ше стане кожата
Затова предпочитаме тази интервенция да я правим при жени и мъже
които са в по-млада възраст; Тази идея не мога да я приема по никакъв начин;
…бръчките ги заличихме до голяма степен; …тоест да няма как държавата да
ни налага този брой студенти, който на нея й харесва например
Транспозициите по лице – употребата на форми за 1. л. мн. ч. вместо 2. л.
се отбелязват като една от спецификите на общуването между лекар и пациент.
В анализирания корпус тази употреба е системна, при това не във въпросителни изказвания, каквито са примерите в лингвистичната литература, а в съобщителни изказвания, с които лекарят описва на практика само своите действия:
Всъщност ти тука имаше едно леко отпускане и загуба на мастна тъкан
и ние по тоя начин повдигаме цялата тази страна; …бръчките ги заличихме до
голяма степен и тука малко запълнихме започващата загуба на обем ; Ще сложим малко лед за да намалим възможността от отток и зачервяване ; Сега ще
приготвя серума ще го сложа във апарата и ще започваме да действаме върху
цялото лице; Следва да я поставиме на домашна грижа която да задържи процедурата която този момент направихме едни вид да я запечата
Интересно е, че и в речта на филолозите се отбелязва същата закономерност, продиктувана от стремежа към приобщаване на слушателите към
мнението на говорещия, обединяване на говорещ и слушатели. За разлика от
ние-дискурса в ситуацията лекар-пациент, в която лекарят действа и приобщава пациента към своите действия, тук говорещите по-скоро се стремят да
ангажират множеството на слушателите, като апелативността се постига и с
употребата на модални конструкции:
Ние трябва да се научим и то на университетско ниво да управляваме
по-добре парите си… Значи ние тряа да намерим аргументите които те са в
състояние да чуят; Защо ше намаляваме тия които ше приемем? И по какъв
начин? После от кого ще избираме за магистри? … Еми ние не изкарваме много полонисти извинявайте изкарваме малко полонисти според мен… и ние
да кажем а, не, не, дай да ги намалим; Защо ние тряа да участваме във ъ-ъ
политиката на европейската общност и на ъ-ъ нашите управляващи да да да
прикриваме безработицата?
Представените тук езикови особености при подготвено общуване в делова среда отбелязват само началния етап от проучванията на речта в тази
сфера. Предварителните изводи от направените наблюдения са следните:
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– при подготвено устно общуване в професионална среда се регистрира
малка част от особеностите, характерни за разговорната реч. Тези особености
са на равнището на фонетиката (изговора на определени форми) и на синтаксиса (словоредните модели и оформянето на фразите в изказванията). Не се
употребяват лексикални прагматични маркери за изразяване на отношението
на говорещите.
– речта на анализираните групи показва голяма близост до книжовните
правоговорни и граматически норми. Регистрираните особености трябва да
се разглеждат като маркери за устната форма на общуването, а не като грешки
или отклонения от нормата.
– влиянието на екстралингивстични фактори, свързани със социалната
роля в деловата среда, се проявява в съзнателното отношение на говорещите
към речевите средства, с които си служат. Речевото поведение е част от цялостния облик (имидж) на участниците в деловото общуване и това налага
подготовка (обучение) и усъвършенстване на комуникативните умения.
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Частицата де като маркер
за обособеност и сродни функции
Хетил Ро Хауге
The particle de as a marker
of apposition and related functions
Kjetil Rå Hauge
ABSTRACT: The paper analyses the Bulgarian pragmatic marker de in its
appositional function, similar to English that is, and other functions related to this
one through the concept of conversational repair. These include self-repair, hedges,
and repair connected with the speaker’s assumptions about the hearer’s attitude.
Eaxmples outside the strict realm of spoken language are also noted.
KEY WORDS: Bulgarian language, discourse markers, pragmatic particles, conversational repair

УВОД
В друга публикация [1] се разглежда функцията на частицата де в повелителни изречения. Анализите показват, че говорещият употребява тази частица, когато предполага, че слушащият не очаква подбуда или заповед. Важен
аргумент за този анализ беше, че в контекст, където слушащият очаква точно
заповед, употребата на частицата е невъзможна или изисква специфични условия. Тук ще бъде разглеждана една друга функция, която е засегната съвсем
бегло в споменатата статия. Това е функцията при фрази, които приличат на
обособени приложения. Това е третото значение на частицата по РБЕ: „за поясняване, уточняване на нещо, което е известно […] войводата, Момчил де”.
Обособени части с де
Типична задача на де в тези конструкции е да маркира алтернативна
референция към току-що споменат обект. Тази частица се употребява когато
говорещият не е сигурен дали събеседникът ще може да разбере с кой обект
в реалния свят е референцията от първото споменаване и затова добавя алтернативен вариант с референция със същия обект. Тази алтернативна референция [1, 2] с де се появява като обособена част в изречението (примерите
са от Българския национален корпус, БНК и Общия архив, ОА; двата при
Инстистут за български език при БАН):
1. – Завчера, в петък де, реших да намина към манастирската гора.
(П.Проданов, Седмокласници; ОА)
2. А той, мой Димо де, готвеха го младите и за по-голяма чест. (З. Сребров, Момчил слиза от планината; ОА)
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3. Марта винаги нарича своя съпруг, бившия де, по презиме, за да подчертае, че за нея той е съвсем чужд човек. (BRajnovChVU, БНК)
Конструкцията по характер е типична за разговорния език корекция
(conversational repair) на изказването и то от типа автокорекция, self-repair. В
по-стара литература обаче (Кузман Шапкарев, За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, текст от втората половина
на деветнайсети век) частицата се употребява в авторски текст от научния
жанр подобно на маркера тоест:
4. Когато искаха да се изслушат, да кажат урока си де, учениците дохождаха около учителя с десетки, застанваха прави на кръг … (KShapkarevVBM, БНК)
автокорекция с де
Обособената фраза с де освен в корекция на референция участва и в
друг вид корекция – когато говорещият съзнава, че или неговото изказване
или изказване на събеседника съдържа неправилни твърдения и той ги поправя. Следните примери са с автокорекция (и корекцията и коригираният
елемент са отбелязани с получерен шрифт):
5. – … Като ни се свърши солта, ходих, молих се, …, никой не ме погледна, и роднините на тия общинари, и те нямат! Имат си де, ама само за тях
си. (Г. Караславов, Обикновени хора II; O.a)
6. Разговорът започна с това, как е семейството, нещо ново из градчето, то
там всичко е ново, де, но нещо още по-ново. (Е. Робов, Tаванът на шегата; O.a.)
7. Да знаете от мене, че черногореца е барутлия човек, а по Босна и
Херцеговина народът е бамбашка. И там се намира де, но не баш като по
Черногорско, щом пипнеш с пръст, да хвърли искри. (RadichkovPZ, БНК)
В редки случаи частицата де може да служи за друг вид препратка към
предния контекст на изказването на говорещия – когато сигнализира не поправка, а че текстът има статут на парафраза на предходен елемент. В следващия пример фразата „искам да кажа, де“ приблизително отговаря на маркери
като с други думи, тоест, значи в писмен текст:
8. Ех, пък всички радости не могат да бъдат на едно място – заключаваше добрият нотариус и веднага след това поднасяше на присъствуващите
поуката от тая малка историйка. – Та искам да кажа, де – добавяше той във
внезапно просветление на житейска мъдрост, […] (SvMinkovIzbrPr, БНК)
корекция на чуждо изказване с де
Вероятно с тази частица по-често се коригира чуждо мнение или схващане, имплицитно от контекста, отколкото изрично изказване, но случаите с
корекция на изрично изказване представляват когнитивния мост между двете.
Следният пример е от този тип:
9. – Значи, другарю Дундов, вие идвате от София – попита Шиков и
влажните му очи очаквателно го изгледаха. – Сега не направо от София – ..., –
а от нашето провинциално градче. – Но пак от София, де – настоя учителят.
А в повечето случаи мненията или становищата, които се коригират от
говорещия, са неизказани импликации. В следния пример въпросът към Милена „Къде се дяна?” носи импликацията, че говорещия не вижда Милена
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или тя не е в близкото пространство около него и самата Милена коригира
импликацията с израза с де:
10. – Милено… Милено… къде се дяна? […]– Тук съм де, обади се ясен
женски глас от малката градинка зад воденицата. (Елин Пелин, Край воденицата, ОА)
В пример 11 с прибавянето на де в изречението говорещият изразява
не само, че не е „толкова страшен”, а едновременно смекчава очакванията
на събеседника за страшността на говорещия. По същия начин в пример 12
фразата с де снема евентуалните опасения на събеседника, че говорещия не
обяснява особеностите на гайдата:
11. – Е де, не съм чак толкова страшен! (П. Бобев, Излъгани, Гърбавата
ела; O.a)
12. […] една проста тиква да разрежеш, а тя пълна вътре със семе, а гайдата като я разрежеш – нищо. Аз това им обяснявам де, че гайдата не е нито
добиче, нито човек, ни тиква и тя затова е гайда. А те не могат да разберат,
щото не могат да си представят, че в гайдата няма нищо. (RadichkovPZ, БНК)
Частицата де в конструкции за съгласие
Често срещани комбинации с де са добре де, да де и така/тъй де. Това
са думи, които изразяват съгласие или одобрение когато се употребяват изолирано. Тук задачата ще е да установим каква е разликата между изказване с
добре де, така де и т.н. и същото изказване без де.
При този тип, ако приемем, че споменатите думи запазват своето значение на съгласие, се вижда, че в много случаи следва изказване от адверзативен тип, т.е. говорещият приема казаното от събеседника като вярно или
приемливо, но въпреки това не е напълно доволен от отговора – има възражения или неизяснени въпроси или дори е възможно да предлага сценарии
за развитието на следващите събития, което ще бъде в разрез с желанията на
събеседника (13-17):
13. После папа Григорий Велики ги свел до седем, но малко по-различни, а в този си вид, в който ги знаем, те са определени столетие по-късно, чак
през седми век. Магдалена недоволно изпъшка и пак се понамръщи. – Добре
де. Какво биха могли да означават тогава тези седем бяса, щом не са седемте
смъртни гряха? Демони? (NDanevaTR, БНК)
14. Приятел не се пита. За истински приятел трябва и в огъня да влезеш. –
Добре де, обещавам. Само не ме карай да пия. Спи ми се. (LNikolovDP, БНК)
15. За другото ще имаме време и друг път да поговорим. По-спокойно.
– Добре де, разбирам! Ами ще се видим, ако не възразяваш, утре на плажа.
16. Да се оправят сами, като толкова много отбират. Пет години се бъхтах, трябва и малко почивка, нали така? ?. Е, да де и това го има, ама все пак…
Иначе, ти как я караш? … (AShpatovBL, БНК)
17. – Това е торба! – назидателно отвърна дядо Харалампи Донков. –
Ако и това не си виждал в България, тогава нищо не си видял! – Да де – преглътна мъчително Георги Рашов, – торба е, виждам, ама тая торба е направена
от брезент и на него е изписана червена звезда! (IvDinkovMominstvo, БНК)
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Изразът да де може да се среща и в монолог, като говорещият отговаря
на предполагаемо възражение от страна на слушащия (18) и в авторски монолог като риторичен елемент: авторът така отговаря на предполагаемо възражение от страна на читателя (19):
18. – Благодарен съм ви, че ми бяхте първият клиент – сподели Диблър. –
Всичко бях подготвил, щях да предлагам Диблърови вятърни камбанки и
Диблърови огледала, направо щях да греба мангизите с лопата… да, де, всичко щеше да бъде в съвършена хармония. VlZarkovI (prevod), БНК)
19. На гола глава чест не се отдава. От друга страна, има една държава
в света, където чест може да се козирува и на гола глава, защото президентите
на тази северноамериканска държава си го позволяват. Да де, но ние сме в
другото полукълбо и по тази причина се питаме кой у нас отдава чест в нарушение на военния устав. (Duma2009-241, БНК)
В изразите така де и тъй де анафоричната им първа част така/тъй
представлява референция с предходна ситуация, която може да е изразена от
говорещия или от някой друг или да се подразбира. Говорещият предполага,
че събеседникът не очаква от говорещия положително оценяване на дадената
ситуация или състояние на нещата и затова маркира израза с де, вместо напр.
така е.
20. Трета девойка: Като че ли някой знае какво е това душа. Първа девойка: Господинът сигурно знае, нали е пътувал много по света. Трета девойка: Душата е нещо измислено, така де, никой не може да я обясни с думи.
(MBakalova6januari, НБК)
21. – Понеже… ние – обърна се Димби, – като се видяхме ДОЛУ, а той…
ГОРЕ, казахме си, защо ТОЙ да бъде горе, а НИЕ… Нали разбираш? – Разбирам – отвърна Мокси. – Така де, от къде на къде той горе, а ние долу! … Ясно!
… Сега сме при равни условия. – Така е – съгласи се Лиско. (BAprilovDPL,
БНК)
22. Уверявам ви, че няма защо да плачете! Момичето замлъкнало и обнадеждено вдигнало разплаканите си очи към професора. – Ами, така де, ако
всички студентки, на които пиша 74 двойки, плачат като вас, аз. аз ще трябва
да се разхождам в този кабинет с галоши! (GDanailovZR, НБК)
23. – Какви ги бъбриш? – учуди се Таралежко. – Нали знаеш, че в къщата на обесения не се говори за въже? – Говоря за одеколон – поясни Лиско.
– Тъй де, нещо свързано с бръсненето… Навярно знаеш какво представлява
един бръснат таралеж… (BAprilovPLM, БНК)
24. Академикът го слушаше с половин ухо и изглеждаше, че си мисли
как да изобрети един ковчег, тъй де, саркофаг, в който да напъха всички, дето
знаят за тоя проклет случай. (KKynchevPR3, БНК)
Заключение
Концептуалните връзки между разгледаните употреби на частицата де
могат да се представят в мрежа като във фиг. 1:
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Фиг. 1

Библиография
1. Хетил Ро Хауге. Лексикографията в европейското културно пространство:
Материали от Петата национална конференция с междунардоно участие по лексикография и лексикология София, 19–20 октомври 2009 г. Велико Търново 2010, 323-330.
2. Diane Blakemore. Are apposition markers discourse markers? Journal of
Linguistics 1996, № 32, 325-347.

237

КЪМ СИНТАКСИСА НА ПОЛИПРЕДЛОЖНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виолета Георгиева

To the Syntax of the Poly-prepositional
Constructions in Modern
Bulgarian Language
Violeta Georgieva
ABSTRACT: The present observations represent an attempt to trace the
characteristic features of the different types of polyprepositional constructions in
the Bulgarian language. Considering the variety of options that the speech practice
offers, we can differentiate separate groups of combinations in whose contradistinction we can search for an explanation of their functioning and language possibilities
as well.
KEY WORDS: preposition, polyprepositional constructions.

Обект на настоящото изложение са някои особености на полипредложните конструкции в българския език. Макар езикът ни да разполага с определено множество от предлози, явно търси възможности за тяхното комбиниране и разширяване на отделните значения. Така в предложната система
може да се открои групата на съчетанията от два, три или повече предлога,
които, освен че поемат характеристиките на „едносъставните”1 служебни
думи, проявяват и свои специфични черти. Съпоставката на полипредложните конструкции обаче позволява в границите на тяхната група да се разграничат различни типове образувания, функциониращи по определен начин
в изречението. В чисто „количествено” отношение, т.е. в зависимост от броя
на предлозите в контактна позиция в езика се противопоставят двупредложни
и трипредложни съчетания (възможно е да се конструират и примери с четири служебни единици). Такова представяне се явява по-скоро схематично,
затова е необходимо и изясняване на особеностите на отделните употреби, за
да се откроят съществените им разлики в начина на образуване и основните
функции. Една по-прецизна класификация би очертала главните специфики
Тук имаме предвид всички предлози (прости и сложни) в българския език,
които функционират като една дума в изречението, при разграничението им спрямо
съчетанията от два или повече предлога в контактна позиция.
1
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на коментираните случаи, акцентирайки и върху близостта между дву- и трипредложните съчетания.
Типовете полипредложни конструкции могат да се систематизират от
гледна точка на поставянето им в подчинена позиция спрямо глагол, съществително, прилагателно, числително име, местоимение и наречие, т.е. категорията PP присъства като разширение в границите на категориите VP, NP,
AP, AdvP. Освен това посоката на разглеждане се оказва двустранна. От една
страна, предложното съчетание попада в синтактични и семантични отношения с управляващата дума в синтактичната структура, а от друга, има ключова
роля при свързването между главната и подчинената дума в рамките на всяко
словосъчетание и контролира задпоставените си разширения. Така категорията PP присъства като свързващо средство в границите на категориите VP, NP,
AP, AdvP, но притежава и своя вътрешна структура2.
Задълбочено изследване изискват причините, поради които в границите
на полипредложното богатство в съвременния български език се обособяват отделни групи от съчетания, за чието съществуване влияние явно оказват различни процеси в езика. Някои конструкции например са знак за опразнена синтактична позиция, други сигнализират само формално съседство на два предлога в
резултат на промени в словореда. Така изясняването на механизма за образуване
на тези комбинации е основна задача на настоящите наблюдения и предполага
множество посоки за анализ предвид възможността да се открият сравнително
голям брой примери. Наред с общите особености в групата на разглежданите
структури могат да бъдат обособени отделни подгрупи предложни образувания,
които по специфичен начин проявяват различия една спрямо друга.
Особено полезни се оказват наблюденията на Пенка Баракова3 като насока при по-нататъшни лингвистични търсения по избрания проблем. Според
авторката част от полипредложните конструкции са резултат от различно графично оформяне. Срв.:
Едър мъж със засукани ръкави го гледаше из зад купчината папки. –
Изплавало иззад облака, слънцето заблестя срещу тях през високия прозорец
от цветно стъкло и на жълтата светлина лицето на дон Винченте застаря
и придоби восъчен оттенък. http://search.dcl.bas.bg/4;
А сега, след като го проследихме дотук за към дома му и направихме
всички необходими приготовления за погребението на старицата, нека потърсим малкия Оливър Туист и разберем дали още лежи в ямата, където го бе
оставил Тоби Кракит. – Намерих и другар закъм Щип. http://search.dcl.bas.bg/;
Вж. Георгиева, В: Наблюдения върху полипредложните конструкции и функциите на предложните групи в българското изречение. – XIII национална научна конференция за студенти и докторанти, 19–20 май 2011, Пловдив, (под печат).
3
Баракова, П. (ел. изт.): Наблюдения върху полипредложните конструкции //
http://bgspeech.net.
4
Примерите, приложени в настоящата работа, в по-голямата си част са ексцерпирани от електронно базирани текстови корпуси.
2
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Вървели, вървели до сред океана. – Ездачът стигнал досред двора. http://
search.dcl.bas.bg/;
„Булстрат“ е публична компания от преди два месеца, но поради липсата на проспект се забави качването на борсата, а оттам и приватизацията на остатъчния държавен дял. – Намерих правно основание в дело отпреди шестстотин години, в което ответникът успешно обосновал тезата
си. http://search.dcl.bas.bg/;
По едно време часовоят даде знак, че съгледал нещо от към селото да
се чернее, прилично на войска. – Но можем ли да бъдем сигурни откъм Турция, па дори и откъм Румъния, когато не сме свършили нито с едните, нито
с другите и когато, насърчени от нашите явни вече несъгласия с нашите съюзници, те могат да искат да се възползуват от обстоятелствата? http://
search.dcl.bas.bg/;
Утре ще си търся обувки за до към 100 лв. http://www.teenproblem.
net/; – По моя опит по магистралите не закачат за докъм 10 км/ч над ограничението. http://forum.abv.bg/;
Колкото се получи – от под 2000 до към около 4000 градуса за България. http://www.bg-mamma.com/; – Друг малък трик, който не е свързан с
определена храна, е изместването на вечерята към по-светлата част на
деня – докъм около 17.30 часа. http://www.ladyzone.bg/;
От предложените примери става ясно, че различното графично представяне на служебните думи е възможно само в случаите, когато даден предлог
функционира едновременно и самостоятелно, и като съставна част в границите на сложен. Наличието на сложни предлози в съвременния български език,
образувани като комбинация от два прости, от предлог и име, от предлог и
наречие5 предполага възможността те да са съществували първоначално като
съчетание и впоследствие езиковата практика да е наложила слятото им писане и възприемането като една лексикална единица. Така може да се смята,
че пътят при образуването на сложен предлог преминава през „фазата” полипредложно съчетание – в случаи от типа на докъм, откъм, отпреди, закъм
и т.н. Варианти като до към около и докъм около биха могли да се тълкуват
двояко. От една страна, като трипредложно съчетание, а, от друга, като конструкция от два предлога в контактна позиция. Предвид обаче наличието на
сложен предлог докъм в съвременния език по-коректно се явява възприемането на структурата като двупредложна.
Образуването на друга група полипредложни конструкции може да се
разглежда като резултат от промени в словореда. Както уточнява и Баракова,
„словоредът на българското изречение като че ли става по-гъвкав”[Баракова,
ел. изт.]. Трябва да се отбележи, че в тези случаи следва да не се говори за типично повечепредложно съчетание, при което служебните думи съществуват
в структурна връзка помежду си. От предложените в I. изречения се установява, че представените конструкции се образуват по формулата PP = [P1 +
5
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Вж. Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.

[P2 + NP]] или PP = [P1 + [P2 + [P3 + NP]]], където PP обозначава предложната
група, P1, P2 и P3 съответно първия, втория и третия предлог в съчетанието,
а NP – която и да е именна група, поставена в подчинена позиция спрямо предходната служебна дума.
I. Танци [по [без [нищо]]]6. http://search.dcl.bas.bg/;
И така, скъпи дами, ще се постарая да ви разкажа нещо, което да ви
бъде от полза [за [в [бъдеще]]]. http://search.dcl.bas.bg/;
Нямаше да изтраеш, ако бяхме отишли [за [по [едно питие]]]. http://
search.dcl.bas.bg/;
През останалите месеци се прави отстъпка [от [до [40%]]]. http://
search.dcl.bas.bg/;
А дали техни превъзходителства ще искат кола [за [до [в [неделя]]]]?
http://search.dcl.bas.bg/;
Близък и на животните, и на хората, неговата мисия е да дарява красота на човеците, да отваря сетивата им за хубостите на природата, на
цветята, музиката, танците; да събуди в душите им надеждата и вече
обнадеждени, те да стават по-добри, да гледат „на труда не [като [на
[мъка]]], а [като [на [благословия]]]”. http://search.dcl.bas.bg/;
Тук обаче не можем да говорим за промени в словореда, защото двата
(трите) предлога съществуват в структурна връзка помежду си и появата им
в контактна позиция трябва да се търси в проявата на други езикови процеси. Иначе казано, това са същинските полипредложни конструкции. Докато
в примери като в II. се наблюдава само формално съседство в границите на
изречението. Тук макар привидно да се реализира PP = [P1 + [P2 + NP]], всъщност P2 е част от PP, подчинена на друго име в линейната структура. Иначе казано, имаме съседство на две предложни групи – PP1 и PP2 (в кухнята
на баба), а PP2 е задпоставено разширение на името в предходна позиция и
функционира като негово пояснение. Контактната позиция на предлозите в в
на баба кухнята се дължи единствено на словоредна промяна и те не могат да
се разглеждат в пряка връзка един с друг. Така възможностите на българския
словоред позволяват своеобразно движение на PP в границите на изречението, което обаче е съвсем естествено и представлява изнасяне на определението в предпоставена позиция – срв. на баба кухнята / кухнята на баба и в на
баба кухнята / в кухнята на баба.
II. Неспокойствието му е резултат [от [до болка] [залегналата у него
идея]] да извърши нещо велико, да стане герой. http://search.dcl.bas.bg/; – срв.:
При представянето на примерните изречения използваме квадратни скоби, за
да означим границите на предложните групи и на именната група в подчинена на
предлога позиция в тази част от целия текст, която служи за целите на настоящите
наблюдения. От своя страна, подчинената именна група се дава в шрифт Underline, а
опората на словосъчетанието – в обикновен. За улеснение е предложен скобов запис
само на интересуващата ни част с предлог, без да се уточняват структурните връзки
между опорната дума и нейните предпоставени и задпоставени разширения.
6
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Неспокойствието му е резултат [от [залегналата [до болка] у него идея]]
да извърши нещо велико, да стане герой.
Героите се борят един с друг [в [на пръв поглед] [егоистичния си устрем]], право на мечти. http://www.teatri.bg/; – срв.: Героите се борят един с
друг [в [егоистичния си [на пръв поглед] устрем]], право на мечти.
…[върху [като цяло] [затворените икономики от социалистическия
блок]]. http://www.ceeol.com/; – срв.: …[върху [затворените [като цяло] икономики от социалистическия блок]].
Към групата на полипредложните конструкции се отнасят и съчетанията, които са „резултат от употребата на предлог пред адвербиален израз,
съдържащ вече предлог” [Баракова, ел. изт.]. Както уточнява и Бонджолова7,
връзката между отделните предлози не е равноправна, защото P2 в като на
раздяла например се оказва в по-тясна връзка с името в следходна позиция, а
P1 се присъединява към една вече готова конструкция, за да уточни допълнителните отношения. Комбинацията от P2 и пояснението му има характер на
предложно име8 и в по-голямата част от случаите изразява адвербиално отношение. Така се извършва „своеобразно йерархично „наслояване” на предлози, като първият включва в себе си останалите.”[Георгиева 2011]. P1 се явява
опора на словосъчетанието в групата PP, която подчинява следпоставените
пояснения, а значението му се мисли във връзката с подчинената част. Така в
представените по-долу изречения е валидна формулата PP = [P1 + [P2 + NP]],
съответно PP = [P1 + [P2 + [P3 + NP]]] за трипредложните съчетания, където
в йерархията на изреченската структура PP се включва в състава VP или NP.
Аха! – засмя се Стоян като на шега. Д. Талев, „Железният светилник”,
стр. 80;
Мис Варна се разхожда по без нищо в … . http://www.ekrana.info/;
Ракообразуващите Е-та в над 6 000 храни. http://frognews.bg/;
От примерите става ясно, че полипредложната конструкция може да реализира обстоятелствени значения (за място, за начин и др.) като подчинена
част от VP или NP. В други случаи, когато PP присъства в NP, изпълнява атрибутивна функция. Срв.:
Макар повечето модерни мъже да носеха високи ботуши до над коленете, които Сара винаги разпознаваше по лекото им триене един в друг,
тя бе забелязала, че Хоукс предпочита меки ботуши за езда без токове. http://
search.dcl.bas.bg/;
Така например в началото на май 1879 г. били унищожени две такива
чети от по около 70 човека. http://search.dcl.bas.bg/;
Интерес предизвикват и конструкциите, които могат да се разглеждат
като резултат от тенденцията за стягане на израза. За Б. Норман „предлогът
Бонджолова, В. Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния
български език. – Език и литература, кн. 2, 1989 г., с. 59–63.
8
Терминът е по Бонджолова, В. Словосъчетания с двойна предложна връзка в
съвременния български език. – Език и литература, кн. 2, 1989 г., с. 59–63.
7
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е знак за синтактична позиция. И ако в текста се среща съчетаване на два
предлога (…), това не свидетелства за нищо друго, освен за сблъскване на
синтактични позиции.”[Норман 1978: 97]. Всъщност първоначалната структура представлява поредица от типа на PP = P1 + NP [ N + PP [P2 + NP], която
впоследствие езиковата практика опростява до PP = P1 + PP [ P2 + NP] или
PP = [P1 + [ P2 + NP]]. Така след своеобразна елипса в синтактичното подреждане на изречението се стига до една формално опростена конструкция
в сравнение с „разширения” вариант. Но, както уточнява и Норман, повърхностната структура „по същество се усложнява за сметка на семантичното
поглъщане”[Норман 1978: 96]. В този тип предложни съчетания е възможно
възстановяване на цялостната изходна фраза, когато пълнозначната дума в
нея изпълнява пълноценно синтактичните си функции. Когато обаче езикът
допусне изпадането й от израза, предлогът се пази като знак за опразнената позиция. Условното възстановяване на първоначалната структура може да
бъде проследено в III.
III. 5 упражнения за в офиса. http://www.mma-bulgaria.com/; – 5 упражнения за [тренировка] в офиса.;
Появява се при под 6 градуса. http://search.dcl.bas.bg/; – Появява се при
[температура] под 6 градуса.;
Иначе другите мисля, че върви за към около 20 лева. http://forum.
networx-bg.com/; – …върви за [сума] към около 20 лева.;
При увеличаване на оборотите за около по 20 секунди става 5 градуса.
http://audibg.com/forum/; – При увеличаване на оборотите за [време] около по
20 секунди става 5 градуса.;
Представените изречения сигнализират и за някои особености в образуването на трипредложните съчетания. Случаи като с [ръст] по над 20% позволяват конструкцията да се тълкува като резултат от смесването на два типа
структурни отношения между предлозите. От една страна, P2 и P3 образуват
двупредложно съчетание, при което P3 пази по-силна връзка с думата в следходна позиция, а P2 се добавя към т.нар. предложно име, за да конкретизира
допълнително семантиката на фразата. От друга страна, P1 по сходен начин се
„прилепва” към готовата конструкция и внася ново значение, но между P1 и
PP [P1 + [P2 + N]] трябва да се търси присъствието на друго NP в дълбинната
структура на изречението. Така P1, P2 и P3 отново не са равноправни членове
на полипредложното съчетание, но P1 се противопоставя на P2 и P3 и на чисто синтактично равнище.
Така настоящите наблюдения са част от опита ни да се проследят особеностите на различните типове полипредложни конструкции в българския
език. Предвид многообразието от варианти, които предлага речевата практика, могат да се обособят отделни групи съчетания, в противопоставянето
на които да се търси обяснение за тяхното функциониране и езикови възможности.
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ИЗРАЗЯВАНЕ на учтивост в устната реч1
Марина Джонова

EXPRESSING POLITENESS
IN SPOKEN LANGUAGE
Marina Dzhonova
ABSTRACT: The article represents the actual situation in spoken Bulgarian
language concerning the use of second person polite verbal and pronominal forms.
Conclusions base on data, collected from Bulgarian media (radio and television)
during the last two years (2010-2011). The analysis of the empirical data shows that
different sociolinguistic factors may dominate in the spoken media communication
and determine the form the speakers choose – whether they use second person singular forms or the so called polite second person plural forms.
KEY WORDS: politeness, spoken language, media speech, sociolinguistics,
pragmatics

В статията се представя актуалното състояние при употребата на едно
от средствата за изразяване на учтивост към слушателя в българския език –
местоименните (вие, ви, ваш, вас, на вас) и глаголните форми във 2 л. мн.ч.
По отношение на писмената норма употребата на учтивите местоименни и
глаголни форми е задължителна в официално-деловия стил. В официалната
кореспонденция учтивите местоименни форми се изписват с главна буква [11].
Според книжовното правило съгласуването по число при сложните глаголни
форми в деятелен залог е задължително (вие сте преподавали, бяхте казали,
ще сте пристигнали) [8]. В устната реч обаче се наблюдават отклонения от
това правило (вие сте живял, бяхте казал) [4, 6], както и конкуренция на
учтивите форми с формите за 2 л. ед.ч. Редица изследователи изказват мнение
относно тези нарушения на правилото, като ги разглеждат като непознаване
на книжовната норма, като отклонение от правилата на речевия етикет или
като твърде свободно отношение към езиковите норми в езика на медиите
след 1989 г. [4, 10]. Най-често коментирани са случаите, при които в устната
реч говорещите предпочитат логическото съгласуване пред граматическото
съгласуване между подлога и сказуемото. Тук се представят случаите, в
които е налице конкуренция между ти- и вие-формите в устната реч, както и
Изследването е осъществено с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и е
част от проекта “Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на
общуването в съвременния български език”, договор № ДТК 02/11 от 16.12.2009 МОМН.
1
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прагматичните и социолингвистичните фактори, които позволяват употребата
на ти-формите в официална обстановка.
Изследването представя актуалното състояние при употребата на
учтивите второлични местоименни и глаголни форми в медиите, и то що се
отнася до устното общуване. Изводите се основават записи и транскрипции
на телевизионни и радиопредавания от 2010-2011 г., т.е. от устна реч в
официална обстановка, която предполага използване само на учтиви форми.
Същевременно предполага добро познаване на книжовните норми от страна
на журналистите, както и висока степен на подготвеност на тяхната реч.
Интересно е да се проследи какво определя избора на ти- или вие-форма
както от страна на водещия, така и от страна на неговия събеседник, както и
кои са формулите за експлицитно постигане на договореност за употреба на
ти или вие в разговора.
На първо място в статията се представя накратко произходът на
учтивата форма в българския език. Представят се и отделните й значения от
гледна точка на прагматиката, както и социолингвистичните фактори, които
са свързани с нейната употреба. На базата на емпиричния материал се правят
изводи за йерархията на факторите, определящи избора на ти- или вие-форма
за означаване на слушателя.
Учтивата форма вие е навлязла късно в българския език под чуждо
влияние. Л. Андрейчин посочва, че в европейските езици преобладава
използването на второлични местоимения в мн.ч. като начин за изразяване
на учтивост към едно лице. Смята се, че тази форма се установява в Европа,
включително и в славянските езици и в турски под влиянието на средновековния
латински език. Подобна учтива форма липсва в българския народен език. Тя
се появява в градските среди през първата половина на ХІХ в. под влияние
на гръцки, румънски, руски и сръбски, където е дошла от западните езици.
Формата се среща в първите писмовници през Възраждането, които са превод
от гръцки, т.е. употребата на учтивата форма вие вече е засвидетелствана
в писмена форма, но се употребява паралелно с ти-формата, и то само в
определени среди [2, 7].
В съвременния български език употребата на учтивите второлични
форми е свързана с речевия етикет, затова единственото, което може да се
кодифицира като правило, е, че местоимението се пише главна буква в
официалната кореспонденция [11] и че формите на глагола в изявително
наклонение деятелен залог трябва да се съгласуват граматически с подлога –
вие сте чели, вие сте избрана за ръководител на проекта, вие сте втора в
списъка [8].
Употребата на формите за учтивост е въпрос на конвенция в дадено
общество. В устната комуникация има много фактори, които влияят при
избора на ти- или вие-форма. Има ситуации, в които употребата на учтивата
форма вие е задължителна – в държавната администрация, в дипломатическите
отношения, в парламента и т.н. Съществуващата между събеседниците
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връзка налага поредица от избори, които определят формата на изказването
и нюансират неговото значение. К. Иванова посочва, че учтивостта е
принцип, регулиращ социалната дистанция и нейното равновесие, т.е.
тя служи за запазване или намаляване на тази дистанция. Говорещите се
съобразяват с характеристиките на своите събеседници – възраст, обществено
положение, отношенията между събеседниците в даден момент (познати/
непознати, степен на близост, йерархия), и със ситуацията официална/
неофициална. Според К. Иванова в българския език степента на близост
между събеседниците е фактор, който стои по-високо йерархично от фактора
общественото положение [9].
К. Цанков посочва, че при употребата на определено глаголно лице и
число в български действат следните фактори: [множественост], [социална
дистанция] (служебна, образователна, възрастова), [уважителност]
(почтителност), [непознатост/познатост], важен е и характерът на речевата
проява – [официалност/неофициалност]. Към тези фактори К. Цанков добавя
и фактора [разлика във възрастта] [12]. Авторът посочва, че при употребата
на формите за 2 л. ед.ч. факторите социална дистанция уважителност,
непознатост, официалност на проявата не са маркирани.
Изследваният емпиричен материал показва, че е налице определена
йерархия на факторите, които определят избора на ти- или вие-форма. Тъй
като медийната реч поначало е официална и публична, факторът официалност
не е определящ при избора на обръщение към слушателя. В съвременната
устна реч е налице промяна в употребата на ти-формите. Те могат да се
използват и в официална обстановка, както е например в медийната реч.
Тогава факторът познатост между събеседниците или между журналистите
е определящ за избора на обръщение. Тази форма може да е търсена и с цел
скъсяване на дистанцията между събеседниците, създаване на впечатление за
по-голяма искреност и спонтанност в общуването и т.н.
За българския език са правени проучвания на отношението на българите
към второличните форми и към човека, който ги употребява [1]. Резултатите
показват, че ако непознат човек се обърне към нас на ти, той е пренебрегнал
средството за изразяване на учтивост, но в същото време е пренебрегнал и
изразяването на дистанция между говорещите, т.е. този човек или е неучтив,
или е общителен и спонтанен. Когато двамата говорещи са на една възраст –
обръщението ти често не изразява неуважение, а по-скоро близост по
възраст. Когато двамата говорещи са на различна възраст, е възможно към повъзрастния да се очаква обръщение вие (в училище, в трамвая, в магазина), но
това обръщение не се използва към деца до 10-15 години. Това е и причината
учителите рядко да се обръщат към учениците си на вие. Когато събеседниците
се познават, употребата на вие е обусловена от няколко фактора – разлика
във възрастта или наличието на йерархични отношения (служител към
началник, асистент към професор). Тези изводи могат да се свържат и със
съвременната медийна реч. Означаването на събеседника с местоимение за
2 л. ед.ч. в медиите е резултат от това, че е маркиран факторът познатост
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или е налице общителност и спонтанност от страна на говорещия. Когато
обаче събеседникът е личност с високо обществено положение, употребата
на учтивата форма е задължителна.
В следващите примери се представят отделните модели за означаване
на събеседника в телевизионните и в радиопредаванията.
На първо място това са случаите, в които водещият се обръща към своя
събеседник с учтивата форма за 2 л. мн.ч.
водещ 1: благодаря ви господин П. а_а_а мисля че няма нужда да: ви
представяме на нашите слушатели и зрители те ви познават
водещ 2: вие господин П. ако трябва да сравните онова време което
сте следели подробно и сте представяли
водещ 2: господин П. за мен е чест казвам се А. З. радвам се че мога да
диалогизирам със вас да разговарям
В посочените примери двамата водещи се обръщат към своя събеседник
на вие. Налице е официална ситуация, медийно интервю, гостът е синоптик,
познат на зрителите. Тук факторите възрастова дистанция, социално
положение (значима, известна фигура) и експлицитното изразяване на
уважителност към неговата личност определят употребата на учтивите форми
от страна на водещите.
От друга страна, събеседникът използва също учтивата форма, за да
подчертае наличието на дистанция със събеседниците, официалната ситуация,
както и липсата на лично познанство с тях.
събеседник: ни знам дали сте го изпитвали вий лично
събеседник: а скарахми се казвам ви десет дена: не говорих със колегите
Този тип отношения между водещия и неговия събеседник са чести в
дискусионните предавания, в които се канят значими обществени фигури:
водещ: какво тогава вас ви притеснява вие сте против защото (-)
така трябва като опозиция да реагирате (-) или
водещ: господин С. вие (-) непрекъснато си общувате във
Европарламента със ваште колеги от тези страни
събеседник: а_а_а (-) вие попитахте дали: финансовото а_а_а
финансовата ситуация в страната ше се стабилизира до края на годината
В някои случаи събеседникът може да използва т.нар. учтива форма и в
неучтиви по своя характер изказвания, които целят да иронизират водещия, да
подчертаят дистанцията между двамата събеседници и да изразят нежелание
за сътрудинчество в разговора:
събеседник: ако усещате у себе си откривателя (-) сте се объркали много
събеседник: мислите ли че си струва да ви ограмотявам (-) година и
нещо по-късно след като досега не сте разбрали?
Когато са налице йерархични отношения между водещия и неговия
събеседник, е възможно водещият да употребява учтивата форма, докато
събеседникът се обръща към него на ти.
водещ: обаче си давам сметка че вие сте живели във ъ_ъ_ъ три
Българии
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водещ: и сте бил свидетел най-малко на два прехода
водещ: имали ли сте някаква илюзия (…) някакви илюзии имал ли сте
събеседник: искам да кажа че тези от твойто поколение
В посочения пример събеседникът също е журналист. Тук са маркирани
факторите възрастова дистанция, социално положение (значима, известна
фигура) и експлицитното изразяване на уважителност към личността на
събеседника, като това определя употребата на учтивите форми от страна на
водещия. Същевременно обаче факторът познатост и липсата на социална
дистанция са причината събеседникът да се обръща към водещия на ти.
Подобни отношения се срещат често в професионалните среди – обръщението
вие към по-възрастните с по-богат опит и по-високо социално положение е
маркер за уважителност, въпреки че събеседниците се познават. Запазването
на формата вие не е с цел увеличаване на дистанцията между събеседниците.
От друга страна, употребата на обръщението ти към по-младия събеседник
посочва, че факторът познатост е маркиран, както и наличието на разлика във
възрастта, която позволява подобни асиметрични отношения.
В медиите се наблюдава и експлицитно регулиране на отношенията
между събеседниците, като чрез определени формули при наличие на
учтивост се предлага (най-често от водещия) употребата на ти-формата. В
следния разговор водещата използва вие-формата, докато събеседникът
използва ти-формата.
събеседник: о виж кво а_а_а тогава не всичко ни беше ясно имай
предвид
водещ: така ли? като чуете шпионин
събеседник: да това е стряскащо да ти кажа ли какво сънувах нощес?
Това обръщение би могло да се запази, тъй като събеседникът е повъзрастен от водещата и не е неин колега или близък познат. В случая обаче
водещата експлицитно предлага да установят типа обръщение:
водещ: към вас или към теб как предпочиташ да говорим
събеседник: към мен защото се познаваме от една седмица
водещ: а_а_а какви белези остави върху тебе: този живот
Често водещите предлагат общуване на ти с гостите още в самото
начало на съответното предаване:
водещ 1: здравейте
събеседник: здравейте
водещ 1: д-р Н. Е.
водеща 2: много те моля седни до брат си
водеща 1: много се радваме че сте с нас започнахме разговора с брат
ти нали може на ти
събеседник: да разбира се
Възможно е и директното общуване на ти, без използване на уточняваща
формула, което е белег за познатост между водещия и събеседника. В следния
разговор единият гост на предаването е журналист, колега на водещите и с
него те говорят на ти още от самото начало на предаването, но вторият гост
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е значима обществена фигура, финансист и към него използват учтивото
обръщение:
събеседник: да коментирам тези с които ти започна тези две песни
водещ 1: ма знаеш ли защо ъ_ъ_ъ на мен ми стана интересно
водещ 2: г-н К. знаем че всички зрители знаят че ВМ ви е любимият
певец
водещ 2: извинявай А. (=водещ 1) че те прекъсвам
В някои случаи форматът на предаването предполага предимно
общуване на ти. Обикновено водещите познават своя събеседник и желаят
да създадат атмосфера на спонтанност, неофициално общуване, близко до
разговорната реч.
водещ: здравей Валя
събеседник: здравей много ми е драго
водещ: сега ше видиме дали ше докажеш че има такова нещо
събеседник: виж какво мила (-) аз не мога да пея седнала
Може да се обобщи, че в устното общуване в съвременните медии
е възможна употребата на местоименни и на глаголни форми както за 2 л.
мн.ч. (т.нар. учтиви форми), така и за 2 л. ед.ч. Изборът на форма е свързано
с определени социолингвистични и прагматични фактори. Когато факторите
официалност и дистанция (социална или възрастова) между събеседниците са
маркирани, най-често се употребява учтивата форма. Когато доминиращият
признак е познатост между събеседниците и е налице желание за спонтанност,
непринуденост в общуването, обикновено се използва формата за 2 л. ед.ч.
Тази форма често е белег и за близост по възраст между събеседниците. Ако
е маркиран факторът възраст, е възможно водещият да употребява учтивата
форма за 2 л. мн.ч., а събеседникът да използва фомата за 2 л.ед.ч., без това
да означава неуважителност, а по-скоро с цел маркиране на признака близост,
познатост (в личен или професионален план). Възможно е и експлицитно
установяване на начина за означаване на събеседника – това са случаите, в
които е налице познатост, но събеседникът е с високо обществено положение.
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СИНКРЕТИЗМ В КРУГУ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ
Светлана Алексанова

Syncretismin a frame
of adjacent concepts
Svetlana Aleksanova
ABSTRACT: In this article syncretism is considered as the system phenomenon. The place of concept in a frame of the adjacent phenomena is proved. Special
function of syncretic units in syntax is emphasized, the concept of syntactic syncretism is defined.
KEY WORDS: syncretism, discrecity, continuity, language system

Понимание континуальности / дискретности мыслительной деятельности и языка связано с уровнем взаимодействия языковых структур. Соотношение мышления и языка представляляется как соотношение нерасчлененного и расчлененного, континуального и дискретного. В современных исследованиях оба феномена мыслятся как синкретичные [Кузьмина, 2006, 37].
Ценная идея о необходимости различения «дискретного и недискретного синкретизма» [Степанов 1975: 344-345] (разрешимого и неразрешимого
по Л.Ельмслеву [Ельмслев 1960]) послужила основой для возможной дифференциации необратимых сдвигов в системе языка в процессе его развития
в парадигматике и устранимых в результате анализа синкретичных явлений
в синтагматике. В современных исследованиях «феномен недискретности»
[Плунгян 2003: 8], который является родовым свойством языка, человеческого
мышления и восприятия мира, а не «недостатком», нуждающемся в непременном устранении [там же], связывается с решением проблем синкретизма в целом и в грамматической сфере в частности [Высоцкая 2006: 12].
Активно разрабатываемая в последнее время теория синкретизма породила множество терминов, определяющих само понятие и нуждающихся в
уточнении в рамках отдельного исследования.
Остановимся на термине синкретизм. Понятие синкретизма в разные
периоды развития лингвистической мысли трактовалось и использовалось
по-разному. Причин этому несколько. В отличие от других семиотических
систем, язык характеризуется отсутствием точного соответствия между означаемым и означающим. Информационная сущность языковой системы лишь
подтверждает асимметрию языкового знака во всех своих звеньях и порождаемых тенденциях. Языковая система, антропоцентричная по своей природе,
единовременно характеризуются как стремлением к избыточности, так и к
компрессии смысла. Эти тенденции универсальны.
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Стремление говорящего обеспечить надежность передачи информации
ведет к использованию конструкций с избыточным содержанием смысла.
Стремление же к экономии языковых усилий приводит говорящего к необходимости выбора и использования конструкций с максимально конденсированным содержанием. Отсюда прагматический аспект передачи единицы
смысла в максимально актуализированном виде в конструкциях с синкретичными компонентами становится определяющим.
Синкретизм, нерасчлененность в самом широком понимании, явление
не только лингвистическое. Оно широко представлено в различных областях
знания. Как термин синкретизм используется во многих науках. В философии он понимается как механическое соединение разных воззрений; в искусствоведении и литературоведении как слитность первобытного искусства и
неразличение родов и жанров поэзии; в лингвистике как сочетание дифференциальных свойств противопоставленных языковых явлений [Высоцкая
2006: 9-17; курсив наш – С.А.].
Не трудно заметить, что в таком понимании под термином скорее скрывается синкретичность, нежели синкретизм. При этом необходимо учитывать,
что синкретичность в противовес аналитичности мыслится как нечто недискретное, симультанное. Подобная трактовка имплицитно содержит элемент
негативной коннотации, очень близкий или совпадающий с эклектизмом.
Негативизм этот в достаточной степени объясним: синкретизм в первичном
понимании был связан с нерасчлененностью первобытного человеческого сознания в процессе постижения мира, отражении этого мира в наивных проявлениях мыслительной деятельности человека, культуры, характеризующихся
целостностью восприятия.
Бесконечность континуального мира и конечность дискретного знака,
существующие как противоположность, нуждаются в определенном ослаблении оппозиционности. Связь языка с реальностью не является непосредственной, она опосредована мышлением. Связующим звеном между языком и
мышлением является значение. Однако механизмы этого взаимодействия не
вполне ясны. В этой опосредованной связи языка и мышления через значение
видится возможность восстановления единства дискретности языка и континуальности мышления.
Лингвистический синкретизм – явление глубинное и глубокое и связано прежде всего с тем, что Ю. С. Степанов обозначил как непроизвольность
языкового знака [Степанов 1975]. Тезис о непроизвольности связи между означаемым и означающим не вызывает у лингвистов сомнений. Более существенным оказывается «показать, что языковой знак не произволен и в другом
отношении – как целое (состоящее из означающего и означаемого) в его отношении к объективному миру» [там же: 304]. Этот подход, как представляется,
обусловливает по меньшей мере еще два тезиса:
1) обе стороны языкового знака имеют внутреннюю структурную организацию на основе определенных отношений, произвольность которых лимитирована;
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2) как целостно организованный элемент системы языковой знак находится к предмету объективного мира в определенном отношении, произвольность которого также лимитирована.
Ключевые тезисы в значительной степени определяют постулаты уровневой организации системы языка, поскольку элементы самой системы континуальны. Континуальность элементов системы вполне обусловливает возникновение двух типов синкретизма в языке. Один из них ведет к возникновению грамматической омонимии, второй – к возникновению полисемии.
Довольно часто наряду с термином синкретизм используется термин
контаминация. Содержание этих терминов также требует уточнения. У
О.С.Ахмановой находим следующее определение контаминации: «Взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в
синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или формальному
изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» [Ахманова 1966: 206]. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» контаминация определятся как «объединение в речевом потоке структурных элементов
двух языковых единиц на базе их структурного подобия или тождества, функциональной или семантической близости» [ЛЭС 1990: 238]. Обычно контаминация является отступлением от литературной нормы [там же].
Определение синкретизма в этих же источниках следующее: «Функциональное объединение разных форм выражения, нейтрализация противопоставлений (оппозиций); совпадение означающих при различении означаемых» [Ахманова 1966 406]. Ниже приводится толкование синкретизма синтаксического: «Синтаксическая двусмысленность, возникающая вследствие
формального неразличения разных синтаксических категорий» [там же: 410].
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» находим: 1) совпадение
в процессе развития языка функционально различных грамматических категорий и форм в одной форме; 2) совмещение (синтез) дифференциальных и
семантических признаков единиц языка, противопоставленных друг другу в
системе языка и связанных явлениями переходности [ЛЭС 1990: 446].
Сопоставление дефиниций позволяет увидеть их несовпадение и определить границы разграничения терминов на разных уровнях: синкретизм явление парадигматического уровня, а контаминация – синтагматического. В
качестве доказательства подобного разграничения исследователи приводят
пример следующих конструкций сложного дополнения английского языка:
John believes Bill to be ill, где Bill – дополнение и объект данного предложения,
но субъект состояния ill и подлежащее исходного предложения: John believes
that Bill is ill [Анохина, 2001, ссылаясь на Дж. Джонсона].
Изучение явлений синкретизма в лингвистике связывается с многозначностью языковых фактов, полисемией. Смена парадигм в языкознании конца
ХХ века, основанная прежде всего на изменении именно методологической
установки, перенесла центр тяжести в исследованиях по семантической теории с синонимии на полисемию [Зализняк 2004: 20].
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Концепция многозначности, включая регулярную многозначность,
основана на представлении о дискретной организации лексических значений
[Апресян 1971: 510]. Основанием для понимания синкретизма как многозначности является определение полисемии как наличия у языковой единицы
двух и более значений.
В современных исследованиях языковой семантики формируется
отношение к многозначности на базе нескольких фундаментальных оппозиций, определяющих принципиальное устройство языка. Это следующие оппозиции:
1. Дискретность vs. градуальность. Это противопоставление наиболее
глобально, существенно для всех уровней и аспектов функционирования языка. В структуре многозначного слова оно касается статуса отдельного значения слова: образуют ли разные значения слова множество дискретных единиц
или непрерывный континуум, в котором одно значение «плавно переходит» в
другое?
2. “Ergon” vs. “energeia”: строит ли человек в процессе говорения грамматические формы, словосочетания и предложения по неким формулам и
образцам или запоминет их в готовом виде?
3. Является ли язык системой «чистых значимостей», где значение каждого знака определяется в системе оппозиций, или любое слово в каждом своем употреблении выражает тот единственный смысл, который вкладывает в
него говорящий и который составляет результирующую бесконечного числа
факторов [Зализняк 2004: 20-21].
В связи с этим у исследователей возникают вопросы, способен ли слушающий воспринять именно тот смысл, который передает ему говорящий?
Возможна ли вообще идентификация смыслов? [Зализняк 2004: 21]. Как отмечает Анна А. Зализняк, единого ответа, общего для всех языковых единиц
во всей полноте их функций, искать не следует: «В языке есть дискретное
и градуальное, воспроизводимое и порождаемое, объективно-системное и
субъективно-уникальное» [там же: 21].
Многозначность в лингвистической традиции рассматривается как самый общий термин наряду с полисемией и неоднозначностью. Проследим все
же различия между ними.
Интересное наблюдение: в отличие от русского, в немецком языке имеется два слова Mehrdeutigkeit и Polysemiе, первое из которых соответствует
русскому многозначность и неоднозначность. В английском используются два термина: ambiguity, соответствующее русскому неоднозначность, и
polysemy – русским полисемия и многозначность [там же].
В отечественных исследованиях полисемию обычно связывают с лексической сферой языка, многозначность не ограничена ею. Полисемия – явление парадигматики, многозначность охватывает и синтагматику. Многозначность, в отличие от полисемии, характеризуется возможностью одновременной реализации нескольких значений. Это наиболее ярко проявляется в синтаксической сфере, тем самым сближая многозначность с неоднозначностью.

255

Следовательно, термин многозначность охватывает как сферу полисемии,
так и сферу неоднозначности [там же]. Точкой пересечения понятий многозначность и синкретизм может являться, на наш взгляд, признак возможной
одновременной реализации нескольких значений.
Неоднозначность есть проявление многозначности (у Д. Ю. Апресяна
[Апресян 1971: 509] находим описание типов неоднозначности в структуре
общей теории многозначности). Разграничивая лексическую и синтаксическую неоднозначность, Ю. Д. Апресян определяет последнюю как явление
синтаксической омонимии (вслед за Л. Н. Иорданской), поскольку синтаксические построения типа Мужу изменять нельзя, не имеющие в своем составе
многозначных слов, допускают два варианта осмысления в силу соответствия
двум разным синтаксическим структурам [Апресян 1971: 509-510]. Подобные
конструкции в случае их неуместной речевой реализации единодушно оцениваются лингвистами как коммуникативная неудача, противоречащая постулату Г.П. Грайса: «Избегай неоднозначности» [Зализняк, 2004; Юдина, 2006;
Рахилина, 2006; Кузнецова; Филлмор 1981].
Коммуникативные неудачи граничат или являются результатом непроизвольного, непреднамеренного акта и являются все же не неоднозначностью, а неопределенностью. Подобные конструкции должны быть отделены
от конструкций с синтаксической неоднозначностью синкретичного плана,
направленных на реализацию законов экономии средств, т.е. произвольных,
преднамеренных.
Разграничение структуры синтаксической неоднозначности на явления
многозначности, пересекающиеся с понятием синкретизма, и на проявление
неопределенности, коммуникативной неудачи, могут снять или хотя бы расчленить проблему.
Ю. Д. Апресян различает многозначность речевую и языковую. В конструкциях типа Джон отрезал себе мочку уха, толкование которых допускает
два варианта осмысления: «намеренное» (некто сделал это) и «ненамеренное»
(с кем-то это случилось), представлена многозначность речевая. В отличие от
языковой, многозначность речевая не зависит ни от лексической многозначности слов, входящих в предложение, ни от синтаксической неоднозначности
лежащих в их основе конструкций, а создается в предложении определенной
совокупностью языковых средств, каждое из которых в отдельности может
быть совершенно однозначно [Апресян 1971: 509-510].
Иная интерпретация подобных фактов представлена у Анны А. Зализняк. Под языковой неоднозначностью она предлагает понимать способность слова, выражения или конструкции иметь различные смыслы, т.е. это
с в о й с т в о языковых единиц. Речевая неоднозначность – это р е а л и з а ц и я
данного свойства в конкретном высказывании. В этом случае речевая неоднозначность может быть ненамеренной (и тогда она будет разрешена в ходе
дальнейшей коммуникации, либо произойдет коммуникативная неудача), но
она может быть и намеренной, т.е. использоваться как прием [Зализняк 2004:
23-24; разрядка автора].
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Определяя меру дискретности лексических значений при лексикографическом описании слова, которую, по мнению Ю. Д. Апресяна (со ссылкой на: K. Erdman, G. Stern, S. Ullmann, A. Rudskoger, Д.Н. Шмелев), сильно
преувеличивают, ученый разграничивает многозначность слова и диффузность значений. Он выделяет несколько типовых случаев употребления слов
в речи, в которых диффузность или двусмысленность мешает дискретному
представлению их значений в словаре. Порождаемая языковой лексической
многозначностью, диффузность проявляется лишь в том случае, если имеет место синкретичное выражение разных значений многозначного слова в
определенных синтаксических условиях. Хотя и они не подрывают принципа
дискретной подачи значений слова, ставя при этом перед лексикографами ряд
серьезных задач [Апресян 1971: 512; курсив наш – С.А.].
Для грамматики, включая синтаксис, понятие неоднозначности достаточно специфично. Неоднозначность как возможность одновременной реализации нескольких значений в этом смысле, в нашем понимании, сближается
с синкретизмом. Поэтому применительно к синтаксису говорить о синкретичной неоднозначности можно лишь как об одновременном совмещении нескольких (двух и более) значений в условиях реализации тенденции языковой системы к компрессии. В этом случае весьма интересно замечание Анны
Зализняк, считающей (однако – о лексике), что есть основание говорить об
о д н о м значении, но значении «более высокого уровня, на котором признак,
различающий значения более высокого уровня, не релевантен» [Зализняк
2004: 29; разрядка автора]. Точность данного замечания по отношению к синкретичным синтаксическим явлениям может проявиться в том, что негативное понятие синкретизма как неразличения значений сглаживается.
Интересная мысль Н. В. Перцова о проницаемости границ между отдельными значениями многозначного слова, доказывающая возможность существования инварианта [Перцов 1998], дает достаточное основание предполагать глубинную природу синкретизма. В этом смысле возникает понимание
условности использования термина семантический синкретизм, под которым
признается объединение в одном значении нескольких, часто трудно совместимых, семантических компонентов: «То, что обозначается словом «синкретизм», может быть лишь цепочкой семантических трансформаций, из которой
исследователю известно начальное и конечное звено. Что касается промежуточных звеньев в такого рода связках, то они, как правило, допускают множество альтернативных толкований, каждое из которых может быть подтверждено фактами, реально зафиксированными в том или ином языке [Левицкий
2001: 94]. Однако в некоторых случаях выдвигаемые семантические гипотезы
остаются чисто умозрительными, а их реальность часто подтверждается прежде всего регулярной повторяемостью определенных семантических изменений [там же].
Пожалуй, самый сложный вопрос теории переходности и синкретизма – это вопрос о близости и различии этих понятий. Переходность понимается как универсальное свойство языка, отражающее системную взаимосвязь
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и взаимодействие между языковыми фактами и скрепляющее их в целостную
систему. Явления переходности синхронного характера связываются с теми
фактами, в которых обнаруживается синкретизм – совмещение (синтез) дифференциальных и семантических признаков единиц, противопоставленных
друг другу в системе языка. Синкретизм определяется как свойство языковых и речевых явлений, одно из проявлений переходности [Бабайцева 1988:
5]. Следовательно, переходность – явление языка, а синкретизм – и языка, и
речи. Такое разделение понятий вполне оправданно. Синхронный срез языка
диктует определенные условия функционирования его единиц, результатом
которого может являться синкретизм значений.
Учитывая безусловную функциональную природу пограничных явлений, синкретизм можно определить как способность языковой единицы
недискретно выражать более одного значения в одном речевом употреблении.
Исследователи подчеркивают, что «при синкретизме именно семантика
оказывается обычно более глубокой и разветвленной, чем это предполагается
структурой» [Андрамонова 2003: 22]. Этот факт позволяет говорить о синкретизме как преимущественном явлении синтаксиса, тогда как переходность
наиболее ярко представлена в морфологии.
Если учитывать принцип экономии как важнейшую тенденцию в развитии и функционировании языковой системы, то синтаксический синкретизм
можно рассматривать как совмещение в одной формально организованной
единице двух и более значений, функций, являющихся постоянным элементом нерасчлененного смысла в определенных синтаксических условиях. Данное определение не противоречит выделению двух типов синкретизма: разрешимому и неразрешимому (дискретному и недискретному). Поэтому вполне
закономерно предположение о недискретном синкретизме как синкретизме
языкового уровня, а дискретном – как синкретизме плана речи, устранимом в
результате синтагматического анализа. При таком понимании синкретизм не
обязательно должен являться лишь звеном на определенном этапе процесса
переходности. Он каждый раз будет проявлять себя в определенном синтагматическом окружении и разрешаться вне этого окружения, не стремясь к переходу в иное качество.
Комментируя высказывание В. Н. Ярцевой о том, что систему языка
можно представить себе в виде замкнутой цепи, где пограничные звенья, сцепленные друг с другом, частично обладают общими элементами, входящими по одним признакам в одно звено, по другим – в другое, соседнее, В.М.
Павлов пишет: «Здесь явления, которые принято называть промежуточными,
утверждаются как постоянная принадлежность языковой системы, как одна
из универсальных сторон ее устройства» [Павлов 1998: 30].
Явления переходности и синкретизма имеют разную функциональную
нагрузку: «Если переходность (промежуточность, периферийность) способствует связности речи и цельности систем, то синкретизм стимулирует семантическую многоплановость речи, ее вариантность, оттеночность, нюансирование, так как он основывается, прежде всего, на законе асимметрического
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дуализма означаемого и означающего, стимулирующего переинтеграцию компонентов содержания, выдвижение и погашение отдельных сем в пределах
устоявшихся канонических моделей, хотя и сами модели в меньшей степени,
но также подвержены изменениям и отходу от консервации» [там же: 21-22].
Представление о синкретизме как одном из проявлений переходности
связано с синхронным языковым срезом, что отражено в словаре, где зафиксированы следующие значения данного понятия:
1) совпадение в процессе развития языка функционально различных
грамматических категорий и форм в одной форме;
2) совмещение (синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка (некоторых разрядов слов, значений, предложений, членов предложения и др.), противопоставленных друг другу в системе
языка и связанных явлениями переходности [ЛЭС 1990: 446]. Безусловно, переходность есть свидетельство системности языка, преломленная в парадигматических и синтагматических отношениях, обеспечивающих континуальность
системы, элементы которой характеризуются наличием зоны синкретизма.
Признание системного характера синкретичных языковых фактов не
только не разрушает стройность самой системы, которая не может быть ограничена лишь ядерными структурами, но в значительной степени способствует их более четкой дифференциации.
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ЕДИНСТВО СТЕРЕОТИПНОСТИ1 И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
Мария Котюрова

THE UNITY OF STEREOTYPE AND
INDIVIDUALITY IN SCIENTIFIC TEXT
Mariya Kotyurova
ABSTRACT: In the paper the mechanism of cognitive-communicative process’s development in the sphere of scientist’s scientific activity is under consideration. Cognitive and communicative (textual) components of the mechanism assume
socialization in this situation – belonging to the common fund of scientific knowledge which had been get by scientist’s predecessors and contemporaries as well
as adoption and usage of stereotyped language units formed in scientific speech
style. Negotiation of inevitable stereotyped character of scientific speech in order
to express new knowledge is realized by widening, modification, and replacement
of stereotyped units’ components – procedures which are determined by scientist’s
speech individuality.
KEY WORDS: scientific text, stereotyped language units, speech individuality of the scientist

Лингвистика ХХ века основное внимание направляла на выявление
более или менее четких структур в языке. Интересно, что «наряду с этим
лингвистика все чаще обращается к так называемым нечетким структурам и
связям в языке, характеризующимся текучестью признаков, неуловимостью
нюансов, слабостью координации тех или иных связей» [Базылев 2011: 65].
Данное обобщение вполне можно распространить на изучение научного текста, в частности, антиномии «стереотипное – творческое / индивидуальное» в
научном тексте, аналогичной антиномии четких и нечетких структур.
Цель данной статьи – учитывая необходимость адекватного восприятия
научного текста, рассмотреть познавательно-коммуникативные «стимулы»
появления индивидуально-авторских речевых единиц на фоне стереотипных
конструкций, исторически сформированных в процессе развития научного
функционального стиля речи.
Стереотипное в научном тексте, соотносимое с научным функциональным стилем речи, достаточно широко изучено в русистике (обзор литературы
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ проект
11-34-00228а1
1
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и библиографию см. в: Очерки 1996, 1998; Кожина, Котюрова 1997; Котюрова
2010; и др.). В этой обширной литературе имеются обоснованные обобщения
относительно специфики научного функционального стиля речи (на материале как русского, так и других языков, в том числе чешского, болгарского,
польского и др.). В любом научном тексте на фоне стереотипных функционально-стилевых явлений можно выявить творческие, индивидуально-авторские единицы речи. Чем обусловлено наличие речевых единиц, отличающихся либо стереотипностью, либо индивидуальностью?
Научно-речевая стереотипность проявляется в неизбежном и необходимом употреблении простых и сложных словосочетаний из фонда типичных
единиц, служащих для выражения типичных смыслов. Именно стереотипные
текстовые единицы могут адекватно выражать многократно повторяющийся
процесс познавательно-коммуникативной деятельности, столь же многократно зафиксированный в текстах и потому ставший стереотипным в отношении
как содержания, так и средств его оформления. Отбор необходимых единиц
осуществляется под воздействием (даже «давлением») функционально-речевой системы. При этом ее инвариантные специфические черты реализуются
вариативными единицами, входящими в состав открытых парадигм, которые
формируются с целью по-новому выразить те или иные стереотипные (во всех
областях научного знания) мыслительные реальности. В этом проявляется речетворческое стремление передать знание читателю наиболее точно, значит,
по-новому. Вполне очевидно, что только на фоне стереотипного выражения
мысли, осознаваемого представителями научного социума как эталонное,
образцовое, только с учетом такого фона и можно говорить об индивидуально-стилевой специфике текста целого произведения либо наиболее типичных
его фрагментов.
На наш взгляд, дифференциация единиц речи соотносится со следующими причинами. Во-первых, с многослойностью устройства текста, и прежде всего, с объектно-субъектной структурой смысла текста. Субъективные
смыслы присущи любому тексту – художественному, научному, публицистическому, даже официально-деловому; см. суждение А.Л. Факторовича: «стереотип и творчество могут интегрироваться даже в официально-деловой речи
– на периферии этого пространства, чем акцентируется общая системность
стилей» [Факторович 2010: 179]. При этом особенно важно, что субъективные смыслы, идущие от говорящего, представляют собой «высший уровень
структурно-смысловой организации всего текста» [Кормилицына 2010: 162].
Именно эти смыслы имеют относительно свободный характер, и потому речетворчество легко отзывается на «запросы» субъекта.
Во-вторых, в силу столкновения субъективных смыслов, формирующих собственно познавательное и коммуникативное начала. Понятно, что
продукт познавательной деятельности – полученное знание – автор стремится изложить точно, следуя за логикой связи компонентов, преодолевая сопротивление языка перед содержанием. Вместе с тем автор, находясь в коммуникативной ситуации, вынужден помнить о собеседнике, «привлекать его к
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со-мышлению» [Е. С. Троянская], проявляя авторскую речевую индивидуальность.
Например, автору необходимо выразить смысл ‘переход к новой мысли’. Этот смысл легко выразить одной из типичных для научного стиля речи
конструкцией Теперь рассмотрим.., Перейдем к рассмотрению… или Теперь
перейдем к рассмотрению… Разумеется, что в психологическом отношении
эти стереотипные единицы были бы легко восприняты читателем, в то время
как неожиданно для него появляется индивидуально-авторская Вышеприведенные типичные примеры побуждают обратиться к третьему аспекту
анализа, привлекая его особое внимание. При этом читатель в процессе декодирования текста, встречаясь с определенным затруднением, затрачивает усилия, нередко избыточные, с целью преодолеть усвоенный ход мысли, обычный для ученого, овладевшего научным стилем речи. Следует подчеркнуть,
что несмотря на эти неизбежно избыточные затруднения читателя при восприятии текста, автор использует и стереотипные, и индивидуально-творческие единицы речи именно в единстве. Мы имеем в виду не окказиональные
лексемы, а вполне понятные словосочетания и синтаксические конструкции,
синонимичные имеющимся в арсенале научного стиля речи того или иного
литературного языка.
Так, если для выражения логико-семантических, т.е. типичных, отношений между терминированными понятиями используются преимущественно типичные же, традиционные языковые единицы типа есть/суть, является,
представляет собой, состоит из, включает и мн. др., то такая «аранжирующая» манера изложения материала, как толерантная / интолерантная, имеет
свободный характер репрезентации. Автор текста чутко реагирует на влияние
этой особенности его индивидуального стиля речи и тем самым придает речи
своеобразие. Самое важное здесь заключается в том, что это своеобразие проявляется в рамках научного функционального стиля.
Рассмотрим хотя бы один пример. Отдельные «реплики» внутреннего
диалога автора условно дифференцируем только на две группы – со значением согласия либо несогласия. В таком случае легко заметим, что эти значения могут передаваться в тексте отнюдь не типичными для них языковыми
единицами, а находящимися как бы на периферии языкового сознания автора
(см. лишь некоторые единицы со значением согласия: общеизвестно, что;
как справедливо замечает N; вполне можно согласиться с N; нельзя не согласиться с N; вряд ли можно сомневаться в том, что; со значением несогласия: мнение N ошибочно; мы не можем согласиться с N; высказанное N
положение нас не убеждает и мн. др.).
В-третьих, при столкновении в тексте статического и динамического
(коммуникативного) начал далеко не всегда достигается баланс стандарта и
творчества. Если актуализируется, «выдвигается», результат, само знание
(содержание речи), то происходит «крен» в пользу готовой, традиционной
формы представления нового знания. Если актуализируется процесс, «путь»
получения нового знания, то происходит «крен» в сторону формы, причем
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формы творческой, индивидуально-авторской, поскольку это «путь в незнаемое». Отчего нарушается равновесие стереотипного и творческого? Оттого,
что грань здесь относительна и весьма подвижна. Необходимо уточнить, о
какой грани идет речь.
Сошлемся на известный в функциональной стилистике подход к толкованию текстовых категорий как функционально-семантических полей (М. Н.
Кожина, Т. В. Матвеева, Т. Н. Плюскина, Я. А. Чиговская и мн. др.), в которых
различаются ядерная, приядерная и периферийная зоны. Принципы структурирования текстовых категорий – ретроспективности, проспективности, гипотетичности и мн. др. – вполне можно транспонировать на употребление в
научном тексте стереотипных и индивидуальных речевых единиц. Поэтому
здесь лишь подчеркнем, что индивидуально-авторские речевые единицы не
нарушают общего строя научного функционального стиля речи, но в коммуникативном отношении испытывают зависимость от такой специфической черты стиля мышления ученого, как интровертированность (обращенность к себе
как адресату) или экстравертированность (обращенность к другому). Ясно,
что разные виды диалогичности речи, обусловленные данным свойством стиля мышления ученого, по-разному репрезентируются в тексте, В рассматриваемом отношении важно, что иногда затрудняют декодирование текста.
Интересно, что это достаточно субъективное обобщение подтверждается исследованиями А. А. Биркина, автора нового научного направления
«Психофизиология кода речи». Экспериментально доказано, что, например,
«нагрузки [сложность – М.К.] декодирования научных статей оказались значительными и затрудняющими восприятие их содержания». А. А. Биркин заключает, что «большинство современных текстов… нуждается в модификации для оптимального усвоения их содержания» [Биркин 2009: 234].
В-четвертых, нельзя не сказать о факторах, воздействующих на то, как
автор преодолевает «давление» функционального стиля на индивидуальный
стиль изложения научного содержания. В данном случае важно, что именно
нестилеобразующие факторы обусловливают формирование нечетких структур – преимущественно относящихся к выражению в тексте самого хода мысли от не-знания к знанию.
Как уже установлено нами [Котюрова, Тихомирова, Соловьева 2011],
к не стилеобразующим, но сильнодействующим факторам относится когнитивный стиль ученого, формирующий познавательно-коммуникативную доминанту речевой индивидуальности ученого. Из 10 установленных в психологии научного творчества особенно «влиятельны» такие когнитивные стили,
как дискретно-логический (с учетом различной плотности изложения материала [см. об этом – Гиренко 2005; 2006]), континуально-психологический
(«вязкий»), критический (с учетом толерантной или интолерантной манеры
изложения [см. об этом – Соловьева 2008]) и метафорический стиль.
Естественно, что в научном тексте каждый из этих и других, неназванных, стилей изложения научного содержания отстоит ближе или дальше от
оптимального инварианта, т.е. в меньшей или большей степени подвержен
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деформации стилевого инварианта. В связи с этим нельзя не сказать о значимости профессионального (научного) редактирования научных текстов. Действительно, даже наиболее традиционный рациональный (дискретно-логический) стиль изложения предполагает обоснованную минимизацию терминов,
а также согласование с чувством меры в употреблении стереотипных и индивидуальных языковых единиц, выражающих процесс мысли автора.
Речевая индивидуальность ученого, действительно, проявляется в научных текстах, причем в пределах научного функционального стиля, т.е. в
отношении типичных стилевых черт, создаваемых благодаря употреблению
исторически сложившихся четких речевых структур. Однако пределы стилевого инварианта, существующего в сознании ученого как совокупность
четких речевых структур, характеризуются динамичностью, подвижностью:
количество именно четких речевых структур испытывает воздействие индивидуального когнитивного стиля. В свою очередь, индивидуальный когнитивный стиль «тянет» изложение содержания либо в сторону облегчения и
тем самым «укрепляет границы» научного функционального стиля речи, либо
в сторону утяжеления, т.е. «ослабляет границы» функционального стиля, способствуя созданию и употреблению нечетких речевых структур. Нельзя не
отметить, что «золотая середина» в отношении и количества, и качества языковых единиц в тексте вообще редко достижима, что и предоставило возможность поставить проблему речевой индивидуальности ученого и предложить
один из вполне допустимых вариантов ее решения [Котюрова, Тихомирова,
Соловьева 2011].
Попутно заметим, что нами применен дискурсивно-стилистический
подход к проблеме речевой индивидуальности ученого посредством изучения научных текстов, связанных с воздействием доминирующих особенностей стиля мышления автора
Обратимся к метафорическому стилю мышления, который – в терминах
синергетики – В. Н. Базылев соотносит с хаотическими когнитивными процессами. «Большая часть хаотического мышления в высшей степени метафорична… Люди, характеризующиеся хаотическим когнитивным стилем, пользуются метафорами по трем причинам: метафора обеспечивает неконфликтный и непрямолинейный стиль общения; метафора усиливает впечатление
за счет неявных импликаций; метафора позволяет осознать многообразие
значений и интерпретаций [Курсив наш. – М.К.]» [Базылев 2011: 65]. Кажется, нет смысла возражать против того, что метафора гармонизирует содержание текста: поскольку она ориентирована на «наивное» знание, далекое от
собственно научного, то требует обращения и к общенаучным понятиям, т.е.
фоновому знанию, и конечно, к узкоспециальным представлениям. Вместе
с тем осознание многообразия интерпретаций – благодаря метафоре – ярко
свидетельствует об утяжелении восприятия текста, поскольку предполагает
дополнительные усилия читателя на декодирование метафоры.
Например, для наглядного представления целой разветвленной системы предложений употреблена метафора деревья, из которой ассоциативно
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«вырастают» другие метафоры: «Сверх того, в подавляющем большинстве
случаев – по крайней мере, для предложений, взятых из научных и деловых
текстов – эти деревья (называемые деревьями синтаксического подчинения
или просто деревьями подчинения) удовлетворяют условию проективности:
если А, В, С – вершины дерева, такие, что из А и В идет дуга, а С лежит между
А и В (в смысле имеющегося на цепочке линейного порядка), то в дереве существует путь из В в С… Отмеченные закономерности – «древесность и проективность – можно рассматривать как универсальные» [Гладкий 1973: 100].
Еще более наглядно – через систему почти художественных образов –
формулируется определение понятия «проективность»: «Содержательно проективность означает «синтаксическую связность»: все, что находится между
«хозяином» и «слугой», прямо или косвенно зависит от того же «хозяина», так
что «владения» одного «хозяина» всегда образуют связное множество – попросту говоря, отрезок» [Там же].
С учетом сказанного нетрудно представить, что ученому – всегда носителю определенного когнитивного стиля – в равной степени необходимо
1) овладевать достижениями предшественников в области богатства
стереотипных, четких, «рафинированных» структур научного функционального стиля речи;
2) творчески развивать научный функциональный стиль под воздействием собственного когнитивного стиля посредством собственной речевой
индивидуальности, не забывая при этом о доступности восприятия текста читателем.
Нельзя не поддержать справедливого мнения известного русского лингвиста О. Б. Сиротининой: «Любые тексты без возможности мгновенной
обратной связи требуют более пространной информативной составляющей»
[Сиротинина 2010: 131].
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
РЕФЛЕКСИИ В НАУЧНОМ СОЗНАНИИ1
Лариса Тихомирова

THE COMPLEX APPROACH TO STUDYING A
REFLECTION IN SCIENTIFIC CONSIOUSNESS
Larisa Tikhomirovа
ABSTRACT: Clause is devoted to an actual problem of specificity of the
scientific text, in which during its formation represented an author’s reflection supervision above the communicatively-cognitive activity. The integrative approach
to reflective mechanisms in the text reflects all complexity of the lexico-semantic
analysis of language units. Special interest the scheme conscious activity represents,
modelling cognitive activity of the addressee during development of text situations
where conscious activity is under construction on the basis of three concerning independent blocks: M-to (idea-communications), M-с (conscious activity) and M (pure,
nonverbal thinking). As a result of carried out research of a reflection as mechanism of the organization of creative thinking of the scientist it has been established,
that opportunities to create are cultivated in consciousness of the researcher, and
are realized and develop directly in actual process of the creativity by independent
realization of the reflective efforts applied by the person for reconsideration and
transformation of concrete situations in the text.
KEY WORDS: the scientific text, scientific consciousness, a reflection, critical thinking.

Характерной особенностью современного научного познания является
расширение и углубление его предмета, приводящее к рассмотрению структуры научно-познавательной деятельности ученого. Установка на выявление
глубинных неявных предпосылок формирования и развития научного знания
в тексте выдвигает на передний план проблематику исследования научно-познавательной деятельности ученого как определенной работы сознания с присущей ему диалектикой осознанного и неосознанного, спецификой действия
рефлексивных механизмов.
Проблемы рефлексии при интерпретации научного текста имеют большое значение в формировании научного сознания как ученого, так и читателя.
М. А. Розов в коллективной работе «Философия науки и техники» пишет, что
«при ближайшем рассмотрении довольно легко прийти к выводу, что фактиИсследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ проект
11-34-00228а1
1
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чески почти все в науке сводится к рефлексии» [Розов 1995:76]. Несмотря
на многочисленные публикации, посвященные исследованию рефлексии в
различных сферах науки (философии, психологии, педагогике, лингвистике
и др.), остается множество вопросов, которые не достаточно ясны для широкого круга лингвистов, психологов, когнитивистов, а также мало изучены
или не исследованы совсем. Например, нет однозначного, разделяемого большинством специалистов, разграничения между рефлексией и интроспекцией,
рефлексией и саморефлексией. В целом не определен ее статус в развитии
личности, в развитии научного знания, не четко обозначено, за счет чего конкретно осуществляется «рефлексивный выход».
Понятие рефлексии в широком смысле, как известно, применяется для
обозначения актов самосознания, самоанализа, самооценки того, что можно
было бы назвать «мышлением о мышлении» [Бажанов 2002:73]. Под рефлективностью научного сознания мы понимаем его самообращенность, наличие
в нем механизмов и норм сознательного контроля над процессом роста и функционирования знания в научном пространстве.
Сегодня проблемам управления научными знаниями посвящена обширная психодидактическая и лингвистическая литература. Следует отметить, что в отечественной психологии вопросов рефлексии касались почти все
авторы существующих психологических концепций. Для начала рассмотрим
рефлексию во взаимосвязи с интроспекцией.
Одним из родоначальников метода интроспекции считается английский
философ Дж. Локк. Он считал, что существует два источника всех человеческих знаний: первый – это объекты внешнего мира, а второй – деятельность
собственного ума. Рефлексия, по Локку, – это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность» [Локк 1960:165].
В связи с этим, под интроспекцией в историческом контексте ее возникновения часто понимают метод изучения свойств и законов сознания с помощью рефлексивного наблюдения [Карпов 2004, Лекторский 2001]. Иными словами, всякая рефлексия, которая направлена на изучение закономерностей,
свойственных психике каждого человека, является интроспекцией, а в свою
очередь, индивидуальное самонаблюдение, не имеющее такой цели, – только
рефлексией.
Среди современных разработчиков теории рефлексивной деятельности
следует назвать имена А.В. Карпова, С.Ю. Степанова и И.Н. Семенова.
В подходе А.В. Карпова рефлексивность выступает как метаспособность, входящая в когнитивную подструктуру психики, выполняющую регулятивную функцию для всей системы, а рефлексивные процессы – как «процессы третьего порядка» (считая процессами первого порядка когнитивные,
эмоциональные, волевые, мотивационные, а второго порядка – синтетические
и регулятивные) [Карпов 2004: 88]. В его концепции рефлексия представляет
собой наивысший по степени интегрированности процесс; она одновременно
является способом и механизмом выхода системы психики за собственные
пределы, что детерминирует пластичность и адаптивность личности.
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В лингвистической исследовательской традиции научный текст определяется как «смыслосодержащая структура, отражающая объективное знание
о реальной действительности» [Дридзе 1980:46]. При этом не всегда учитывается рефлексивный характер научной деятельности и, следовательно, не
в полной мере оценивается значимость категории адресованности и фактор
адресата того или иного научного жанра.
В социолингвистических работах, признающих возможность и необходимость лингвистического выражения в научном тексте рефлексивноадресатного аспекта, как правило, изучались отдельные методологические и
лингвистические аспекты реализации указанной категории, преимущественно с точки зрения классификации отдельных языковых средств [см. работы:
Разинкина 1985, Кожина 1998, Дускаева 1998]. В последнее время интересы исследователей нацелены на гуманистическое изучение проблем научной
текстовой коммуникации [Богин 1987], включающей в себя понятие диалогичности [Бахтин 1989]. Исследователи процессов научного познания и научного стиля речи подчеркивают, что применительно к языку науки «диалог»
представляет собой объемное и неоднородное явление, вбирающее в себя основные диалогические измерения, происходящие в самом научном тексте и
вне его [Славгородская 1986]. Именно в этом и заключено «расщепление»
адресации научного текста, когда адресат, как и его адресант, принадлежат
одновременно к внешнему и внутреннему пространству текста, воплощая диалектику «внутриположенности» и» вненаходимости». На материале различных жанров (монография, статья, рецензия, реферат, аннотация, справочник и
т.п.) четко прослеживаются взаимообусловленные процессы рефлексии двух
«диалогов». Во-первых, это диалог между текстом и его адресатом, в котором адресат выступает как фактор, «внеположенный» по отношению к тексту,
во-вторых, как сущность, имманентная тексту и воплощающаяся в таком его
свойстве, как адресованность [Воробьева 1992: 53].
Создание и функционирование современного научного текста возможно только на основе правильно и глубоко отрефлексированного (осознанного)
содержания и формы, значения и смысла как взаимосвязанных и взаимообусловленных диалектических единств, как способов выражения мысли небезразличных для самой мысли.
Из всех составляющих рефлексии для риторики научных текстов наиболее важным и близким является понимание научного текста как важнейшего элемента познавательного процесса. Организация рефлексии в процессе
освоения содержательности при изучении современных научных текстов через наиболее оптимальные и эффективные способы ее стимулирования тесно
связана с понятием «мыследеятельность» (сознательная деятельность) [Щедровицкий 2001: 67]. Условно понятия «сознание», «мышление», «коммуникация», «деятельность» рассматриваются в отрыве друг от друга, однако в
реальности у автора текста / читателя мыследеятельность существует параллельно – как результат мышления и коммуникации и, наоборот, мышление
и коммуникация обусловлены, направляются и определяются сознательной
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деятельностью. На основе схемы, предложенной Г.П. Щедровицким в приложении к управлению процессами адресованности и познания научного текста, можно предложить схему мыследеятельности, моделирующую познавательную активность адресата в процессе освоения текстовых ситуаций, где
мыследеятельность строится на основе трех относительно самостоятельных
блоков. У каждого блока мыследеятельности существует своя собственная
специфическая деятельность. Все зависит от того, какие блоки мыследеятельности (МД) замыкаются в тексте (М-К). В этой схеме центральным является
блок М-К (мысль-коммуникация), так как он соединяет в одно целое блоки
М-Д (мыследеятельность) и М-Н (чистое, невербальное мышление).
Основным в этом процессе является именно рефлексия над специальным научным текстом, которая связывает научный опыт адресата текста и
познавательный образ, представленный в тексте. Например, текст рецензии
на статью «Внутрисосудистое лазерное облучение крови как компонент анестезиологического обеспечения при оперативном лечении больных с острой
кишечной непроходимостью» [Неймарк 2007: 43].
В данном примере отрефлексированным оказывается, прежде всего,
заголовок, содержащий программу интерпретации основного текста статьи:
Может ли внесосудистое лазерное облучение претендовать на роль компонента анестезиологической защиты? Значимым качеством деятельного разума является вопрошающий характер сознания, его способность формулировать вопросы [Копнин 1982: 197]. Вопрос – начальная форма активного
отражения, начало осмысления (рефлексии). Вопрос (проблематизация) ценен тем, что продуманный, сформулированный и заданный основательно, он
помогает выявить пробелы в той или иной области знания, направления дальнейших исследований, места, где может быть «зарыта» разгадка тех трудностей, которые мешают обрести более полную и точную истину об объекте
исследования.
Если рассматривать приведенные далее формулировки, то можно заметить, что рефлексия предстает как психологический ментальный процесс,
связанный с оценкой, которая вносит ясность в отличительные особенности
анализируемого научного явления: Лечение острой кишечной непроходимости до настоящего времени является одним из наиболее сложных разделов
ургентной абдоминальной хирургии. Новаторство данного исследования заключается в том… Применив многокомпонентную НЛА (МНЛА..) авторы
доказали, что данная технология … в наилучшей степени обеспечивала
защиту организма от операционного стресса, что проявлялось стабильностью; с обнаружением ошибки и обоснованием истинных положений: Недостатки работы определяются ее методическим уровнем…. Ошибочно
судить о функциональном состоянии симпатико-адреналовой системы по
уровню кортизола плазмы, не зная показателей концентрации катехоламинов. Дело в том, что ВЛОК обладает гормоностимулирующим эффектом и
его применяют для лечения хронической надпочечниковой недостаточности.
Авторами получены противоположные результаты и их можно правильно
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интерпретировать только на основании комплексной оценки симпатикоадреналовой системы. В таблицах не содержатся контрольные показатели,
а без сравнения с ними у экстренных больных трудно оценивать динамику
изучаемых параметров; с контролем, суть которого состоит в сознательном
соотнесении контролируемого с эталоном: Сделанные замечания преследуют
цель помочь авторам в их дальнейших исследованиях… Возможно, в дальнейшем авторам удастся получить более убедительные доказательства
целесообразности использования ВЛОК в качестве компонента анестезиологического пособия, и тогда в обозримом будущем этот метод займет
свою нишу в клинической практике.
В рецензии можно наблюдать следы рефлексии адресанта и прогнозируемость рефлексивных «ходов» прогнозируемого адресата. Текст рецензии
содержит профессионально значимую информацию, основываясь на специальной терминологии конкретной отрасли знания; критические замечания;
рекомендации.
Если предположить, что отрефлексированное знание – это процесс, то
у него должна быть своя природа, качества, признаки и свойства. Во-первых,
природа этой психологической функции в научном тексте обладает рядом уже
названных важных свойств: способностью к вопрошанию, оценке, критичности, эвристичности и тем самым способностью участвовать в формировании
правильного, позитивного или отрицательного ответа (хотя сама по себе последняя способность не является его основной функцией).
Во-вторых, эти свойства нагружаются определенным содержанием, в
основном в форме утверждений, предположений и гипотез, претендующих
на истинность и являющихся объектами когнитивного сознания. При этом будем помнить, что в широком смысле критичность проявляется в любом акте
мышления. Когда мы что-то отражаем и одновременно размышляем об этом,
то критичность проявляется сразу в двух отношениях: она обращена как к
содержанию мышления, так и к правильности или ложности размышлений
об этом содержании.
Поэтому другой составной частью этого содержания являются методы
контроля рефлексированного знания. К этим формам относятся наблюдение,
эксперимент, рассуждения, различные виды исследований и коммуникативных экспертиз. Свои внутренние критерии правильности функционирования,
работы со своими содержаниями рефлексированное знание получает от логики критического мышления.
В-третьих, все действия, вся работа критического разума может быть
представлена как ряд процедур и правил, которые суммируются в метод исследования, выражаемый в виде набора оценочных (предписывающих или
нормативных) утверждений.
Наконец, это мышление приобретает определенный ценностный статус,
т.е. критическое мышление – одна из важных ценностей сознания ученого.
Рассматривая развитое критическое мышление как обязательный компонент сознания ученого и синтезируя многочисленные определения, можно
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предложить следующий вариант: критическое мышление по отношению к
репрезентации научного знания в текстах – сложный рефлексивный процесс мышления, который включает ассоциативное восприятие, анализ и оценку механизмов функционирования знания в научном пространстве. При этом
развитие критического мышления – не итоговая цель научного сознания, а его
постоянный компонент.
В результате проведенного цикла исследований [Видинеев 1999],
[Прайс 1996] рефлексии как механизма организации творческого мышления
ученого было установлено, что возможности творить культивируются в сознании исследователя, а реализуются и развиваются непосредственно в актуальном процессе самого творчества путем самостоятельного осуществления
рефлексивных усилий, прилагаемых личностью для переосмысления и преобразования конкретных ситуаций в тексте.
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Иконичност на прозодията
в произношението на стандарта,
субстандарта и нонстандарта
Димитър Попов

prosodic Iconicity in standard,
substandard and nonstandard
pronunciation
Dimitar Popov
Abstract: The paper discusses iconic representations of speech in its real
mode of use (on-line performance) in the field of modern Bulgarian standard, substandard and nonstandard pronunciation. These representations are signaled by a
combination of different prosodic elements and summarized in concrete aural images.
KEY WORDS: iconicity, prosody, standard, substandard, nonstandard

Сред аудиалните (слуховите) знаци, които са изградени от дискретни
елементарни единици, се открояват двете най-сложни системи, свързани с дименсията време (тълкувана в чисто физическия й смисъл), а именно – системата на речевите сигнали и тази на сигналите на вокалната музика.
Речта принадлежи към групата на органичните знаци и като чисто аудиален времеви сигнал се характеризира със своята прекъсваема „гранулирана”
структура именно поради реализацията на дискретните си единици във времето чрез средствата на прозодията.
От трите категориално автономни езикови знаци – иконичните знаци,
знаците индекси и знаците символи, предложени на семиотиката от Ч. С. Пърс,
предмет на внимание в настоящото изследване са иконичните репрезентации
на речта в нейния реален режим на употреба (on-line performance) в сферата на
стандарта, субстандарта и нонстандарта на съвременната българска произносителна практика, сигнализирани чрез комбинирането на различни прозодични елементи и обобщени в конкретни слухови образи. Тези звукови гещалти
на речта имат силно изразен иконичен характер, защото чрез съответните си
прозодични огласовки сигнализират подобие между слуховия образ, от една
страна, и от друга – изразената емоция; възрастовата, социалната и регионалната принадлежност на говорещия; половата му идентичност, стил на говорене и
пр. В този смисъл подобието на нещо с нещо друго или иконичното отношение
между signans и signatum на базата на общност по някакво свойство в речта се
изобразява по подобаващ начин чрез нейната прозодия.
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Мястото на речевата прозодия сред останалите иконични знаци може да
бъде показано в следната схема:

Тук прозодията се разглежда като независима от граматиката автономна сигнализираща система и се интерпретира като обобщаващо понятие за
онези супрасегментни аспекти в речта, които произтичат от едновременното
взаимодействие на акустичните параметри: честота на основния тон (F0), интензитет и времетраене в рамките на сричката и в по-крупните единства. Към
прозодията се отнасят и аудитивни феномени като интонацията, т.е. реализацията на височината на тона от речевия поток във времето, чрез гръмкостта,
дължината и паузите, както и свързаните с тях по-комплексни феномени като
скоростта на изговора и ритъма.
Прозодията като основно понятие на супрасегментната фонология е
представена като континуум от различни функции и ефекти, чиято реализация се осъществява както чрез нелингвистични средства (екстралингвистични признаци, като напр. качеството на гласа), така и с помощта на паралингвистични компоненти (напр. звуковите средства за изразяване на емоции
или някои прояви на междуличностното общуване като напр. изразяването на
агресия, успокояването, помиряването, подигравката, степента на ангажираност в разговора и др.) и чрез собствено лингвистични средства (като напр.
признаците на ударението или на акцентната изтъкнатост в интонационната
фраза, съответните тонални характеристики и пр.). Такива непрекъснато вариращи състояния или отношения на говорещия имат иконичен характер и се
изразяват директно в речевия му репертоар чрез последователни вариации на
акустичните параметри, напр. смяната на темпото на речта, на нейната гръмкост и качеството на гласа. Във връзка с това се застъпва мнението, че прозодични феномени (независимо от това дали са основни или атитудиални), които се контролират регулярно от структурите на дискурсивните реализации,
могат и трябва да бъдат разглеждани като важни и съществени лингвистични
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феномени, т.е. необходимо е да бъдат анализирани с формалнолингвистични
средства.
Произносителните практики на съвременния българин свидетелстват за
една изключително богата вариативност, която се реализира в различни типове дискурс с помощта на разнообразни сегментни и супрасегментни средства.
Вербалните огласовки на тези реализации способстват за изграждането на
галерия от речеви портрети (икони), в които се открояват елементи на разнообразни стилове на произношение в сферата на стандарта, субстандарта и
нонстандарта.
Във фокуса на изследователското внимание попадат предимно инхерентните и атитудиалните средства на прозодията в качеството им на фоностилистични маркери, сигнализиращи експресивни конотации на разнообразни дискурсивни практики, които диференцират речевите репертоари на говорещите по социална и регионална принадлежност, по полова идентичност
и по възраст. Съвкупността от подобни фоностилистични параметри дава
основание за отнасянето на отделните слухови образи към стандарта, субстандарта (по диатопичен и диастратичен признак), нонстандарта и техните
междинни формации.
Йерархичният модел на трихотомията стандарт – субстандарт – нонстандарт предоставя добри възможности за диференцирането на речевите
разновидности по хоризонтала и по вертикала, срв. напр. Многостепенния
модел на българската реч:

1. Вариативност на българското произношението
Българската реч в реалния режим на нейното произнасяне се реализира
в процеса на комуникативната интеракция именно под формата на различни
стилистични регистри, чрез които се оформя речевото поведение на носителите на езика.
В трудовете по фонология нееднократно се упоменава наличието на
социално-стилистични алофони. Така например Н.С. Трубецкой отбелязва,
че факултативните алофони (по Н.С. Трубецкой – варианти) се разпадат на
стилистично съществени и стилистично несъществени. В групата на стилистично съществените алофони се включват физиономичните алофони, с чиято
помощ могат да бъдат обозначени социалните стилове на речта [Трубецкой
1960: 54]. Алофоните се подразделят на три типа: основни (типични); второ-
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степенни (комбинаторни и позиционни) и свободни (стилистични). Свободните варианти (сегментни и супрасегментни) се разглеждат във връзка със
социалната норма, която се обуславя от процеса на условията на общуването
и се реализира в речта, докато основните и второстепенните варианти се разглеждат във връзка с обективната норма, която се обуславя от системата на
езика [Попов 1992].
Стилът на произношение отразява реализацията на закономерностите при функционирането на фонетичните средства в различни форми и типове
на устната реч, т.е. в различни типове дискурс (напр. в сценичната реч на театъра, ораторската реч на политици, диалогът на токшоуто, проповедта на свещенника, спонтанния разговор между близки хора, шептенето в неформална
и формална ситуация, речитатива на рекламния дискурс и др.). Възникването
на термина е резултат от междудисциплинарната координация за изследване на
езика, появила се вследствие на взаимодействието между стилистиката, фонетиката, социолингвистиката, акустиката и др. [Попов 2004].
Фонетичните особености на произносителния стил се определят както
въз основа на сегментните, така и въз основа на супрасегментните единици
на речта. Ясният и отчетлив изговор на звуковете, тяхното изпускане или вмъкване, допълнителната лабиализация, назализация и др. определят до голяма степен фонетичното съдържание на един или друг произносителен стил.
Както беше изтъкнато вече, най-важно значение за определяне на произносителния стил има употребата на свободните варианти, които за разлика от
основните и второстепенните (комбинаторни и позиционни) не са обусловени от позицията. Така например на сегментно равнище редукцията на гласните може да бъде по-силно или по-слабо изразена. По-силната редукция се
схваща като белег на разговорност (с наличие на фонетични диалектизми),
а по-слабата редукция маркира по-изискания, по-грижливия изговор (напр.,
произносителния стил на тържествената реч).
Интонационното оформяне на речта (чрез нейните компоненти – мелодика, пауза, интензитет, темп) е извънредно необходима за прозодичното обособяване на един или друг произносителен стил. Прозодията е призована да
диференцира различните типове дискурс с оглед на социалните особености в
изговора, с оглед на регионалния или чуждия акцент, половата принадлежност
и професионалната детерминираност на говорещия. В този смисъл М.М Бахтин
пише, че интонацията е социална par excellence [Волошинов 1926 (2000): 80].
В българската лингвистика е разпространено схващането, че произносителният стил трябва да се разглежда като неделимо единство от сегментни и супрасегментни единици, съчетани по определен начин. От гледище на
фонетичната организация както на сегментните, така и на супрасегментните
единици се говори най-общо за съществуването два основни произносителни
стила – маркиран и немаркиран [Тилков 1974]. В зависимост от целите на
изказването и обстановката, в която протича речта, произносителните стилове от своя страна предлагат различен брой подстилови разновидности.
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Под маркираност и немаркираност тук се разбира обработеност или
необработеност на звуковите средства, взискателно или невзискателно произношение, изговор, близък или отдалечен от правоговорните норми. Във Фигура №1 и Фигура №2 са представени за сравнение слуховите образи съответно на небрежен изговор (нонстандарт) и на взискателен (книжовен) изговор
(стандарт) на фразата Не ме пипай, бе! в речта на един и същ говорещ (тийнейджър). Наблюдавайки спектрите на двата изговора и изхождайки от субективното слухово възприятие, веднага се забелязват както сегментните им
диферентори (напр. консонантната геминация, удължаването и др. в невзискателното произношение), така и техните прозодични различия (в мелодиката,
паузирането и броя на интонационните групи, скоростта на произношението,
напрегнатата / отпуснатата фонация и др).

Фиг. №1: Небрежен изговор [м м ъ п п ъ й б е ] на
фразата Не ме пипай, бе (нонстандарт).

Фиг. №2: Книжовен изговор на фразата
Не ме пипай, бе (стандарт).

2. Изговорни стилове в българската реч
2.1. Маркиран произносителен стил
Маркираният стил от гледище на реализацията се характеризира с обработеност на фонетичните компоненти на фразата и със значителна напрегнатост на говорния апарат, обуславящ оптималната артикулация на звуковете
в речта. Това е произносителният стандарт на съвременния българин.
На сегментно равнище неударените гласни се редуцират в по-малка степен,
не се допуска изпадане на съгласни и т.н. От друга страна, изискванията на
правоговорната норма се спазват максимално. Маркираният стил се използва
преди всичко при монологичната форма на езиково общуване. В зависимост
от съдържанието на езиковото съобщение и търсения ефект на неговото въздействие маркираният стил може да зазвучи тържествено или по-спокойно и
делово, т.е. да се обособи в два произносителни подстила – тържествен и
неутрален.
2.1.1. Тържественият произносителен подстил се използва за съобщаване на изключително важни събития. За неговото фонетично оформяне
основна роля играе интонацията с особено и нарочно подчертаване на нейните компоненти – темп, мелодика, паузи и обща интензивност. Този подстил се
характеризира най-общо със следните интонационни особености: а) подчертано накъсване на фразата с обособяване на голям брой синтагми; б) изобилие
на мелодични контури за незавършеност с подчертаване на възходящата ме-
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лодика, които създават впечатление за патетика на речта; в) голям брой паузи,
които в повечето случаи са удължени както на границата на синтагмите, така
и в края на съобщението; г) бавен темп на речта, създаващ понякога и впечатление за известна монотонност; д) ярко открояване на логическите ударения
чрез тонална емфаза, които се употребяват от говорещия почти във всяка фраза; е) повишена интензивност.
2.1.2. Неутралният произносителен подстил се използва от говорителите по радиото и телевизията, от докладчици по събрания, учители, изобщо от всички тези, които по един или друг начин се включват в процеса на
масовата комуникация. Неутралният стил не означава неутрално отношение
към предмета на изказването. Определението „неутрален“ е само от гледище
на фонетичната реализация.
Неутралният стил се определя като подстил на маркирания преди всичко с обработеността на фонетичните компоненти, т.е. тази обработеност е
негов основен белег, поради което той също се включва в сферата на стандарта. В същото време обаче в сравнение с тържествения подстил той е неутрален именно с липсата на подчертаните и нарочно търсени ефекти на интонационните компоненти. Най-общо той може да бъде характеризиран по
следния начин: а) липса на удължени паузи; б) среден темп на изговор (нито
бавен, нито бърз); в) умерена сила на изговора; г) комбинирано използване на
възходящата, равната и низходящата мелодика.
Изговорът на отделната дума съвпада с нейното писмено отбелязване.
Не се допускат изпадания и сливания на отделни звукове и срички, които са
непрепоръчителни от гледище на правоговорната норма. Неутралността на
интонационната огласовка понякога създава впечатлението за монотонност на
речта (липса на интонационна релефност).
2.2. Немаркиран произносителен стил
Немаркираният стил, наричан още непълен, битово-разговорен, непринуден, е произносителната практика на ежедневието – в сферата на битовото общуване и трудовата дейност, в семейството, в компания сред приятели
и т.н. Нарича се немаркиран поради липсата на обработеност на фонетичните
компоненти, поради което той представлява произносителната практика
на субстандарта и нонстандарта, реализирана в различни типове дискурс.
Обичайната форма на неговата реализация е диалогичната (чрез последователности от реплики), при която събеседниците не полагат особени усилия за
грижлив изговор на сегментните единици. Отделните реплики се отличават с
краткост и опростени синтактични конструкции.
От гледище на произношението немаркираният стил се характеризира
с липса на отчетливо артикулиране на звуковете, сливане на отделни звукове
в един звук и най-вече с изпадане на звуковете от състава на думата (напр.
тва вм. това, тримесчие вм. тримесечие, матрялна база вм. материална
база, идьот вм. идиот, виши военни вм. висши военни, ткъв вм. такъв, отиъмси вм. отивам си, шходтили вм. ще ходите ли и др.), изобщо с това, което
обикновено се нарича небрежен изговор. Интонационните характеристики на
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немаркирания стил са извънредно разнообразни и трудно се поддават на описание поради неизчерпаемостта на речевите ситуации и многообразието на
целите на изказването. В най-обобщен вид те биха могли да бъдат охарактеризирани по следния начин: а) слабо изразено членение на фразата на отделни синтагми; б) наличие на хезитационни паузи (за колебание); в) по-малък
брой и скъсено времетраене на реалните (лингвистичните) паузи в сравнение
с броя и времетраенето на тези при маркирания стил; г) неравномерен темп
на речта; д) неравномерна е и силата на изговора на отделните съобщения; е)
сравнително по-малки интервали между мелодичните контури на отделните
синтагми.
3. Иконизъм в регионалните изговорни типове
Регионалните фонетични особености на родния диалект често съпътстват книжовното произношение. Въз основа на влиянието на диалектите се
обособяват две основни регионални произносителни практики: от източнобългарски и от западнобългарски произносителен тип. Диалектното регионално разнообразие от произносителни практики оформя сферата на субстандарта.
Екстремните прояви на палатализираност на съгласни пред е и и (срв.
разликата между екстремно мекия изговор в сравнение с книжовния във Фиг.
№3а и Фиг. №3б и редукцията в източния произносителен тип в редица случаи стават обект на насмешка. В западнобългарския произносителен тип като
некоректна изговорна практика и белег на немаркиран стил се окачествява
твърдият изговор на някои граматични форми (глаголни окончания и определителен член от типа: спъ вм. сп’ъ,; зетъ вм. зет’ъ).

Фиг. №3а: Мек източнобългарски произносителен тип
на фразата Добър ден

Фиг. №3б: Книжовен изговор на фразата
Добър ден

Характерен фоностилистичен западнобългарски изговорен вариант на сегментно равнище представлява редовната употреба на твърдото
билабиално’л‘ = [ l ] в Пернишкия край, което предизвиква насмешка сред
останалите носители на българския език и често се възприема като маниерен
изговор, напр. [lе́сно не́ма], [не́ма lа́боо ко́пеlе]. Подчертано иронизиране и
пародиране на тази изговорна особеност, пораждаща ярък фоностилистичен
ефект, се наблюдава в речитатива на песента “Скакалец”, изпълнявана от групата “Хиподил”. Такава преднамерено търсена пародийна употреба се наблюдава и в изговора на радиоводещ, срв. Фигура №4:
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Фиг. №4: Изговор на билабиално твърдо “л” в думата СКАКАЛЕЦ
Това явление се е превърнало дори във фоностилистичен “хит” в разговорната практика, когато говорещият преследва постигането на ярък комичен
ефект в изказа си. Подобни изговорни практики, при които пародийно се използва ефектът на речевата маска, би следвало да бъдат отнасяни към сферата
на нонстандарта.
Екзотичната стилистика на източнобългарския регионален изговорен
тип може да бъде илюстрирана с речта на дете от рекламния дискурс на телевизионна медия от гр. Шумен, където много от гореспоменатите характеристики на местния диалект се проявяват ясно по спектрите. В този случай
обаче става дума за естествен диалектен изговор, поради което употребата би
следвало да бъде отнесена към сферата на субстандарта. Слуховият образ
на произношението е представен във Фигура №5.
Много рядко срещана стилистична окраска притежава архаичният регионален изговор (с особен квантитет на гласните) на 100-годишна жена от
с. Голица (Варненско), носителка на старинния еркечки диалект. Представата
за уникалната музикалност на тази екзотична речева практика е илюстрирана
чрез слуховия образ на нейната интонационна огласовка във Фигура №6.

Фиг. №5: Източнобългарски фоностилистичен
вариант на фразата Много искам да порасна и да уча
в Шуменския университет (детски глас)

Фиг. №6: Регионален изговор от с. Голица
(Еркечки говор) на фразата Стъмнило ли се
беше

Интересен стилистичен ефект върху реципиента в България предизвиква и необичайното произношение на лица, говорещи български в семейната си среда, но родени и живеещи постоянно в региони извън пределите на
България, чиято реч е силно повлияна от регионалната артикулационна база.
Употребата на чужди за българската фонемна система звукове при продук-
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цията на българска реч може да се определи като проява на ксенофония (от
англ. xenophones – термин на Р. Еклънд и А. Линдстрьом). Речта на днешните банатски българи (с. Винга) е повлияна във фонетично отношение от
румънската фонетика. Такива изговорни особености изглеждат необичайни
спрямо книжовния български изговор и се възприемат като свидетелство за
чужд акцент, който оказва и определен стилистичен ефект върху реципиента.
Илюстрация за характерния мек изговор на л’ [ ] като белег за особен чужд
акцент в произношението представлява Фигура №7.
у

Фиг. №7: Слухов образ на фразата Ми, нали колежката беше млада,
изговорена с румънски акцент
Илюстрираната произносителна практика би следвало да се отнесе към
явленията на нонстандарта поради силно изразеното влияние на чуждата
артикулационна база.
4. Иконизъм в груповите изговорни типове
Речевото поведение на говорещия човек се формира под въздействието
на сложния комплекс от редица реално неотделими социално-демографски
обстоятелства. Според М. Виденов говорещата личност е разностранно и
уникално явление и тази уникалност произтича преди всичко от безкрайното
разнообразие от социални контакти, от индивидуалните наклонности и предпочитания, които се вербализират с помощта на различни социолингвистични
речеви маркери, свързани с произхода и местоживеенето, с възрастта, с образованието и професията, с пола, с етническата или религиозната принадлежност и др. Една част от маркерите изпълняват стилистични функции, т.е. те са
търсени и желани (срв. [Виденов 1998]).
Груповите изговорни типове представляват цяла галерия от различни
социолектни речеви практики, предопределени от принадлежността на говорещия към съответна група въз основа на критериите полова идентичност,
възрастова идентичност, социален статус, професионална принадлежност
и др.
Настоящото изследване не си поставя претенциозната задача да даде
една пълна представа на груповите изговорни речеви изяви. Тук са представени само отделни типични и характерни прояви на изговора, които свидетелстват за корпоративната принадлежност на говорещия към определена група.
При това границите на отделните групи са отворени и подвижни (плаващи и
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преливащи една в друга), което свидетелства за това, че определен говорещ
по редица особености може да бъде отнесен към различни групи с оглед на
проявата на съответните социолингвистични маркери в неговата реч.
По повод на определянето на половата идентичност по гласа на говорещия е необходимо да се отбележи, че основната честота на гласа (pitch, F0) не
е определящ фактор за различаването на мъжки / женски глас, въпреки принципната визуална реализация на женските гласове в горната част на спектъра
и съответно изобразяването на мъжките гласове в по-ниските спектрални честоти. Така напр., гласът на американската певица Шер, както и този на известната от близкото минало Аманда Лиър са характерно по-ниски от гласовете на
много мъже, ала въпреки това те се възприемат като женски. Множество рок
певци (мъже) пък изпълняват песните си с фалцет и гласовете им се възприемат като женски, в редица случаи дори някои аудитори се затрудняват при
определянето на пола на изпълнителя. Същото важи и за спинтовите тенори
в оперното пеене. В това отношение интерес от фоностилистично гледище
представлява речевият репертоар на говорещи с транссексуална идентичност,
които са с мъжки произход, но в обществото присъстват с женската си идентичност, която типизира тяхното речево поведение. В процеса на трудовите
им изяви в публичното пространство те изпълняват различни роли – на радиоводещи, артисти, модератори, певци и др.
Произносителните изяви на подобен род говорещи в много случаи
се възприемат като провокационни и скандални, защото не само не зачитат
стандарта, но и съзнателно го нарушават. Именно поради тези причини те се
обособяват в сферата на нонстандарта, защото използват в репертоарите си
множество ресурси на “неканоничната фонетика”.
А. Иконизъм в дискурса на травеститите
Тази група говорещи се стреми да подчертае максимално женствения
си маниер на изговор като за тази цел се използва говоренето с фалцет. Фалцетът функционира като маркиран регистър, който се реализира чрез прехода в горната граница на честотния диапазон. Перцептивно подобна речева
практика се осъзнава от реципиента като женствена артикулация с характерен
висок регистър, при която обаче на места се забелязват преходи към параметрите на вродения по-нисък диапазон на нормалния непреднамерен изговор.
Фалцетната фонация в случая е преднамерено търсена от говорещия и тя се
постига чрез повдигането на ларинкса (в това число и на адамовата ябълка), в
който са разположени гласните струни, нагоре и намаляване на дължината на
гласовия тракт (изнесена напред артикулация); чрез постоянните изменения
на модулацията на гласа и увеличаване на основната честота; чрез удължаване на времетраенето при изговора на гласните; чрез провлачването на артикулацията, което от своя страна се възприема като ленив, артистистичен и леко
небрежен, дори в отделни случаи като разглезен изговор, съчетан с придихателна фонация и назална артикулация (като свидетелство за превзетост и
дори флиртуване в речта) (срв. Фиг. №8 и Фиг. №9).
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Фиг. №8: Маркиран висок регистър с фалцетна фонация Фиг. №9: Изговор на травестит: Това той съм
в изговора на травестит (водещ на развлекателно
аз (FCT+PDH) (имитация на женска реч)
рекламно-информационно радиопредаване)

Б. Иконизъм в дискурса на младежкия сленг (“мачо”-изговорен тип)
Така нареченият “мачо”-изговорен тип се наблюдава в мъжката реч, както и в речта на някои тийнейджъри, които вече се самоосъзнават като представители на мъжкия пол (през периода на пубертета) и чрез речта си се опитват
да прикрият мутациите на гласа си, демонстрирайки мъжественост с дрезгав
глас в изговора. Характерна особеност на този изговорен тип представлява и
използването на вибрацията като характерен тип регистър, който се постига
чрез преминаването в долната граница на честотния диапазон. Перцептивно
такова произношение се квалифицира като ниска темброва окраска, маркирана с вибрация. Преобладава небрежният изговор с емфатично удължаване
на гласните при изразяване на ярка емоция, изпускане на съгласни, бърз темп
на речта и сливане на компонентите на фразата в една дихателна група. Тези
фоностилистични особености свидетелстват за характерна доминантна реч,
за изразено чувство на превъзходство (или презрение) в речта на говорещия,
тщеславие и пренебрежително отношение към останалите участници в комуникацията (срв. Фиг. №10). В отделни случаи пренебрежителното отношение
се експлицира и с помощта на ленивата назална артикулация (тъй нареченото
“говорене през нос”) и относително високия тонален диапазон на изговора
(срв. Фиг. №11).

Фиг. № 10: Тонална емфаза в нисък тонален
диапазон, маркирана с вибрация във фразата:
КаКЪ-ЪВто и да е вашия би-изнес (VBR).

Фиг. 11: “Мачо”-изговорен тип с назална
артикулация на фразата Мно-о яко (VBR -с
вибрация)

Дискурсът на младежкия сленг е ярко прозодично явление, чиито реплики много често се изговарят с извънредно бърза скорост, изключително
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небрежно произношение и монотонен разтеглен равен интонационен контур,
разположен в изключително висок тонален диапазон (срв. Фиг. №12). На пръв
поглед се създава впечатлението за безизразност на прозодията поради липсата на релефност в реализацията на мелодиката и заради отсъствието на ясно
откроими паузи, които да парцелират отделните фрагменти. Това впечатление
обаче се компенсира чрез използването на фонационни средства, като напр.
напрегнат глас + крясък в гласа, които способстват за оформянето на фоностилистичния ореол на тарикатската реч (силно изразен нонстандарт).

Фиг. № 12: Тарикатски небрежен изговор на фразата Неа-а се пла-ашиш
ко-опеле-е! (маркиран висок регистър, разтеглено произношение,
“провлачен” изговор)
Разгледаните изговорни типове съвсем не изчерпват многообразието на
характерните стилистично-регистрови огласовки в дискурса. Описаните употреби имат по-скоро илюстративен характер на представата за възможните
вариации на стилистиката на гласа в различни типове дискурс. В цялостното
впечатление за вербалното поведение на човека те заемат самостойно място наред с другите езикови средства – лингвистични и паралингвистични и
по този начин свидетелстват за богатата вариативност на произносителните
практики на съвременния българин в сферите на стандарта, субстандарта
и нонстандарта.
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Корпусна перспектива
в изследванията на детската реч
Велка Попова

Corpus perspective in the studies
of child language
Velka Popova
Abstract: The present research work focuses on the possibilities of applying the corpus linguistics in exploring child language. The Bulgarian computer
corpus is presented in which the linguistic resources are transcribed and annotated
in the terms of the CHILDES system. The paper also dwells on the advantages and
perspectives of this new research paradigm in the process of modeling the language
ontogenesis after the example of specific set of research works implemented on the
grounds of the empirical template of solid database.
KEY WORDS: linguistic resources, computer corpuses, child language

Увод
През последните десетилетия лингвистичните ресурси, организирани като корпуси, все по-широко се използват при моделирането на езика и на
речевото поведение на неговите носители, въпреки факта, че създаването и
поддържането на компютърни корпуси е едно извънредно трудоемко и скъпо
струващо начинание. С появата на модерните технологии се наложи нов поефективен стандарт за тяхното представяне и обработка. По този начин стана
възможно разширяването на обхвата на отделния корпус до милиони езикови
единици, като същевременно се оптимираха и опциите за тяхното анотиране
(лингвистичен анализ), унифициране, стандартизиране и многократно използване. Достатъчно е да добавим само и прилагането на модерните компютърни програми за автоматичната обработка на огромните масиви от данни, за да
допълним представата за новото качество на изследователска работа, което се
предполага от корпусната перспектива в съвременната хуманитаристика като
цяло. Предлаганата работа е фокусирана върху възможностите за приложение
на корпусната лингвистика при изследването на детската реч, която може да се
определи като изключително своеобразен лингвистичен феномен. Представен
е български компютърен корпус, в който лингвистичните ресурси са транскрибирани и анотирани в термините на системата CHILDES. Направен е опит да се
откроят предимствата и перспективите на тази нова изследователска парадигма
при моделирането на езиковата онтогенеза на примера на конкретни проучвания, осъществени върху емпиричната платформа на солидни бази данни.
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Корпусната парадигма – необходимост или мода в областта на изследванията на детската реч
В предлаганата работа ще бъде потърсен отговор на въпроса: Мода или
необходимост е прилагането на корпусната парадигма в областта на изследванията на детската реч? При това веднага трябва да се отбележи, че
създаването на компютърни корпуси е извънредно скъпоструващо и трудоемко начинание. Така предварително се поражда съмнение в това, дали екзотичността на детската реч като лингвистичен феномен би била достатъчен мотив
за реализиране на самоцелни и тежки по същината си проучвания. Отговорът
би могъл да бъде потърсен в две посоки, а именно: Защо изобщо са нужни
изследванията на детската реч? и Какви са предимствата на корпусната
парадигма пред традиционните подходи, прилагани до този момент при проучването на езиковата онтогенеза?
В лингвистичната традиция съществува траен интерес към феномена
детска реч и това съвсем не е плод единствено на самоцелен интерес и обяснимо човешко любопитство от страна на изследователите. Напротив, данните
на езиковата онтогенеза се оказват в рамките на много направления задължителните „външни доказателства” за проверката на една или друга хипотеза, на
един или друг теоретичен конструкт. Наред със своята значимост за изясняването на въпроси на лингвистичната типология и универсалиите, те именно дават възможности и за адекватното решаване на проблемите на ранната речева
патология и на езиковото обучение. През последните десетилетия, свързани с
бурното развитие на психолингвистиката и когнитивната лингвистика, детската реч се оказва също така и ключ към разгадаване на тайната на действието
на човешкия перцептивен и когнитивен апарат. По този начин изследванията
на лингвистичната онтогенеза се вписаха пълноценно в общата тенденция в
съвременното езикознание към откъсване от изолираното изучаване на езика
сам за себе си и насочването на вниманието към човека в речевата интеракция.
Предложеното в едри щрихи представяне на значението на детската реч
недвусмислено доказва необходимостта от създаването на адекватен модел на
езиковата онтогенеза, което пък на свой ред поставя проблема за (не)достатъчността на досегашните подходи за преодоляването на митовете не само в лингвистиката, но и в психолингвистиката, и в методиката на езиковото обучение.
Веднага възниква въпросът за осигуряването на съответните модели с надежден емпиричен материал. По традиция в лингвистиката и в психолингвистиката съществуват три основни метода за събиране на езикови данни, обособени и
специализирани с оглед на местонахождението на изследователя (в кабинета,
на терен или в лаборатория), а именно: интроспекцията, наблюдението и
експеримента. Всеки един от тях има и предимства, и недостатъци, което на
свой ред предполага идеята за съчетаването им като гаранция за оптималност
и адекватност. Тяхното място се определя във всеки конкретен случай с оглед
на спецификата на самия изследователски обект. Обикновено пътят на едно
изследване започва почти винаги от кабинета, но след това задължително преминава през апробация на терена или в лабораторията. Възможни са случаи,
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в които интроспекцията да остане доминиращ или единствен подход. В други
ситуации това би било твърде рисковано особено когато става дума за лингвистични феномени, за които човек „няма спомени”, като например детския
език. Тогава действието на интроспекцията се ограничава до формулирането
на хипотезите, при чиято операционализация, обаче, се използват данните от
наблюдения и експерименти. При това от съществено значение е техният широк обхват, гарантиращ солидна емпирична база за апробацията на съответните модели.
В реда на тези мисли напълно естествено се откроява въпросът за методите на събирането на достатъчен в количествено и качествено отношение
емпиричен масив за адекватното изучаване на детската реч. Краткият екскурс,
който следва, ще маркира търсенията в това отношение и ще се опита да открои мястото на корусната парадигма сред досегашните изследователски платформи.
Кратък екскурс
Масиви от емпиричните данни са използвани много преди появата на
корпусната лингвистика. Нейният подем като методология е тясно свързана
с историята на лингвистиката като емпирична наука. Много от технологиите,
които се прилагат в корпусната лингвистика, се коренят в традицията от края
на XVIIІ в. и XIX в., когато лингвистиката за пръв път е била провъзгласена
за «реална», т.е. емпирична наука. Така в основата на корпусната лингвистика
залягат многочислени области на езиковедски изследвания. Тук попадат и първите систематични проучвания на езиковата онтогенеза. В тях се наблюдава
предпочитание към събиране на емпиричен материал, т.е. описването на детската реч в нейните конкретни проявления и съхраняването на сведенията за
първите думи и изказвания на детето. Така от средата на ХІХ до средата на ХХ
век е характерна практиката да се водят дневници на хронологичното развитие на детската реч, които имат предимно дескриптивен характер. Философи,
естественици, лингвисти, психолози правят подробни записки върху речевото
развитие на своите деца. Достатъчно е само да бъдат споменати имената на
някои от тях: Иполит Тен, Чарлз Дарвин, Д. Тидеман, В. Леополд, Грегоар, Ян
Бодуен де Куртене, А. Н. Гвоздев, И. Георгов. Голяма част от тях са публикувани частично или цялостно докъм 30-40-те години на ХХ век. И до днес тези
своеобразни “бебешки биографии” не губят своята значимост. Съвременните
учени се връщат непрекъснато към тези данни.
През 30-те години на ХХ в. в рамките на бихевиоризма се правят първите срезови проучвания (нем. Transversalstudien), в които вече могат да се сравняват образци от много деца в една и съща възраст, а това прави възможно да
се прилагат разнообразни статистически методи, да се планират и провеждат
експерименти.
През 60-те години на ХХ век паралелно на появата и утвърждаването на
корпусната лингвистика в областта на детската лингвистика започва епохата
на “лонгитудиналните срезови изследвания”. Документални записи на речеви
фрагменти върху магнетофонна лента, които се осъществяват по определен
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график с предварително назначени времеви интервали, дават възможност да
се преодолее фрагментарността и случайността, присъща за дневниците и на
срезовите данни от предишните етапи.
Веднага трябва да се отбележи, обаче, че в зависимост от поставената цел отделните методи имат своите предимства и недостатъци: дневниците са много полезни при проучването на онтогенезата на лексикона, но те не
са подходящи за получаване на надеждни количествени резултати; срезовите
изследвания дават обемна база от данни, но не са в състояние да отчитат достатъчно индивидуалното в езиковото усвояване (най-вече скоростта на усвояването при различни деца). Лонгитудиналните изследвания дават сравнително
точна картина за отделното дете, но понеже събирането на данните отнема
много време и методите на транскрибиране или изобщо за обработка могат да
бъдат различни, сравнението с други лонгитудинални изследвания става още
по-трудно; освен това един отделен корпус може да бъде подвеждащ поради
предопределени индивидуални различия в процеса на усвояването.
Качествено нов етап в изследванията на езиковата онтогенеза бележи
създаването на компютърни системи за натрупване и автоматична обработка
на огромни масиви от детските речеви данни. Именно те през последните десетилетия създават условия за успешното реализиране на мащабни крослингвистични проекти, посветени на онтогенезата на множество езици. Една от
най-популярните компютърни системи е CHILDES (Child Language DATA
Exchange System / Система за обмен на данни по детска реч). Тя е създадена
през 80-те години на ХХ век от американските учени Б. Макуини и К. Сноу.
Системата CHILDES представлява свободна за безплатен достъп зона в Интернет (http://childes.psy.cmu.edu), което я прави достъпна и отворена за всички
изследователи.
Системата CHILDES – възможности и перспективи
Базата от данни на CHILDES съдържа голям обем от сведения за усвояване на множество езици, като например: английски, африкаанс, датски,
холандски, френски, немски, немски, иврит, унгарски, италиански, полски,
испански, турски и др. В базата данни има и специален раздел от данни за
аномалиите в езиковото развитие и за усвояването на втори език.. Освен базата данни CHILDES предоставя на изследователите и пакет със специализирани програми CLAN, чрез които е възможно да се осъществява различен
тип анализ на въведените диалози (фонетичен, морфологичен, синтактичен)
и коментарите към тях. В този смисъл CLAN дава възможност автоматично
да се получат най-разнообразни статистически и съдържателни резултати от
транскрибираните и кодирани данни, като например за честотата на думите,
за лексикалното разнообразие и съчетаемост, за специфичните потребителски
думи и форми (например детските езикови грешки като специфични отклонения от нормата на съответния език: единиците на т.нар. BABY TALK, ономатопеи, свръхгенерализации, детски и семейни оказионализми) и т.н.
Несъмнена е ползата от автоматизираната компютаризирана система
за обмен на езикови данни CHILDES. Причините за нейното разработване са
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очевидни за всеки, който е създавал и анализирал записи. Една такава система
дава възможност да се осигури по-голяма научна прецизност при събирането,
транскрибирането и кодирането на данните, а също така да се автоматизира
анализа на големи количества разговорен материал, което разширява значимо
емпиричната база, върху която се строят новите теории. Всичко това допринася за постигане на ново качество на научния продукт. Безспорно свидетелство
за предимствата на CHILDES са над 3000-те публикувани работи върху различни езици, базирани върху използването на тази система.
Системата CHILDES е особено необходима днес, когато се осъществяват мащабни интегративни изследвания на детската реч в рамките на международни научни проекти (като напр. крослингвистичните проекти Preand Protomorphology in Language Acquisition1; Syntaktische Konsequenzen des
Morphologieerwerbs2; Erwerb sprachlicher Markierungen zur Differenzierung von
±Begrenztheit3; Spracherwerb: Acquisition and Disambiguation of Intersentential
Pronominal Reference и др.). В този контекст именно универсалният модел за
представянето и за анализа на данните, съдържащ се в CLAN, дава на учените,
изучаващи по няколко десетки езици, резултативно и надеждно да осъществяват сравнително-типологични изследвания и на тази база да се строят солидни
модерни теории.
Български корпус с детски речеви данни
Факт е вече и български корпус, разработен в термините на CHILDES.
Той включва два типа речеви ресурси: корпус А, включващ спонтанна реч
на 4 деца в ранна възраст (от 1 до 3 години), и корпус Б, включващ разкази по серия картинки на 90 деца в предучилищна възраст (от 3 до 6 години).
Този емпиричен материал все още не е включен в общата банка на системата
CHILDES, тъй като все още продължава разширяването му с нови данни, а
също така се работи и по подготовката за включване на натрупаните необработени масиви.
Досега в рамките на корпус А събраните и подготвени за компютърната база CHILDES данни включват аудиозаписите на спонтанна реч на четири
български деца (преобразувани в компютърни WAV-файлове), които са транскрибирани и кодирани в CHAT-формат. В основата на базата данни са заложени
33 часа записи (дигитализирани и съхранени в 32 *.wav-файлове) и транскрипти в 355 страници. При създаването на *.cha-файлове данните от някои краткосрочни и близки по време файлове бяха обобщени в един документ. Корпусът
от данните на четирите деца е представен в 30 файла в CHAT-формат.
Наблюдаваните деца са родени и живеят в град Шумен, Североизточна България. Те са записвани в обичайни ситуации (игра, обличане, хранене,
приспиване, разглеждане на книжки с картинки и т.н.) в процеса на ежедневното им общуване с най-близките. Всички лица, регистрирани в базата данни
Виж http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/ jahresberichte/jb2000.pdf
Виж http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/ material/jahresberichte/ jb2003.pdf
3
Виж http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/jahres berichte/jb2007.pdf
1
2
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като участници в диалозите, са монолингви, носители на български език. Възрастните от обкръжението на децата са с добро ниво на образование (средно
гимназиално и университетско). Аудиозаписите на три от децата (ALE, TEF,
IVE) са направени от изследователката (авторка на това изследване и майка
на едно от децата – ALE), а на BOG – от майката на детето (също лингвистка).
Транскрипцията и кодирането на материала са изцяло дело на авторката на
настоящата статия.
В рамките на корпус Б попадат разказите на деца от 3- до 6-годишна
възраст от Шумен и Варна. Те бяха записвани на диктофон, след което съответните аудиозаписи бяха преобразувани в компютърни WAV-файлове, които
са транскрибирани и кодирани в CHAT-формат според изискванията на системата CHILDES. В базата данни са заложени 3 часа записи (дигитализирани и
съхранени в 30 *wav-файлове) и 60 транскрипти в 62 страници. Записите са
направени от 3 учителки в детски градини на град Шумен, а транскрипциите и
анотирането от авторката на тази статия.
Приложимостта и надеждността на описана база с речеви данни на български деца отчасти е апробирана в рамките на дискусиите и сравнителните
анализи на българския с други езици (в частност, немски и руски), осъществявани в рамките на крослингвистичната програма за изследване на ранното
усвояване на аспекта (срв. [Кюнаст, Попова, Попов 2004]; [Битнер, Гагарина,
Попова, Кюнаст 2005]). Същевременно корпусът заляга като емпирична база и
на множество частни изследвания върху различни страни на ранната онтогенеза на българската граматика (вж.: [Попова, Попов 2007; Попова 2010; Попова
2011] и др.), а така също и на проучвания на детския език в предучилищна
възраст, които са все още в работен режим.
Заключение
В предложената работа беше направен опит да се открои корпусната
перспектива като основна линия в областта на изследванията на езиковата онтогенеза от времето на Чарлз Дарвин до наши дни. За това, че акумулирането
на емпирични данни винаги е било, е и ще бъде доминиращо, има достатъчно
свидетелства. С течение на времето и с развоя на техническия прогрес, обаче,
се стига до ново качество на емпиричните продукти и възможностите за тяхната обработка. Картотеките и дневниците са заменени с електронни речеви
масиви, трудоемката и изтощаваща работа по регистрирането, транскрипцията
и статистическата обработка на данните е осигурена от разнообразни съвременни технически средства и програмни продукти.
В контекста на тези заключителни думи би могло да се каже, че апогеят
на този еволюционен процес е създаването на CHILDES. Типологичното многообразие на включените езикови данни, единният формат за транскрипция,
пакетът от програмни ресурси CLAN за автоматична обработка превръщат
тази система в една изключително полезна и удобна платформа за изследователска работа. Същевременно може да се добави, че именно оптималните
емпирични възможности биха могли гарантират на всяко едно лингвистично
изследване постигането на висока степен на обективност и адекватност на по-
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лучените резултати, както да бъдат и солидната база за апробация на моделите
на езиковата онтогенеза.
Не на последно място трябва да се отбележи още и това, че унифицираната удобна техника за анотиране на екстралингвистичните данни, които
съпътстват речта на наблюдаваните лица, както и непрекъснатият режим на
връзка между транскриптите и съответните аудио- и видеофайлове създават
възможности и перспективи не само за изследване на всички аспекти на речевата интеракция, но и на общуването като цяло от гледна точка и на останалите
науки. В този смисъл чрез CHILDES учени от различни сфери на хуманитаристиката биха могли да реализират успешно своите търсения, както и да обединят усилията си в интердисциплинарни изследователски проекти. В логиката
на тези думи в перспектива би могло да се очаква системата за обмен на данни
CHILDES да се превърне в една от най-успешните професионални on-line
мрежи за хуманитаристи, което на свой ред би осигурило възможности за солидни и модерни междудисциплинарни изследвания.
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Метафората и езиковата игра
Лиляна Цонева

Metaphor and Word Play
Lilyana Tzoneva
ABSTRACT: Object of analysis in this paper are metaphors as a form of
word play, as well as the relations of with and other forms of word play in modern
media texts.
KEY WORDS: media text, play, word play, metaphor

Въпросът за езиковата игра като част от въпроса за играта изобщо е
един от актуалните въпроси в лингвистиката и философията. Нееднозначният
и многоаспектен подход към този сложен феномен, който може да се види в
много съвременни изследвания, е обусловен от неговата философска, психологическа, естетическа и собствено лингвистична природа.
Опирайки се на философската класика (Л. Витгенщайн, Й. Хьойзинха,
Ф. Ницше, У. Еко и др.), съвременните учени разглеждат играта като един от
уникалните феномени на културата с необикновено широки възможности за
практическо приложение – игрите могат да бъдат детски, спортни, политически, военни, икономически, езикови (които пък могат да се проявяват и в
много от другите видове игри) и т. н.
Важни черти на играта като културен феномен са свободният избор,
творческият характер на съответната дейност, естетичността, символичното
преобразуване на света, наличието на определено място и време, както и на
правила за нейното осъществяване [Яковлева 2010: 154].
Всички тези черти са присъщи и на езиковата игра (ЕИ), която в наши
дни се тълкува широко – като съзнателно манипулиране на езика, основано на
необичайно използуване на езиковите средства [Санников 1999: 37], като нетрадиционно, неканонично използуване на езика, като ориентация към скритите естетични възможности на езиковия знак [Норман 1987: 168].
ЕИ като творческо устройство и динамичен характер на езиковата система е свързана с възможността за свободно, гъвкаво използуване на езиковите средства, тя е своеобразен експеримент, който показва скритите резерви
на езика. ЕИ е начин за реализация на способностите на езиковата личност,
творчески акт, демонстриращ нейния индивидуален стил [Подолска 2008: 44].
Функциите на ЕИ (както и функциите на играта изобщо) са разнообразни,
а постигането на комичен ефект, за който пишат много автори, е само една от тях.
Разнообразни са и формите на ЕИ. Към тях се отнасят оказионалните
думи, оказионалната съчетаемост, каламбурът, различните трансформации на
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фразеологизми, на прецедентни изрази и т. н. [за формите на ЕИ вж. например: Норман 1987; Гридина 1996; Санников 1999; Цонева 2000, 2002; Сметанина 2002; Илясова, Амири 2009 и др.].
Към формите на ЕИ в повечето случаи се отнася и метафората (М.). За
М. като проява на игровото, като явление, което не се подчинява на логиката,
пишат много автори.
В. Н. Телия например отбелязва “нарушения логически ред” при метафоричния пренос [Телия 1988: 179].
Известна е и трактовката на М. като един от семантичните типове отклонения от нормата в работите на Н. Д. Арутюнова. М. според нея е «интерпретируема аномалия», своеобразна семантична “неправилност”, която
възниква като резултат от специалното нарушаване на закономерностите на
смисловото обединяване на думите [Арутюнова 1999: 346].
В М. много ясно се проявяват характеристиките на играта – нетрадиционната употреба на езиковия знак, творческият характер на семантичната
трансформация, нарушаването на стереотипността.
М. е израз на способността на човека да осмисля тъждеството на различното, разнородното, като обединява по необясним начин понятия от различни области. За М. няма граници [Подолска 2008: 45].
Ефектът на М. е продукт на контраста между обичайното и необичайното, където първото е фон за второто, а силата на М. е свързана с умелото
прилагане на това сблъскване [Суровцев, Сиров 1999: 21].
Много важно според нас е отбелязаното от И. Паси положение, че творчески процес е не само създаването, но и разбирането на М.: способността да
се възприема М. предполага подвижно, а не закостеняло мислене, мислене,
което лесно се пренася от една реалност в друга, осъзнава този процес и му се
възхищава [Паси 2003: 647].
Впрочем, това се отнася и за другите форми на ЕИ. Важен признак на
игровите текстове от различни стилове и жанрове е ориентацията към мисловната активност на адресата, към адресат-ерудит, към читател, чувствителен към различни езикови “трикове” [Ким 2006: 208-209].
М., в това число ярката, творческа М., не е «запазена марка» само на
художествения текст – тя заема важно място в различни типове текстове, в
това число в медийните текстове [Суровцев, Сиров 1999; Цонева 2000, 2002;
Чудинов 2001; Чудинов 2005; Ким 2006 и др.].
Известно е, че М. в публицистиката обикновено се тълкува като когнитивно средство. В съответствие с представите на съвременната когнитивна
семантика метафоричното моделиране е отразяващо националното съзнание
средство за осмисляне, категоризация, представяне и оценка на определен
фрагмент от действителността чрез сценарии и фреймове, които се отнасят
към съвършено различна понятийна област [Чудинов 2001: 42].
Неделима част от когнитивните процеси, както отбелязва О. С. Подолска, е образното мислене. Това определя естетичните функции на М. и други-
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те прояви на лингвокреативната човешка дейност, творческата природа на ЕИ
[Подолска 2008: 46].
Разбира се, в съвременния медиен дискурс се използуват и конвенционални М. (определяни в руската лингвистика като «стертые», «мертвые» [Чудинов 2005: 61] или като «лексикализованные» [Кобозева 2010]).
В същото време анализираният от нас обширен материал ни позволява
да обобщим, че голяма част от М. в медийния дискурс могат безспорно да се
определят като ярки М., в тях ясно се проявява една от най-важните черти
на М. като семантична трансформация – творческият характер на преноса на
значението.
Именно ярките М., индивидуално-авторските, креативни М. привличат
вниманието на читателя [Чудинов 2005: 61].
Ярки, креативни могат да бъдат както М. от традиционните за медийния
дискурс понятийни области-източници («Театър», «Спорт», «Война», «Медицина», «Животински свят» и др.), така и М. от нови, понякога неочаквани
области-източници.
Ще посочим няколко М., които могат да демонстрират разширяването
на кръга М. от модела «Спорт», много актуален в политическия дискурс на
различни страни. Тези М. се отнасят към сравнително новия фрейм «Хазартни игри», с който се концептуализират важни политически реалии: Опозиция
и власт играят див покер (Труд); С това заявление на Цветан Цветанов от 2
януари започна новото раздаване в президентския покер. (Тема); Предизборните надцаквания вече доскучават. (Сега); За броени дни МВР шефът измина
пътя от почти 100-процентов кандидат до бита карта. (Труд)
Много по-ярко творческият характер на метафоричния пренос се проявява в М. от нови, неочаквани области. Например: В тяхно отсъствие ги
наричат “жълти тамагочита”. Те не припарват до трибуната, не са активни
в комисиите, а предаността им не излизала скъпо – похвала, обещанийце.
(Труд); Подир толкоз много гърмежи публиката взе да се усъмнява в чудодейните му качества на юнак, тръгнал да бори ламята на организираната
престъпност. (Седем)
Подобно отдалечаване от традицията, разширяване на традиционните
сфери-източници се проявява в много други примери: С. Сакскобургготски
е наясно, че червеното ще е вредно през 2009 г. и изходът от изборната корида е на живот и смърт. (Тема); Световната криза започна да прилича на
големия адронен колайдер – малцина знаят какво представлява това нещо,
но всеки разказва и дава акъл за него. (Сега); В продължение на 15 години арсеникът на злополучното управление ни докара дотам, че да бъдем първенци
по ниска раждаемост, висока смъртност и застаряло население в Европа.
(Труд); … сал една Нели Куцкова напомня (умно) на днешните управници, че
ще отговарят пред обществото, ако продължат да вкарват политически
башибозук в Темида. (Труд)
Разбира се, за осмислянето и оценката на тези М., както и при другите
форми на ЕИ, важно значение имат както широкият вербален контекст, така и
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невербалният контекст, фоновите знания за политическата ситуация, политическите субекти, някои конкретни събития и т. н.
Във връзка с това можем да цитираме В. А. Суровцев и В. Н. Сиров,
които отбелязват, че ефектът на М. се постига чрез “деконтекстуализация” и
“реконтекстуализация”; при това М. не разрушава текста, макар че изтръгва
думата от типичния за нея контекст. Според тях думата, употребена метафорично, е като ярко петно върху едноцветна тъкан, а в текста, игрещ с М., постоянно се сменят и окраската на фона, и цветът на петната [Суровцев, Сиров
1999: 21].
Една друга страна на разглежданата тема е свързана с отношенията на
М. с останалите форми на ЕИ. М. като част от текста и от дискурса влиза в
много интересни, понякога и доста сложни връзки с другите форми на ЕИ.
М. в рамките на медиатекста често се употребяват заедно с различни други форми на ЕИ, преди всичко с оказионалните думи, каламбура, различните
трансформации на фразеологизми и прецедентни изрази и т. н. Бихме могли да
кажем, че М. сякаш “водят” след себе си други игрови форми, те се проявяват
по-ярко на техния фон или заедно с тях, усилвайки експресивността на текста.
М. “ражда” много други игрови прояви. Много от най-интересните
игрови единици в съвременните медиатекстове просто не биха могли да се
появят без М.-източник. Специално внимание тук заслужават някои М., “родени” в официалния (институционалния) дискурс, например в политически
речи (в парламента, на митинги и т. н.), които доста бързо преминават в медийния дискурс, където в много случаи започва истинският им живот.
Това е една от важните особености на политическата М. – докато М.
в художествения текст се създават от автора, то в медиатекста обект на игра
много често стават чужди М., употребени с друга цел, най-често за назоваване, за концептуализация на политически реалии.
Благодарение на това, че са забелязани и оценени (по различен начин),
те вече не са част от официалния дискурс, а важна част на медийния дискурс.
Такива са според нас известните М. на А. Доган (бацил, порции), на С. Дянков
(пица) и т. н., които често стават тема за “упражнения по стил” в журналистически текстове.
М. могат да стават основа на оказионални думи. Така например в текста Съсел се анализира М. съсел, с която С. Дянков определя С. Станишев:
Думата “съсел” според Тълковния речник обозначава животното сънливец
или плъх. Ако се приеме първото значение, то донякъде би отивало на Станишев, който няколко пъти се успива за важни събития като гласуването на
бюджета или оставката на Румяна Желева като външен министър.
Тази М. става основа на оказионална дума, която пък се включва в каламбурен контекст: Всеки има своята самооценка. Повечето българи оприличават Симеон Дянков на Хер Флик от сериала “Ало, ало” – така Станишев
си отмъсти на Дянков за “съсела”. Сега двамата изглеждат като насъсени хлапета, но след година може и да се опрощават за магариите. (Тема
22.27.2010)

298

Отново конкретна ситуация в политическия живот и нейната оценка дават основание за появата на оказионалната дума Позитаник, която може да
се определи като контаминация между думите Титаник и Позитано (названието на улицата, на която се намира централата на БСП, често употребявано
метонимично за назоваване на самата партия): Червеният елит успешно се
качи на „Позитаник” (Сега 21.7.2009); След съботния пленум партията излезе разделена на две. Едните повтарят: „Станишев няма алтернатива, той
ще обнови и промени БСП“. Другите клатят глава: „Видяхме как потегля
корабът „Позитаник“. (Стандарт 20.7.2009)
Тази М. е свързана с М. “Титаник”, доста активна в българския политически дискурс, с която се обозначават както държавата като цяло, така
и конкретни явления от обществения живот. В разглеждания тук случай метафорично се обозначава БСП след преизбирането на С. Станишев за лидер
на партията, което се възприема като фатално за нейното бъдеще: На „Титаник“ също по-младите изблъсквали старите от лодките, но съдбата на
кораба я знаем. На продънения „Позитаник“ вместо дебат за смисъла се
очертава банална поколенческа завера: млади вълци гонят стари каналии.
(Сега 21.7.2009)
Много интересни са и игровите трансформации на фразеологизми, в
които се включват политически М., например М. пица. Ще посочим няколко
примера с тази М. (и с производната от нея М. пицария) в част от текста Юнак
без пица не може:
Нашата мерна единица е пицата. Тя е символ на хармонизираното ни
мислене със Световната банка, където не са и чували за баници, още по-малко за зелници. Ние сме непоколебими в избора си. Нашите хора не са гълтачи
на баници и зелници, те са с очилца. Направили сме избора си. Знаем, че който
гони две пици, и двете изпуща. Между две пици – та доле, това няма да го
допуснем. Няма да сме ние кучето, което умира гладно между две пици. Нагледахме се на гладници, които вардеха на две пицарии. Край на това – парен
пица духа. Има едни хора, които под вола търсят пица и ще изтълкуват тези
думи като заплаха да не стъпваме повече в руската пицария. На тях казвам:
приятелството си е приятелство, но пицата е с пари. Ако и да сме братя, пиците ни не са сестри. Това обаче не означава, че ние не сме гъвкави. Менюто ни
не е веднъж завинаги, но то ще се пише тук, в нашата си пицарийка. Каквато
пица си надробим, такава ще си сърбаме. Това трябва да е ясно отсега, когато отваряме заведението. Защото, като се прекатури пицарията – пътища
много. Малките камъчета преобръщат пицата и ние няма да им се дадем. Ние
сме наясно, че живеем в държава, в която всеки тегли пицата към себе си.
<…> Затова сега не щем съвети от тия, дето ни оставиха с трици пици да
ловим. Ние не ги пускаме в къщата, те за пицата питат. Като не разбират,
ще затворим устата на главния им готвач, на човека, който омеси тестото
за изядената от тях баница. Този човек как пък не си даде сметка, че много
баби – хилава пица. Ама като целта не е била да преуспее заведението, а да
се нахрани персоналът… Пицата беше още в морето, а той пак беше пригот-
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вил тигана. Номерът обаче този път няма да мине. Затова: Вържи главния
готвач, да е мирна пицарията. Не харесват пицата ни. На харизана пица зъбите се не гледат… (Новинар 13.11.2009)
Тези и много други примери, които не могат да намерят място в рамките на представената работа, ни дават основание отново да подчертаем, че
метафората заема важно място в комуникативната стратегия на съвременния
медиен дискурс не само като средство за концептуализация на света, за обяснение на политическите реалии, но и като една от формите на езикова игра,
които са проява на творческото (креативното) начало, характерно за съвременната езикова личност.
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О СПЕЦИФИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ПАРЕМИЙ
Елена Нейчева

ABOUT SPECIFIC USAGE OF IDIOMS
AND PROVERBS
Elena Neycheva
ABSTRACT: The report is striving to show the specific usage of idioms and
proverbs, leaning on their essential signs – generally, semantic indivisible meaning
idioms in comparison with proverbs, which, beingsemantically divided, consist of
words with freely meanings and their use depends on circumstances, on specific situation and contain ratiocination, moral.
KEY WORDS: comparison, idiom, moral, proverb, ratiocination

Границы фразеологии, ее объем, основные понятия и типы фразеологизмов в русской лексикологии впервые были наиболее полно разработаны в
50-60-х годах акад. В. В. Виноградовым. Концепция акад. Виноградова была
развитием идей Ш.Балли в духе постгумбольдтианского психологизма, представленного традицией А. А. Потебни и А. А. Шахматова. Синтез гумбольдтианских идей и идей структурализма на базе теории словосочетаний как
„номинативного минимума“ предложения придают этой концепции мощную
теоретическую базу, направления решения проблем, которые не были достигнуты последователями В. В. Виноградова ни в „классический“ период – период непосредственной разработки наследия В. В. Виноградова, ни в период
„постклассический“, характеризующий исследование „деталей“ фразеологических сращений, единств, фразеологических сочетаний и других типов – пословиц, поговорок, крылатых выражений и т.п.
Завершение постклассического периода связано с осознаванием того,
что классификационно-системный подход к изучению фразеологического состава языка исчерпал себя и что изоляция фразеологии от других лингвистических дисциплин сужает ее теоретическое пространство. Дальнейшие перспективы развития фразеологии как раздела лингвистики, изучающего устойчиво
воспроизводимые сверхсловные образования, – в освоении новых методов
описания, „сращивающих“ методы лексикологии и синтаксиса, уделяющих
внимание таким проблемам, как прагматические функции фразеологического
знака, его роль в высказывании, речевом акте и текстообразующие потенции.
Фразеологизмы возникают в национальных языках на основе образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпири-
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ческий, исторический или духовный опыт языкового коллектива, который,
безусловно, связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и
речевой деятельности – это всегда субъект национальной культуры.
Система образов, закрепленных в фразеологическом составе языка,
служит „нишей“ для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а
потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях.
К базовым классам фразеологизмов в русском языке можно отнести
сочетания слов, для которых характерны три основные параметра: принадлежность к номинативному инвентарю языка, признак полной или частичной
идиоматичности, а также свойство устойчивости, проявляющееся в абсолютной или относительной воспроизводимости сочетаний слов в готовом виде.
Под номинативным составом языка принято понимать всю совокупность его
единиц, обладающих номинативной функцией.
В настоящее время, по мнению Телии, во фразеологии как бы существуют по крайней мере шесть классов фразеологизмов, каждый из которых
включает в себя либо только „ядро“ фразеологического состава – идиомы,
либо фразеологизмы с аналитическим типом значения – фразеологические
сочетания, которые непосредственно взаимодействуют по своей структуре с
единицами лексико-семантической системы языка, либо паремии (пословицы и поговорки), обладающие одновременно и „прямым“, и иносказательным
значением. Все эти типы единиц объединяются по двум признакам: несколькословность (следовательно – раздельнооформленность) и воспроизводимость (в готовом виде).[6]
Фразеологизм, наряду со словом и словосочетанием, характеризуется
самостоятельной познавательной ценностью. Часто с помощью фразеологизмов называются такие денотаты, которые не знают в языке иного способа
номинации. Фразеологический оборот представляет собой довольно сложное
и противоречивое единство. Будучи раздельнооформленным образованием,
он наделен целостным значением. Одни свойства сближают фразеологизм со
словосочетанием, другие – со словом. В нем есть противоречия и несоответствия, обусловленные неравномерной деактуализацией слов в составе фразеологических оборотов. В составе одних фразеологизмов слова подвергаются
приблизительно равномерной семантической деактуализации (петь с чужого голоса; жить чужим умом). Такие обороты возникают в результате метафорического переосмысления свободных словосочетаний. В составе других
оборотов происходит неравномерная потеря словами собственного лексического значения (моя хата с краю). Такие обороты не могут быть противопоставлены свободным словосочетаниям такого же лексического состава из-за
невозможности их образовать.[1] Фразеологизмы, как и слова, в своем употреблении подчинены существующим языковым нормам, т.е. определенным,
исторически сложившимся или принятым, обязательным для всех говорящих
правилам употребления фразеологизмов в речи. Существующие языковые
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нормы употребления фразеологизмов касаются всех сторон фразеологизма –
в одинаковой степени его содержания и его формы. Поэтому любые отклонения от этих норм в какой-то степени „искажают“ фразеологизм и могут быть
квалифицированы как ненормативное употребление фразеологизма. Однако
не всякие отклонения от нормы употрбления являются языковыми ошибками.
Объясняется это тем, во-первых, что сами языковые нормы подвижны, вовторых, что само понятие нормы для фразеологизма следует рассматривать
в двух планах: в плане языка и в плане речи, так как в последнем случае допустимы индивидуально-авторские преобразования фразеологизма в тех или
иных авторских целях.
Вопрос о нормативности или ненормативности употребления фразеологизма в речи не может быь решен без достаточного знания его лексической и
граматической сочетаемости со словами, так как от этого зависит правильное
толкование лексического значения фразеологизма и точное описание его формы. Различные фразеологизмы имеют неодинаковую возможность сочетаться
со словами – одни фразеологизмы могут вступать в сочетание с большим количеством слов, другие – с меньшим, одни фразеологизмы могут сочетаться
только с одним разрядом слов, другие – с разными разрядами и т. д. (без памяти
– любить, увлекаться, бежать и т.д.; с коломенскую версту – вырасти, вытянуться и т.п.). Во-вторых, различные фразеологизмы имеют неодинаковую
степень слитности, связанности со словами контекста: есть фразеологизмы,
которые вне данного конкретного сочетания со словом, вообще не являются
фразеологизмами, для других – такой зависимости от контекста не существует.
Однако связи фразеологизма со словами в речи определяются не только
возможностью его лексической сочетаемости, но и законами его грамматической сочетаемости со словами. Эти связи и отношения определяются общими
категориальныи признаками фразеологизма и слова.[8]
Подобно словам, фразеологизмы, вступая между собой в определенные
семантические отношения, образуют семантическую парадигму. В составе
этой парадигмы центральное положение занимают фразеологические обороты, охваченные явлениями вариантности и синонимии. Все остальные члены
семантической парадигмы (фразеологическая антонимия, полисемия и т.п.)
занимают периферийное положение. В области фразеологии подавляющая
часть единиц семантически связана друг с другом непосредственно. И в этом
проявляется специфика фразеологического значения.[1] Понятие о фразеологическом значении семантически тесно связано с понятием о разных типах
фразеологизмов по степени мотивированности общего значения, а также об
однозначных и многозначных фразеологизмах. Различная степень лексической неделимости фразеологических единиц, а следовательно, неодинаковый
характер их идиоматичности, позволяет выделить вслед за В.В.Виноградовым
три основных типа фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания.
Фразеологическими сращениями называются лексически неделимые
обороты, значение которых не определяется значением составляющих его
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компонентов. Его компоненты лексически опустошены, десемантизированы
(бить баклуши; собаку съел; шиворот-навыворот). Семантически сращения
в ряде случаев соотносятся со словом. Синтаксически они выступают в роли
единого члена предложения (Он себе на уме, спроста ничего не делает, ты
увидишь).
Фразеологическими единствами являются такие лексически неделимые обороты, общее значение которых потенциально эквивалентно словам и
может быть частично мотивировано семантикой составляющих компонентов
(брать в свои руки; мерить на свой аршин; беречь свою шкуру; жить чужим умом). Они обладают потенциальной образностью, т.е. такой, которая
может быть частично восстановлена и мотивирована. Большая часть их соотносится с соответствующими свободными словосочетаниями, это позволяет установить между ними ассоциативную связь, выявить основу переноса
и последующей метафорической фразеологизации. Грамматические формы,
компонентный состав и синтаксические связи также строго определены, как
и у сращений. Но они могут быть (хотя бы условно) соотнесены с существующими в языке формами и связями.
Фразеологическими сочетаниями называются устойчивые, несвободные
обороты, общее значение которых мотивировано семантикой составляющих
компонентов. В их составе имеются слова, обладающие как свободным, так
и несвободным, фразеологически связанным значением, которое реализуется
только в условиях определенного лексического окружения (щекотливый – вопрос, дело, обстоятельство, положение). Некоторые фразеологические сочетания допускают замену отдельных компонентов близкими по значению, и это
приводит к появлению или вариантных фразеологизмов, или синонимичных.
Их грамматические формы и связи соответствуют нормам современного языка, но по традиции воспроизводятся в одном и том же виде, выполняя в предложении соответствующие их семантике и грамматическому составу функции.
Наряду с рассмотренными типами, во многих исследованиях вслед за
Н.М.Шанским выделяются так называемые фразеологические выражения,
„которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком
из слов со свободными значениями… От фразеологических сочетаний они отличаются тем, что в них нет слов с фразеологически связанным значением…,
в процессе общения они не образуются говорящим, а воспроизводятся как
готовые единицы с постоянным составом и значением“. К ним относят обычно пословицы, поговорки, ставшие крылатыми цитаты и т.п. [7] Их значение
формируется именно в фольклорно-оценочной сфере, так как их денотация –
не денотация к миру, а повод для отнесения к системе ценностей. Пословицы
и поговорки – наиболее продуктивный ресурс идиоматики (стреляный воробей; на мякине не провести) – результат расщепления пословицы. По своему
жанру они – произведения народного творчества, запечатлевшего мудрость
народа, его ценностную картину мира.
То, что пословицы и поговорки характеризуются двуплановостью, т.е.
не являются просто „свободными“ выражениями, – следствие не внутри-
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языковых закономерностей, а условий жанра – его притчевого характера.
Воспроизводимость обеспечивается „цитацией“ этих выражений как народного мнения о ценности.
Пословицы и поговорки – это часто парадоксальные сентенции, выражающие ценностные суждения как образного, так и безобразного характера
[6]. (На чужой каравай рот не разевай; Всякая сосна своему бору шумит;
Белые ручки чужие труды любят; Своя сторонушка и собаке мила). Многие
пословицы вторгаются в сферу деловых отношений, обычаев и становятся
их принадлежностью. Поэтическое выражение мысли в этих пословичных
суждениях – всего лишь бессознательно-художественная форма отражения
реальности (Глупа та птица, которой гнездо свое не мило; Яблоко от яблони далеко не падает). Это советы, бытовые правила, наблюдения за погодой,
выражение социальных порядков… Они отражаются не косвенно – как сопутствующие обстоятельство, а прямо – как их непосредственное выражение. Поговорка – это общепринятое образное выражение, существуюшее в
речи для эмоциональной оценки и применяющееся по принципу аналогии к
ряду сходных жизненных явлений. (Надоел как горькая редька; Свалился как
снег на голову). При сходствe с пословицей в эмоциональной насыщенности,
поговорка отличается от нее своей функцией, со всей очевидностью обнаруживаемой в речи. Если пословица подкрепляет речь особым отдельным изречением, новым, целым суждением, то поговорка вставляется в какое-либо
суждение на правах его части… Но по существу поговорки, как и пословицы, – кодекс морально-нравственных правил, оценок бытия. [5]
Фразеологичность этих единиц – в их воспроизводимости, а их „двуплановость“ – это идиоматичность относительно того „прямого“ значения,
которое выражено в буквальном смысле таких выражений. [6]
Другой аспект, связанный с употреблением фразеологических единиц, – это противоречие автоматизация – актуализация. По этому вопросу
В.М.Мокиенко пишет, что специфические черты фразеологизма, как воспроизводимость, относительная устойчивость, относительная немоделируемость, характеризуют эти единицы как автоматизированные. Активная варьируемость, постоянное движение к эксплицитности или имплицитности, способность образования по моделям, стремление сохранить или восстановить
исходную мотивировку в то же время характеризуют фразеологизмы как единицы актуализирующиеся. Оценочность пословиц и поговорок прямо связана
с их способностью к актуализации. Причем поговорка, в отличие от пословицы, принципиально более тяготеет к актуализации: ведь она всегда какимнибудь своим компонентом прямо указывает на ситуацию, к которой применена. Контекст в широком смысле, речевая ситуация – вот, следовательно,
необходимое условие актуализации пословиц и поговорок. Активная речевая
актуализация фразеологизмов характеризуется примерно одинаковыми способами преобразования „устойчивых“ сочетаний и в устной, и в письменной
речи. В устной речи такое преобразование происходит чаще всего спонтанно,
„обновление“ того или иного оборота стимулируется новой реальной или ре-
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чевой ситуацией. В письменной речи преобразования фразеологизмов чаще
всего определяются эстетической функцией художественной речи. Несмотря
на эти функциональные различия, внутренний механизм речевых варьирований фразеологизма одинаков: это постоянная актуализация его внутренней
формы и раздельнооформленной структуры.[3]
В семантической структуре фразеологизма актуальное значение противопоставлено этимологическому, а в слове оно слито в одно целое с этимологическим. При образовании актуального значения, тот или иной компонент
фразеологизма семантически преобразуется, деактуализуется; напротив, в составе словосочетания, которое формирует внутренний образ фразеологизма,
каждое слово сохраняет свое исходное социально закрепленное значение. [1]
Границы моделируемости фразеологии определяются степенью актуальности ее связи с живой народной речью. Чем теснее эта связь, чем понятнее образ, лежащий в основе фразеологизма, тем активнее может воспроизводиться такая единица по модели. [3]
Типичность образов, лежащих в основе значения фразеологизмов, символы, включенные в них, или эталоны миропонимания – это плод коллективного представления лингвокультурной общности о некотором групповом
опыте.
Прав был А. А. Потебня, отводивший образности принципиальную
роль в создании фразеологии, если даже исконно безобразные сочетания
стремятся к ней. Многие фразеологизмы проходят сложный путь от свободного сочетания к устойчивому именно через образное переосмысление
первого. Он уже в конце ХІХ в. убедительно доказал, что многие слова рождаются из образных, или, как он говорил, „поэтических“ минимальных контекстов. Последние, в свою очередь, являются конденсированным продуктом
более широкого текста, например, басни с законченным сюжетом. [2] Образ,
первоначально содержащийся в басне, постепенно, путем „сгущения мысли“,
становился пословицей и поговоркой. Такое „сжатие“ относительно длинного
рассказа в короткий является типичным эллипсисом: ведь все „необходимое
для объяснения выражения, сделавшегося пословицей, содержится у нас в
мысли и может быть легко восстановлено“ [9]. Немало примеров преобразования басни в пословицу (Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука
тянет в воду; Охотно мы дарим, что нам не надобно самим). Такое „сжатие“
Потебня представляет как последовательный процесс, в котором пословица
играет роль необходимого звена при движении басни к фразеологизму (посл.
Зелен виноград не сладок; Зелен виноград, когда недают – фраз. Зелен виноград). Даль определяет поговорку весьма близко к современному пониманию
фразеологической единицы и подчеркивает, что поговорка – „это одна первая
половина пословицы“. Пословицы трансформируются в фразеологизмы, когда сокращается либо первая, либо вторая их часть (Как собака на сене лежит:
и сама не ест, и другим не дает. – собака на сене). Первая часть представляет
собой „образ“ пословицы, а вторая – расшифровку ее смысла. Фразеологизм
как экспрессивная единица языка, отрываясь от пословицы, естественно,
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сохраняет более экспрессивную и образную часть. Это объясняет и то, почему далеко не все пословицы способны превратиться во фразеологизмы.
„Частичность“ фразеологизма, по сравнению с пословицей, далеко не всегда
может пониматься как результат имплицирования. Фразеологическая единица в пословице нередко является устойчивым структурным и семантическим
стержнем, на который „нанизывается“ переменный контекст. (по Сеньке и
шапка – По Сеньке и шапка, по Ереме кафтан; По Сеньке и шапка, по горшку
и крышка). Такое эксплицирование фразеологических единиц обычно является их актуализацией, экскурсом в их историю (рука руку моет – Рука руку
моет, вор вора кроет; ворон ворну глаза невыклюнет – Ворон ворону глаза не
выклюнет, а хотя и выклюнет – не вытащит).
Использование пословиц в качестве сюжетного ядра, разворачивающегося в большой контекст, – весьма частое явление в истории фольклора и литературы. Современные исследователи, изучающие роль пословицы в структуре басни, справедливо подчеркивают, что пословица является
ее смысловым ядром. Образный строй пословиц и поговорок, основанный
на традиционных для русского фольклора контрастах, передает определенные стороны народного мировосприятия.[3] Паремии являются ценнейшим
источником сведений о культуре и менталитете народа. Е.В.Недельчо говорит,
что они отражают стереотипы народного мировосприятия, миропонимания,
заключают в себе систему нормативно-ценностных ориентиров этноса, знания о внешнем порядке и внутреннем мире человека. В русских паремиях
можно выявить культурные концепты, которые являются ядерными для народной духовной культуры. Специфика семантики народного фразеологизма
предопределяет то, что в нем существует концептуальный план, эстетические
и мировоззренческие установки. Анализ структурно-семантических свойств
паремий выявляет специфику концептуального содержания, включающего
как национально-культурный компонент, так и универсальные элементы человеческого опыта.[4]
В обобщении можем сказать, что общее между фразеологизмами и паремиями – это их раздельнооформленность и воспроизводимость, их готовый вид. Они не создаются в процессе речи, а представляются как бы заранее
данными выражениями. Специфическое у фразеологизмов – это то, что они
являются словосочетаниями, выполняют в предложении определенные синтаксические функции, а паремии, в частности пословицы, вполне выходят за
пределы словосочетания. Они являются целыми предложениями, т.е. синтаксическими единицами более высокого класса. И если фразеологизмы могут
быть и семантически, и синтаксически равнозначны словам, то о пословицах
этого сказать нельзя. Они выражают суждения, запечатлевшие мудрость народа, его морально-нравственные правила и оценки бытия.
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За три стари имена на селища
от област Добрич1
Людвиг Селимски

ON three old settlement names
Lyudvig Selimski
Abstract: The present paper dwells on three old settlement names of
Turkish origin from the region of Dobrich. They are subject of investigation of oyconomiya which is part of toponymy. The paper specifically focuses on the following names: 1) Idris kаriesi (with Cyrillic: Идрис кариеси), which is based on the
Turkish first name Idris and the component karyie ‘village’ that is currently being
interpreted; 2) Toy kuyusu (Cyrillic: Той куюсу), which is based on the Turkish
words toy ‘bustard’ and kuyu ‘well’; 3) Yundzhyuler (Cyrillic: Юнджюлер), which
is motivated from the Turkish name of occupation *üncü ‘producer/seller of sheep
wool’. The aim of the paper is to find some authentic data about certain names in the
village and from the region.
KEY WORDS: Proper name, appellative name, settlement name, village,
well, name of occupation.

0. Предмет на анализ е произходът и първоначалното значение на три
стари имена на селища от област Добрич. Селищните имена са предмет на
ойконимията, дял на топонимията. С тях се занимават и историци, етнографи,
географи, краеведи. Във връзка с проекта „Тезаурус на българската топонимия” и с подготовката на нов речник на фамилните имена в полезрението ни
все по-често попадат краеведски публикации. Надяваме се да открием в тях
автентични данни за някои имена от областта или селището, където големият
познавач е краеведът, та с общи усилия да се доближаваме до истината за тях.
Размислите в следващите редове са провокирани от книга, която по заглавие
– Речник на селищните наименования в Добричка област [Топалов 2005] –
спада към топонимията (ойкомията), а по съдържание остава в краезнанието.
1. Идрис кариеси – съставно име с втори компонент нарицателно за
вид селище
Село Момчил от община Балчик, известно като Царичино от 1940 г. до
1963 г., а документирано още от 1526/1527 г. под името Идриз куюсу, се появяИзследването е направено в реализация на научния проект “Тезаурус на българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческото минало и народностната идентичност”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН (ДОО2-156/16.12.2008 г.).
1
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ва 150 г. по-късно „в данъчен регистър от 1676 г. записано като Идрис кариеси,
с около 15 къщи” [Топалов 2005: 331]. Докато споменатото по-старо име Идриз
куюсу правилно „се превежда Кладенецът на Идриз”, то другото старо име на
селото, а именно Идрис кариеси, е обяснено несполучливо. Според споменатия изследвач неговата „втора съставка означава Кара Иса”, а това погрешно
тълкуване го довежда и до рискования извод, че „един от живущите по онова
време е бил Иса и селото е наречено с негово име” [Топалов 2005: 332].
Всъщност, в състава на СелИ Идрис кариеси няма нито „Кара”, нито
„Иса”, а една граматична морфема ‑си, която в анализа на Г. Топалов е неправилно идентифицирана като *‑са, та в същност е останала пренебрегната.
Идентичният – формално и смислово – морфологичен елемент се появява и
в първото име на селото, Идриз куюсу, чието крайно -су също е игнорирано.
За втора лексикално-смислова съставка на Идриз куюсу не бива да се счита
цялото това куюсу, а само кую, известно и като лексикална заемка в облиците
кувѝя и куùя (вж. БЕР 3: 74, 81) и още няколко по-радикално изменени варианта в българската топонимия, погрешно считано у някои автори (вж. напр. Григорян 1975: 108) за гръцко по произход и сродно с прилагателното кух. Компонентът ‑су в състава на Идриз куюсу, както и елементът -си в Идрис кариеси
има определена морфосинтактична функция, съответстваща на предлога на в
български или на суфикса ‑ов‑/‑ин‑/‑ски за притежание. При съставката къшла
в подобни имена това е ‑съ: къшласъ, при имена с компонент кору това е ‑су:
корусу [срв. Топалов 2005: 244]. В тези случаи имаме работа с морфема, която
оформя в турския език изафетно словосъчетание, като служи за синтактичносмислова връзка между личното име Идриз и нарицателното кую ‘кладенец’
и означава отношение на притежание – „Кладенец(ът) на Идриз”. По същия
начин, в СелИ Идрис кариеси последното -си свързва определяемото нарицателно кариè с ЛИ Идриз. А това нарицателно означава «село». Т.е., както
Идриз куюсу означава „Кладенец(ът) на Идриз”, така Идрис кариеси означава
„Село(то) на Идрис”.
Както установява Г. Топалов (при анализа на Акънджи кариеси, старо име на с. Граничар), „втората съставка «Кариеси» се среща към имената
на другите селища”. За съжаление, навсякъде това «кариеси» (изговаря се с
ударение на последната сричка: кариесѝ), той е счел за „видоизменение на
името Кара Иса”, което допълва с необоснования извод „Приемам, че някой
от първите му жители е носел това име” (Топалов 2005: 154). Това погрешно „дешифриране” или тълкуване на съставката кариеси като „Кара Иса” се
среща на много места у Г. Топалов. Ето го, предадено като цяло – заедно с
погрешния извод, в текста за с. Змеево: „В един от вариантите е Йоланлък
кариеси. Тук втората съставка може да се обясни с Кара Иса, съществително
собствено име и означава Черния Иса. Допускам, че един от първите жители е носел това име. Съставката се среща и при други селищни имена” (с.
215). Почти без изменение това клише се намира на с. 277 (Гарибче Кариеси
[Крапец]; на с. 281–282 (Иридже кариеси [Крупен]) и др. И тази грешка не е
само на Г. Топалов – той я повтаря след други изследвачи, както се разбира от
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текста, посветен на с. Крушари: „В друг данъчен регистър от 1676 г. селото
е записано Араклар кариеси, с около 22 къщи […] Според някои историци
допълнителната прибавка «каръиси» означава, че един от основателите или
по-късно живущ тук е Кара Иса (същ. соб. име) […] Подобни имена са още
Йетим Вели Караиси (Сираково), Сусуз Караиси (Безводица) и т.н.” (с. 285).
Вариантът «каръиси» е с редуцирана гласна *е (> и) в предакцентна
позиция и частична синхармонизация (*кари‑ > каръ‑), настанала на турска
народноговорна почва в състава на арабската заемка. А вариантът Караиси
показва правописно влияние от страна на тур. карà ‘черен’, каквото в тази
част на подобни названия търси постоянно и Г. Топалов, подведен от други
изследвачи.
Съответната турска дума, арабска по произход, е остарялата karye, която турците в България не познават. Срещал съм я в съчетанието Козлуджа
кариели… ‘…от село Козлуджа’ на надгробен камък в гробище край с. Избул
(Шуменско) през есента на 1963 или 1964 г. Изходната форма на анализираното селищно име, следователно, е турското Idris karyesi. А поуката в случая
е, че понякога и най-добрите информатори сред местните етнични турци не
могат да ни помогнат за тълкуването на турските имена.
2. Той куюсу – селищно име по особеност на фауната и обект на културата
Относно СелИ Той куюсу, записвано и слято Тойкуюсу, Г. Топалов
пише: „Втората съставка «куюсу» означава ‘кладенец’, а първата съставка
може да се тълкува по следния начин: думата «той» е съществително и означава ‘сватба’. Но изглежда през вековете първоначалният смисъл [в текста на
Г. Т.: замисъл.] и самото наименование търпят изменение в произношението.
В първоначалния корен стои определението дропла. Името на птицата е тов
кушу (tov kuşu)[2]. «Тов» се променя на «той», а втората съставка «кушу» означава ‘куюсу’” [Топалов 2005: 180].
В приведения дълъг цитат, с прекъсвания на места за коментар, Г. Топалов е допуснал няколко крупни грешки:
2.1. Произволно е предположението за фонетична еволюция, в резултат
на която „тов се променя на той”. Както става ясно по-долу, «тов» у автора е
недостоверна форма.
2.2. „Думата «той»”, която според него „означава ‘сватба’”, е тур. toy,
което, освен ‘банкет, пир’, означава и нещо съвсем друго – „зоол. дропла (птица)” (вж. Т-БР 1962: 584). Установява се съвпадане по звуков облик на две
различни думи, наречено в езикознанието омонимия, което често създава
проблеми на изследвачите по ономастика, подобни на обсъждания тук.
2.3. Неоснователно е твърдението на Г. Топалов, че „втората съставка
кушу означава ‘куюсу’”. Тук авторът смесва две очевидно различни форми, и
двете непознати за българския читател, за когото едната би трябвало да поясTук авторът ни препраща към Българо-турски речник. С., 1964, с. 89. Обаче нито
в цитирания, нито в който и да е речник на турски език няма да намерим тур. *tov/*тов.
2
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нява другата. Но те не са близкозначни, не са синоними, а са различни и по
значение и по звуков облик, макар да показват частично формално сходство,
което очевидно е подвело автора.
2.4. В приведения текст и ред на мисли на автора се отъждествяват неправилно и се заместват произволно една с друга съвършено различни думи
или – по-точно – словоформи: кушу и кую, куюсу, от една страна, и *тов и
той, от друга. А първата и най-голяма грешка на автора, която според мене
му е попречила да излезе на правия път, е от чисто технически характер: вероятно турското – на латиница – toy е записал погрешно като tov (кирилско
тов). Ако е бил боравил последователно с фонетичната форма toy/той, можел
е да открие тази дума в Речника на Н. Геров, където тя е определена не само
откъм семантика, но и откъм езиков произход: „птица. Т[урско]. Птица Otis
tarda, дропля, дива мисирка; [на руски] драхвá” [Геров 5: 342], т.е. дрофá. Срв.
дефиницията на руски език на тур. toy II: „зоол. обыкновенная дрофá (Otis
tarda); ~ kuşu, см. toykuşu [T-РС 1977: 868].3
В турски език за ‘дропла’ има две названия: 1) еднословно toy (> бълг.
той) и 2) toy kuşu, представляващо атрибутивно словосъчетание, с определяемо или родово понятие kuş ‘птица’, в изафетната форма kuşu, и несъгласувано определение или видово понятие toy).
Интересуващото ни СелИ Той куюсу представлява по форма атрибутивно словосъчетание, в което главен член или определяемо е съществителното
кую ‘кладенец’ (в изафетна форма куюсу, от тур. kuyu, kuyusu), а определение – съществителното той ‘дропла’ (от тур. toy). Селището е възникнало
върху местност, за която отличителен белег е бил кладенец или извор, около който често са били забелязвани дропли, във връзка с което е бил назован
на турски Той куюсу, т.е. „Кладенец на дроплата”.
3. Юнджюлер – селищно име според поминъка на основателите
Едно от старите имена на Балканци, село от състава на община Генерал Тошево, е Юнджюлер, записано така през 1873 г., когато то „спада към
кааза Балчишка” и „има 11 къщи мюсюлмански”. Според автора „старото име
на селото просъществува около четири века в два варианта – Юнусчулар и
Юнджюлер”. Очевидно е обаче, че се отнася не за два варианта на едно и
също име, а за две различни формации – Юнджюлер не може да се обясни
като видоизменен или фонетично преобразен вариант на Юнусчулар, а представлява отделно, друго име, ако и да се отнася за същото селище, както счита
авторът. Няма съмнение в това, че то представлява форма за множествено
число на юнджю, но е неприемливо твърдението, че това юнджю „означава
‘човек, който изглажда камък, дърво и др.’” При по-други историко-икономически сведения за селището и при една форма по-различна от споменатата,
това не би било невъзможно – в турски език има подобна донякъде, но все пак
друга дума – yontucu ‘скулптор’. В нашия случай обаче по-вероятно е данъкоГолемият АкТ-БР не отбелязва toy ‘пир, угощение, гощавка’, докато в много
по-малкия Б-ТР 1992 думата дропла се превежда като ‘Toy kuşu’.
3
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платците от това селище да са били не скулптори, а овчари. А тяхната по-тясна специализация трябва да е била вълнат а, която на турски се нарича yün,
а c основата юнджю (тур. *yünсü) се назовава продуцентът/търговецът на
вълна – съвсем приемливо за Добруджа. С други думи, старото име Юнджюлер на с. Балканци свидетелства по безспорен начин за поминъка на неговите
жители – производители/продавачи на овча вълна. То не означава нищо друго,
освен „Вълнари”.
***
Разгледаните три селищни названия са от три различни семантични
типа мотивиращи основи: 1) нарицателно за вид селище (*карие, от тур. karye
‘село’); 2) название на особеност на местната фауна и обект на културата (Той
куюсу, от тур. Toy ‘дропла’ и кую, от тур. kuyu ‘кладенец’); 3) название според поминъка на основателите (Юнджюлер ‘Вълнари’). Обърнато е внимание
върху езиковите особености на селищните названия, възникнали на турска
езикова почва, както и върху грешките, допуснати при тълкуването им поради
непознаване или подценяване на някои особености на фонетиката и морфосинтаксиса на турския език и пренебрегване на възможността за отпадане на
някои думи от речника.
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВ ИЗТОК – БЪЛГАРСКИ
ЕЗИКОВ ЗАПАД НА БАЗАТА НА ДАННИ,
ПРЕДСТАВЯЩИ ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ НА
СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН1
Красимира Алексова

EAST AND WEST ON BULGARIAN LANGUAGE
MAP – ACCORDING TO THE LANGUAGE
ATTITUDES OF BULGARIANS TODAY
Krasimira Aleksova
ABSTRACT: The paper represents and discusses the results of the national
representative survey, the aim of which has been to identify the language attitudes
towards 12 spoken language markers and their evaluation like eastern or western.
The analysis shows that the respondents’ evaluations do not correspond fully to the
linguistic classifications. Some of the 12 markers lack local specification. According
to the respondents attitudes, examples of the identification marker of the Bulgarian
language East are, on the one hand, the reduction of unstressed vowel e into i and the
consonantal palatalisation before front vowels, and on the other hand, nonstandard
forms such as ”рек`ътъ”,” глав`ътъ”. Typical for the Bulgarian language West is
firstly the “e reflex” of the Old Bulgarian jat vowel and secondly, postpositional shift
in stress in the forms of aorist and the aorist participles.
KEY WORDS: language attitudes, Bulgarian language west, Bulgarian
language east, spoken language markers, standard pronunciation rules.

1. Мотивация на изследването
Географското разпространение на застъпниците на ятовата гласна оформя основната подялба на диалектите в описанието на българската езикова
територия. Българският езиков изток и българският езиков запад, разграничени от ятовата изоглоса, са изследователски обект не само за диалектолози
и историци на езика ни, не само за проучващите историята и съвременното
състояние на книжовните норми и на кодификацията им, но и за социолингвисти и социални психолози на езика. И това е напълно обяснимо, защото тази
фонетична изоглоса е не само теоретично значима, но и защото явлението,
Настоящият доклад представлява публикация на данни, резултати и анализи
по проекта „Модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в
съвременния български език”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” в рамките
на „Тематичен конкурс” – 2009 г., дог. № ДТК 02/ 11 от 16.12.2009 г
1
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което е в основата й, не спира да ангажира общественото мнение. За хората,
които са далеч от лингвистиката, ятовият преглас се свежда до т.нар. „променливо я”, а в езиковите им нагласи се изразява в оценки за онези, които говорят
неправилно или по шопски, по софийски и под. Именно индивидуалните и
масовите оценки за подобни езикови явления са в основата на интереса ни
към общественото мнение и към доминиращите в него нагласи по отношение
на речевата вариантност. Общественото мнение представлява феномен, който
не може да бъде пренебрегван от езиковедите, защото в съвременните общества съотношението между влиянието на езиковеда и влиянието на общественото мнение върху езиковите процеси е твърде различно от положението във
възрожденския и следосвобожденския период у нас, та чак и до 70-те години
на ХХ в. Ако в предходни периоди отделни езиковеди са имали доминираща роля и при езиковото кодифициране, и при формирането на общественото
мнение, то днес подобна ситуация не е възможна.
Това е една от причините в рамките на проекта „Модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език”,
финансиран от Фонд „Научни изследвания”, МОМН, за периода 2010-2012 г.,
екип преподаватели от Катедрата по български език на СУ „Св. Климент Охридски” да формулира задачата чрез национално представителна анкета да изследва езиковите нагласи към 12 отклонения от кодификацията, наблюдаващи
се в устната официална и неофициална комуникация. И още – чрез анализа на
емпиричните данни да очертае доминиращите езикови нагласи, формиращи общественото мнение, да ги съпостави с позицията на езиковедите по отношение
на езиковата вариантност и да проследи чрез записи и транскрипции появата на
тези отклонения в различни сфери и ситуациите на общуване.
Противопоставянето български езиков изток – български езиков запад стои
в основата на един от признаците, по които се извършва оценяването на избраните 12 правоговорни отклонения. В настоящия доклад се интересуваме дали делението източнобългарско : западнобългарско езиково явление, основно за диалектната класификация, се припокрива или разминава с представите и оценките на
съвременните носители на нашия език. Същия въпрос си зададохме и за признака
правилно : неправилно, но коментарите за него са обект на друга публикация.
Към причините за интереса ни към езиковите нагласи и към общественото мнение по отношение на речеви варианти може да бъде прибавено и още
нещо – убеждението ни, че изследването на съвременното състояние на езика
не би трябвало да се извършва само чрез анализ и коментар на феномени
в писмената или устната комуникация, основаващи се на емпирични данни.
Необходимо е съчетаването на този обективен аспект със субективния, оценъчния компонент – установяване и анализ на нагласите2, мненията, оценките
на говорещия човек за езиковите явления.
В настоящата работа термините ‘езикови нагласи’ и ’езикови атитюди’ се използват като равнозначни, което отговаря на положението в българската социална
психология. В нея терминът ‘атитюд’, възприет от западната наука, в последните десетилетия се предпочита пред традиционния ‘нагласа’, а и пред ‘установка’.
2
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2. Анкетата, избраните речеви явления и признаците, чрез които се
изследват езиковите нагласи
2.1. Анкетата
Най-често при изготвянето на анкети за проучване на общественото
мнение се използва структурата на атитюда, включващ когнитивен компонент
(сума от вярвания, т.е. всичко, което индивидът знае за обекта), афективен
компонент (чувствата на индивида относно обекта, положителната или отрицателната му оценка за обекта) и конативен компоненти (поведенчески аспект, представляващ не самото действие спрямо обекта, а предразположение
към благоприятни или неблагоприятни действия спрямо него).
Подборът на речевите явления, нагласите към които изследваме, е дело
на научния екип по проекта (доц. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира
Алексова, гл.ас. д-р Марина Джонова, Анна Портарска), а оформянето на анкетните карти и провеждането на анкетата през май 2010 г. – на представители на „Галъп Интернешънъл България” (Марчела Абрашева, Мила Григорова). Анкетата е национално представителна за пълнолетното население на
Република България по отношение на критериите пол, възраст, местожителство (тип населено място и регион), образование и етническа принадлежност.
Използвана е методологията на личните интервюта в дома на респондентите.
Интервюирани са 2018 пълнолетни българи (над 18-годишна възраст), като
извадката е реализирана от експерти на „Галъп Интернешънъл България”.
2.2. Признаците
Признаците, чрез които се изследват нагласите към 12-те правоговорни
отклонения, представляват контрарни противопоставяния на две стойности.
В анкетата се ограничихме до 3 противопоставяния – правилно : неправилно
речево явление, западнобългарско : източнобългарско речево явление, звучи
добре : не звучи добре. В този доклад представяме резултатите, свързани с
второто противопоставяне.
В анкетата се прилага методът на семантичния диференциал. Скалата,
по която се избира оценка на речевото явление по даден признак, е десетстепенна. Съотнесена към западнобългарско : източнобългарско речево явление,
скалата има следните конкретни стойности.
1 – най-висока степен на признака западнобългарско речево явление
2 – висока степен на признака западнобългарско речево явление
3 – средна степен на признака западнобългарско речево явление
4 – ниска степен на признака западнобългарско речево явление
5 – най-ниска степен на признака западнобългарско речево явление
6 – най-ниска степен на признака източнобългарско речево явление
7 – ниска степен на признака източнобългарско речево явление
8 – средна степен на признака източнобългарско речево явление
9 – висока степен на признака източнобългарско речево явление
10 – най-висока степен на признака източнобългарско речево явление
2.3. Речевите явления
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Изборът на речевите явления е извършен при съобразяване с няколко
изисквания:
– да представляват отклонения от кодификацията, характерни на устната комуникация,
– да бъдат обвързани със социално-демографската стратификация в обществото и/или с типа на комуникативната изява по скалата подготвеност :
неподготвеност, а ако не съществуват такива зависимости, то тази липса да
бъде значим показател за наличие на езикова тенденция;
– да бъдат сравнително широко разпространени и познати на респондентите, така че данните от анкетата действително да проучват обществени
нагласи към тях.
На тези изисквания отговарят следните речеви маркери:
1. Повсеместен е-рефлекс на старата ятова гласна (т.нар. екане), като в
анкетата са обособени два въпроса, с които се изследват нагласите към екането: при съществителните и прилагателните имена (въпрос 1 – думи стимули
бел, голем, хлеб) и при глаголите (въпрос 2 – бехме, вървехме, живехме).
2. Свръхякане. В анкетата като думи стимули са дадени голями, бяли,
видяли, живяли. Смятаме, че това отклонение в речта на съвременните българи не е обвързано с положението в териториалните диалекти.
3. Затвърдяване (депалатализация) на съгласната пред окончанието
за 1 л., ед.ч. и 3 л., мн.ч., сег. време. при глаголи от I спр. (3. разред) – напр.
дрèмъ, дрèмът, от II спр. (1. и 2. разред) – напр. мùслъ, мùслът; от 2. разред
на III спр., сег.вр. във всички лица (без тези, които имат пред тематичната
гласна сонорни съгласни м’ и л’) – напр. повтàрам, повтàраш, като депалатализация настъпва и в имперфект, аорист, имперфектно и аористно причастие.
В анкетата са дадени формите вървъ, спъ, вървът, спът.
4. Затвърдяване на съгласната пред членната морфема при съществителни нарицателни за лица деятели с наставки -ар и -тел от м.р. ед.ч. (за
-тел и при същ. имена, назоваващи уреди, съоръжения и др.), както и при съществителни имена от м.р. ед.ч. с исторически мека крайна съгласна (ден`ъ,
цàръ) и др.3 Във въпрос 7 от анкетата са подадени учителъ, лекъръ, приятелъ.
Депалатализацията на съгласната пред окончанието във форми за сегашно време е познато не само в западните по тип диалекти, но и между реките Стряма и Тополница, както и в други райони, които могат да се видят в
Българския диалектен атлас.
5. Дейотация във форми на показателни местоимения, напр. тòа,
тàа, тèа, онèа4.
Затвърдяването на съгласната се среща и пред окончанието на съществителни от ж.р. със словообразувателна наставка -алн’-а или -илн’-а - спàлна, читàлна,
сушùлна, както и при отделни други думи (напр. вечèра, дъштерà), но тези случаи не
са включени в анкетната карта.
4
Дейотацията се среща и при глаголи от I спрежение, VI и VII разред, 1л. ед. ч.
и 3 л. мн.ч., сегашно време (и във формите за бъдеще време) – живèъ, живèът, познàъ,
познàът. В анкетата включихме само депалатализацията в местоименни форми.
3
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6. Премет на ударението в аористни непрефигирани и префигирани
глаголни форми, както и в съответните им аористни причастия. Териториалното разпространение на този тип премет не съвпада с ятовата изоглоса,
макар че е по-типично за западните говори. В анкетната карта са включени
формите говорùх, говорùл, направùх, направùл.
7. Окончание -ме за 1 л., мн.ч., сег.вр., I и II спр. (т.нар. мекане) – нúе
хòдиме, пùшеме, четèме. Това явление е разпространено не само в западните
части на езиковото ни землище (според делението на ятовата изоглоса) – открива се и в някои говори в Югоизточна България. Разпространението му днес е значително по-широко, отколкото в традиционните териториални диалекти. Като
думи стимули анкетата включва формите ходиме, говориме, пушиме, пиеме.
8. Определителен член -т`ъ (под ударение) при съществителните от
ж.р., завършващи на съгласна, напр. радостт`ъ, песент`ъ, мисълт`ъ. Интересуваме се от тези некодифицирани варианти, тъй като те имат широко
разпространение в речта на съвременните българи. Смятаме, че днес това явление не е обвързано с диалектното членение. Според едно от тълкуванията
в тези форми е налице генерализирана винителна форма. Една друга гледна
точка издига идеята за аналогия с определителния член [ъ] под ударение при
имена от мъжки род (напр. мъж`ъ, град`ъ).
9. и 10. – Редукция на неударена гласна е в и, както и смекчаване на
съгласни пред предни гласни. В един въпрос от анкетната карта се изследват
нагласите едновременно и към двете явления, тъй като предварителни статистически изследвания сочат, че те се намират в силна по степен положителна
зависимост (коефициент 0.856). Това означава, че с нарастването на средните
стойности на едната особеност растат и стойностите на другата и обратно
[вж. Алексова 2009]. В анкетата е включена фразата Нйè, дитйèту ни пѝши.
11. Окончание -ъ (генерализирана винителна форма) при съществителни имена от ж.р. с ударение върху окончанието (т.нар. ъкане), напр. глав`ъ
глав`ътъ, рък`ъ, рък`ътъ. Тази особеност е разпространена в районите на
Каспичан, Нови пазар, Шумен, Разград, Силистра, Котел, Горна Оряховица,
Бяла, Русе, Елена, Дряново, Карлово, Свищов, Павликени, Велико Търново,
Габрово, Севлиево, Левски, Белене, около Гоце Делчев, по течението на р.
Стряма, както и между реките Пясъчник и Тополница.
12. Аористна тематична гласна -а- (при отчитане на редукцията на тематичната гласна -а-) вм. книжовната -о-, при глаголи от I спрежение, I разред. Вариантите, съдържащи тематична гласна -а- вм. -о-, се срещат в източни
български говори, но съвременното разпространение на това явление не е обвързано с диалектите. В работата на П. Кръстева и Р. Стоева от 1996 г. се доказва, че вариантът -ах (-ъх) при аористни глаголи от I спр., I разред е с висока
честота, независимо от месторождението и местожителството на изследваните лица [Кръстева, Стоева 1996]. Според нас става въпрос за генерализиране
на формообразувателни модели.
3. Хипотези и резултати от анкетата
В част 2.3. са представени подбраните от екипа по проекта отклонения от кодифицираните правоговорни норми, като в кратките коментари е по-
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сочено съотнасянето им с делението източни: западни български диалекти.
Такава е научната картина, но нас ни интересува въпросът, дали тя съответства с представите на съвременните българи за локализираността на най-разпространените отклонения от правоговора. Това е значим въпрос, тъй като
предходни проучвания сочат, че регионалната маркираност на едно явление
най-често се оценява от общественото мнение у нас като неправилност, непрестижност [Алексова 2009, Виденов 1997].
Според предварителните ни хипотези нагласите на респондентите към
локалната принадлежност на дадено правоговорно отклонение биха могли да
съвпадат с лингвистичната класификация на диалектите или пък със съвременното разпространение на явлението. Това би означавало, че явлението има
стабилна обществена оценка за регионалност, отговаряща на произхода и разпространението му. Обратният вариант е също интересен – когато оценката
на респондентите за локалната принадлежност е разколебана или не отговаря
на диалектната принадлежност и съвременното разпространение. Тогава отклонението от нормата не е категорично регионално маркирано в рамките на
общественото мнение. Причините могат да бъдат различни: изгубило е локализираността си в представите на респондентите поради широкото си разпространение, което е надхвърлило диалектния произход; диалектният произход не е достатъчно познат или пък това отклонение от кодификацията няма
нищо общо с диалектите. Проверката на тези хипотези бе извършена чрез
анализ на данните от представителната национална анкета.
Значима част от респондентите (вж. Графика 1) не могат да определят
дали дадено отклонение от кодификацията е по-типично за българския езиков
изток или за българския езиков запад. Стойностите – между 43.5% и 26.8%,
говорят, че този признак не е силен диференциатор на общественото мнение
по отношение на езика. Почти четири пъти по-малко са отговорите „не знам”
по признаците „правилно : неправилно” и „звучи добре : не звучи добре”.
Най-много анкетирани лица (а.л.) не могат да определят локалното разпространение на депалатализацията в членувани именни форми. Обратно на
нашите очаквания след нея се нарежда редукцията на неударено е и смекчаването на съгласни пред предни гласни (42.8%). По около 39% от анкетираните
дават отговор „не знам” за териториалното разпространение на форми от типа
на четах, радостт`ъ и вървъ. Тези стойности са обясними, като се има предвид, че форми като четах и радостт`ъ онагледяват тенденции в съвременния
ни език, които нямат общо с диалектите. По-различно е положението при депалатализацията в сегашни глаголни форми – тя е по-типична за езиковия ни
запад, като днес разпространението й е по-широко в сравнение с традиционните диалекти. За 36% а.л. таа, онаа и глав`ъ, глав`ътъ не са териториално
разпознаваеми като източни или западни. Сравнително най-малък процент
а.л. (между 30% и 27%) са избрали отговор „не знам” за типични западни явления като екането, свръхякането, премета на ударението в аористни форми,
както и за мекането (вж. Графика 1).
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Графика 1. Отговори „не знам” на въпроса за оценка на източната или
западната териториална принадлежност на правоговорните отклонения
Нека да разгледаме разпределението на отговорите на респондентите, дали някаква оценка (т.е. без отговор „не знам”). Ако се сумират оценки
от 6 до 10 (различните степени на признака източнобългарски характер на
явлението) за всяко от 12-те изследвани речеви явления, става ясно, че а.л.
са приписали предимно източнобългарски характер на следните отклонения
(вж. Графика 2): редукция на е в и + смекчаване на съгласните пред предни
гласни, напр. Нйè, дитйèту ни пѝши – 77.2% а.л.; т.нар. ъкане при съществителни имена от ж.р. с ударение върху окончанието, напр. глав`ъ, рък`ъ, главътъ, рък`ътъ – 69.2% а.л.; член -т`ъ под ударение вм. -тà при съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен звук, напр. радостт`ъ, песент`ъ,
мисълт`ъ – 62.1%; затвърдяване на съгласната пред члена за м.р. ед.ч. при
някои съществителни имена, напр. учителъ, лекаръ, приятелъ – 61.8%; аористна тематична гласна -а- вм. -о-, напр. четах, отидах, донесахте, дадахте
– 61.3% а.л.; затвърдяване на съгласната пред окончанието на глаголни форми
в сегашно време, напр. вървъ, спъ, вървът, спът – 53.8%.
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Графика 2. Отклонения от кодификацията, оценени като източнобългарски
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Ако редукцията на неударено е в и, както и смекчаването на съгласните
пред предни гласни до някаква степен могат да се обвържат с традиционното
диалектно деление изток : запад, то за другите явления на Графика 2 това не е
възможно. На второ място според нагласите на респондентите за източнобългарско явление се нареждат форми от типа глъв`ъ, глав`ътъ (69.2%). Почти
еднакъв процент анкетирани (61-62%), дали отговор, различен от „не знам”,
смятат форми като радостт`ъ, учителъ и четах за източнобългарски. Малко
над половината респонденти, дали отговор без „не знам”, оценяват и депалатализацията при вървъ, вървът като източно явление. Тези нагласи се разминават с положението в диалектите, и със съвременното разпространение на
четирите правоговорни отклонения (радостт`ъ, учителъ, четах, вървъ).
Ако за всяко едно отклонение от правоговора се сумират процентите
анкетирани, избрали оценки от 1 до 5 (различните степени на признака западнобългарски характер на явлението), се вижда кои явления са предимно
западни в нагласите на респондентите (вж. Графика 3): екане при имената,
напр. бел, голем, хлеб – 81% а.л., екане при глаголите, напр. бехме, живехме, вървехме – 78.1% а.л., премет на ударението в минало свършено време
и в минали свършени деятелни причастия, напр. говорùх, говорùл, направùх,
направùл – 70.1% а.л., мекане, напр. пишеме, четеме, ходиме, говориме – 63%
а.л., дейотация във форми на показателните местоимения, напр. таа, онаа,
теа, онеа – 62.6%, свръхякане, напр. бяли, голями, вървяли, живяли – 58.1%
а.л.
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Графика 3. Отклонения от кодификацията, оценени като западнобългарски
Екането е отличителната черта на западните български говори. Но мекането (пишеме, четеме, говориме) се среща не само в западните диалекти, то се
открива и в някои говори от Югоизточна България. Днес разпространението
му е по-широко, отколкото в традиционните териториални диалекти, което е
причина за по-ниския (в сравнение с екането) процент анкетирани, посочили
западнобългарски характер на явлението. Преметът на ударението в аористни
форми не следва ятовата изоглоса, макар че е по-разпространено в западните
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говори. Свръхякането като явление в речта на съвременните българи не е обвързано с положението в териториалните диалекти. То може да бъде обяснено
предимно като хиперкоректност. Особено в речта на западни българи, които
знаят, че екането е неправилно и че грешката може да предизвика неодобрение, присмех или друга реакция, накърняваща имиджа.
4. Кратки изводи
Анализите на данните ни дават основание да кажем, че под източнобългарско : западнобългарско по тип речево явление съвременният българин
не разбира точно това, което влагат лингвистите. От процентното разпределение на отговорите проличава, че немалък процент не могат да локализират изследваните правоговорни отклонения. За респондентите, които избират
оценка (т.е. не дават отговор „не знам”), българският езиков изток има като
идентификационен маркер редукцията на е в и + смекчаването на съгласните
пред предни гласни – 77.2% а.л., а на второ място т.нар. ъкане – 69.2% а.л.
Българският езиков запад има като идентификатор екането при имената (81%
а.л.) и при глаголите (78.1% а.л.), а след него премета на ударението в аорист
и в аористни причастия – 70.1% а.л. Немалко са отклоненията от кодификацията, за които в рамките на общественото мнение липсва категорично доминираща нагласа за локална принадлежност или за които се получават оценки, различаващи се значително от диалектния произход. Тези речеви явления
или представляват езикови тенденции (прекъснали връзката с диалектите или
нямащи връзка с тях), или клонят към такива, тъй като загубата на локална оцветеност за общественото мнение в България е значим фактор, който е
обвързан с оценките за правилност : неправилност. Проблематика, свързана
с тази обвързаност, ще бъде обсъждана в следващи публикации. Явленията,
които нарекохме условно езикови тенденции, трябва да бъдат фокус в изследванията и на кодификаторите, защото са показателни за процесите на промяна
на езиковите норми.
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ЕЗИКОВИ АНКЛАВИ НА БАЛКАНИТЕ
(Българско-македонският анклав Гора)
Красимира Колева

LINGUISTIC ENCLAVES ON THE BALKANS
(Bulgarian-Macedonian enclave Gora)
Krasimira Koleva
ABSTRACT: Gora is an enclave on the territory of western Balkans (Kosovo, Albania and Macedonia). It is a region with a mixed population. The language of Gorans is the idiom of a small Slavonic Muslim community in the western
Balkan-Slavonic area in the contact zone between three large indigenous language
continua: Albanian, Macedonian-Bulgarian and Serbian. The mother tongue of the
Gorans is only a home language. Gorans and the Goran language are concepts that
bear an ethno-ideological content at a time when politics has been accompanied by
ethnic conflicts. The Goran community is determined by features that are common
and value-laden for all speakers. It’s a result of my current specialized research
projects.
KEY WORDS: the Balkans, Gora region, enclave, Slavonic Muslim community, mother tongue, contact zone.

Анклав е термин от политическата география, навлязъл в употреба чрез
дипломатическия жаргон от френския като lingua franca за този социолект (на
фр. enclave < лат. inclavo ‘заключен’). Той означава ‘земя, обкръжена от всички страни с територия на чужда държава’. Има исторически и съвременни анклави. Основната им характеристика е, че те са затворени, изолирани ареали
с различна култура.
Според дефиницията на ЮНЕСКО, с която борави културната антропология, култура е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група,
тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на
съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията. Всички те се
изразяват чрез езика. Всяко действие, влизащо в конфронтация с културата на
обществото или групата, води до анклавизация.
В политическия дискурс съществува понятието етнически анклав за
етническа общност в ареала на друга, доминираща етническа общност. В
етническия анклав ентитетът (общността) запазва културните си различия.
Териториално етническият анклав може да бъде квартал, район или административна единица. Той има свой език. Може да има и обособена икономиче-
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ска система. Формирането на етнически анклави може да бъде принудително
в резултат на дискриминация по расов или конфесионален белег. Това са познатите по цял свят гета.
Дискурсни понятия от същата парадигма са: диаспора (< гр. διασπορά
‘разселение’) – термин, означаващ ‘обособена етническа общност, живееща
за постоянно време извън историческата си родина (страна)’, етническо малцинство и остров (етнически / езиков).
Анклави е имало винаги, има и днес. Тези ареали не са сред най-желаните места за живеене. В езика на обитателите им се говори за оцеляване.
Ключови понятия, които описват анклава и анклавизацията, са: миграция, дискриминация, расизъм, перманентен конфликт, нетолерантност, маргинализация, рискова зона, икономическа изостаналост, демографска криза,
нарушаване на човешките права, ограничителни споразумения, етнически
медии, лингва франка за бизнес и социални контакти, криза на идентичността
(идентитета) и на общността (ентитета).
Балканите са осеяни с различни анклави както в диахронен, така и в синхронен аспект. Проучването им стана актуално след демократични промени в
Източна Европа, довели до разпада на Югославия. Косовската криза от 1999 г.
доведе до създаването на нови анклави, чийто брой и статут е динамичен.
Предмет на тази работа е анклавът Гора в Западните Балкани. Работата
ми на терена датира от 2009, като контактите ми продължават.
В края на 20. век, след “демонтажа” на Титова Югославия Гора е обект
на проучване от страна на сръбските учени. Резултатите са докладвани на
интердисциплинарна кръгла маса през 2000 г. в Белград. Показателно е подзаглавието на сборника, който излиза 2 години по-късно: Goranies, Muslims
and Turks in the Šar (Shar) Mountain Župas (Parishes) of Serbia: Problems of
the Actual Living and Survival Conditions [Горани 2002]. Следващият подобен
изследователски проект на Белград има още по-емблематично за ситуацията
заглавие Kosovo and Metohija. Living in the Enclave [Кoсово 2007], чиито резултати са публикувани в Белград през 2007 г. Разбираем е политизираният
дискурс в тезите на тези разработки.
По същото време български учени от Софийския университет и БАН,
проучващи диаспората на Балканите, започват работа по мащабния международен проект “Балканските традиции – съжителство на култури, религии
и езици”, в който участват и сръбски балканисти, неробуващи на идеологеми. През 2005 г. по проекта в София се състоя международна конференция на
тема “Българските острови на Балканите”, последвана от сборник със същото заглавие, излязъл през 2007 г. [Острови 2007]. В албанската част на Гора
прави проучвания ръководителят на Проекта проф. Петя Асенова. Тя описва
диалекта на Албанска (Кукъска) Гора като изолиран български говор. Днес там
продължава да работи изследователски екип от балканисти под ръководството на проф. Андрей Соболев.
През 2007 г. в Шуменския университет стартира амбициозният и продължаващ проект “Етнополитика на езика и езици на политиката на Балка-
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ните”. Прилагаме интердисциплинарен подход, а базата данни включва всички източници на информация. Научният инструментариум е от ресурсите на
културната антропология, езиковата контактология, социалната психология и
др. Лингвистичните му задачи са синхронизирани с модерните европейски
проекти – Klejner Balkansprachatlas в областта на балканистиката и EUROJOS
(Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym),
ориентиран към славистиката.
В нашата и в европейската популярна историко-географска и езиковедска литература се посочва, че югозападната етническа и езикова граница
между сърби и българи минава по билото на Шар планина. В специализирани
публикации на чуждестранни и наши учени се уточнява, че има задшарска
българска покрайнина.
За българи в областта Косово се говори още в сръбски документи от
Средновековието, но по-интересен е периодът ХIХ-ХХ век. През 1857 г. руският учен А. Хилфердинг посочва, че в Призрен редом със сърбите живеят
и много българи. Още по-категоричен е бошнакът Стефан Веркович, който
през 80-те години на миналия век пише, че в Призрен населението не е от
сръбски, а от български и куцовлашки (армънски) произход, което 20 г. порано отбелязва П. Р. Славейков, обикалял тези земи. Според Август Лескин
границата между сръбския и българския език преминава през Косово, „малко
на югоизток от Прищина, по-нататък до Призрен или до сливането на Бели
и Черни Дрин“. Густав Вайгант посочва, че в началото на ХХ век от 810 села в
санджака Прищина, район, който почти се припокрива с днешно Косово, 547
са албански, 149 – сръбски, 73 – български, и 41 – със смесено население. За
българско население в района на Призрен съобщава и Афанасий Селишчев.
Васил Кънчов, Йордан Иванов, Стефан Младенов и др. също посочват наличието на българско население в Косово със значителна сърбизация на езика.
И ако за езика на българите в Косово, в районите на Прищина и Призрен се говори като за пограничен говор с голямо сръбско влияние, то за мюсюлманите в историко-географската област Гора наши и чуждестранни учени
подчертават, че те говорят чист български език, част от средномакедонскобългарския ареал [Колева 2011а]. Както е известно, този ареал не е предмет
на Българския диалектен атлас.
Географското местоположение на областта Гора е между планините
Шар, Враца, Кораб и Коритник, в басейна на река Млика и други притоци на
река Плава. След Първата световна война 3/4 от Гора остава в границите на
Сърбо-Хърватско-Словенското кралство (от 1929 г. – Югославия), а 1/4 – в
територията на Албания. След Втората световна война, при очертаване границите на Социалистическа република Македония гораните са оставени в територията на Сърбия, административната област Косово.
Останалото население нарича гòраните с екзонимите торбеши, потурнаци, те се самоназовават с ендонимите (автонимите) горани и шопи. Според
официалната сръбска теза гораните са югославяни, което е административен
акт за прикриване истинската национална принадлежност на населението.
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Официалните източници в Република Македония обозначават тези хора като
ислямизирани славяно-македонци. Характерно е, че и сръбски учени, според
които почти целият Балкански полуостров е „Стара Сърбия“, признават българските елементи в езика на „югославяните“ от Косовска (Призренска) Гора.
Те обясняват явлението с гурбетчийството на мъжете от Гора в България. Но
след Първата световна война, вече 80 години, тези хора не могат да идват в
България. Живеещите в Югославия изучават сръбски, а в Албания – албански
език. Въпреки това езикът, който учат от своите майки вкъщи, запазва граматичните, речниковите и звуковите особености на българско-македонския
идиом. Жените не са напускали Гора, а някои дори собственото си село.
Гораните са мюсюлмани. Процесът на ислямизиране започва през ХVI
век, но най-силен е в края на ХVIII и първата половина на ХIХ в. Последните
християни напускат областта през периода 1912-1918 г. Мюсюлманското вероизповедание е причина при очертаването на държавните граници гораните
да останат извън България, а след Втората световна война – извън Република
Македония.
В края на ХІХ век българско-македонски диалект се говори в 42 села на
областта, като се знае и албански, а доста от мъжете говорят и на турски език.
В годините на Първата световна война в 11 от селата пръв език вече е албанският, но в останалите 29 майчиният език е българско-македонски.
След Втората световна война българската държава се отказва от западните и югозападните български земи не само като държавна територия, но и
като културно влияние.
Днес населението на областта Гора е разделено от държавни граници
на три. 18 села са в границите на Косово – Горно Рапче, Довно Рапче, Мали
Кърстец, Горни Кърстец, Драгаш, Любовище, Радеша, Кукаляне, Лештане, Вранище, Млике, Бокка, Диканце, Глобочица, Брот, Крушево, Зли поток,
Рестелица. 9 села са в Албания, окръг Кукъс – Запот, Пакиша, Кошарище,
Очикле, Оргоста, Църнолево, Орешек, Борье. 2 села са в Република Македония – Урвич и Йеловене, които са в югоизточните склонове на Шар планина, в
историко-географската област Полог (Горни Полог).
След Балканските войни (1912-1913) и Първата световна война сред гораните има поредица от изселнически вълни – в Македония, Турция, България, Сърбия. В резултат на много високата раждаемост след всяка изселническа вълна за едно-две десетилетия демографският потенциал се възстановява.
Точна цифра за броя на гораните през годините не може да се посочи. Тя е в
диапазона 10 – 20 хиляди и по някои данни го надхвърля.
Анклавният характер на Гора се дължи на различни фактори, свързани
с въпроса за идентичността (идентитета) на общността. Те по различен начин
влияят на начина на живот в общността, но перманентно той може да се определи като борба за оцеляване.
1. Eстествени причини (особености на релефа).
2. Продължителни сложни и динамични социални явления (вътрешни и
външни), които все още са в конфронтация.
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Общността днес населява периферните части на 3 млади държави с мултиетнически характер: Косово (Призренска Гора), Албания (Кукъска Гора) и 2
села в Македония. Фактът не е пречка за комуникацията между живеещите в
тази покрайнина. Географски това е естествено изолиран ареал, който влияе
на анклавизацията в миналото. Гора е трудно достъпна. Тя е заключена между
високите масиви Шар планина, Враца, Кораб и Коритник. Има и водни граници – реки, като Бели Дрин, Бистрица, Млика и други притоци на Плава.
Ландшафтът е една от причините за лошата инфраструктура и свързаната
с нея икономическа маргинализация на региона. Тя поражда принудителната
миграция на населението (външна и вътрешна). Животът на село, който тече
в традиционната парадигма на затворената общност, се заменя с градския тип
живеене. Някогашната миграция на мъжете в работоспособна възраст минава
през фазата на гурбетчийството със синовете и днес – на цялото семейство, като
връзката с рода е чрез родителите, новата къща като белег на просперитет и
ежегодната лятна ваканция в родното село, свързана с традиционните празници
и практически превърната в сезон на женитбите. Типът семейна култура все
още е съхранен, връзките между роднини и съселяни, независимо къде се намират, са много силни. Общуването на майчин език в общността е задължително.
Преобладаващата територия, която населява общността, е в Косово, арена на продължителни и незатихнали етнически конфликти. Трендът на наталитета в Косово и превръщането на демографския фактор в политика е причина за ръста на селата със смесено население, както и за новата анклавизация
на района. Албанизацията на Гора се засилва. Факт е албанският клин в Ополе
между Драгашка Гора и Жупа. Общинският център Драгаш вече е доминиран
от косовари. Новата “патриотична магистрала” Призрен – Дуръс, която осигурява излаз на Косово на Адриатическо море и е икономически анклав, дава
следващ тласък на албанизацията на Гора и е съпроводена с нетолерантност.
Етническият натиск е съпроводен с икономически, който подменя знакови за
общността на Гора символи на материалната култура и традиционния поминък, като шарпланинското сирене, бюрекa, бозатa, халвата, кебапчетата и
дори строителството като “запазена марка” за цели поколения.
Чрез фирмите на Хашим Тачи и Агим Чеку анклавът Гора се превръща
от културен в икономически с типичните за региона икономически инструменти – дрогата и незаконния трафик.
Колко са членовете на общността и днес е трудно да се посочи. Данните
от 1981, 1991 и 2002 показват тенденция към драстичното й намаляване. Това
се дължи не само на покачващото се ниво на емиграция, но и на декларирането, зависимо от социално-икономическия и политически климат в страната. Феноменът “скривена мањина” в тоталитарна Югославия още рефлектира
върху социалното поведение на членовете на миноритарната общност, приучила се да мимикрира, за да оцелее и да има шанс на пазара на труда. Това е
възможно при поколението, което е изучавало не само сръбския език, а преди
всичко албанския, въпреки официалното двуезичие, декларирано в Конституцията на Косово от 2008 [Колева 2011б].
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Перманентно нарушаваният етнически и конфесионален плурализъм,
животът в условията на тоталитарни етно-конфесионални репресии принуждава малцинството официално да се инфилтрира сред мнозинството и това
удобно да се отчита като дезинтеграция спрямо общността. В тази ситуация
пък сръбската общност е подложена на тотална анклавизация. Преброяването
на населението в Европа през 2011 г. е решаващо за икономическото и социалното планиране, за развитието на всяка държава и на Европа като цяло.
Европейската комисия изисква при преброяването да се прилагат едни и същи
международно признати критерии. За да се избегне дублиране, под внимание
се взема постоянното пребиваване в дадена държава, ако то е над година. Въпросите за етническа и религиозна принадлежност не са задължителни. След
изборите в Косово през юни т.г. Комитетът на регионите към Европейската
комисия “отбелязва със загриженост, че е налице сериозна липса на диалог
и помирение между етническите групи, както и на защита и интеграция
на малцинствата, най-вече на косовските сърби (т. 116). Освен това Комитетът “с голяма загриженост отбелязва нередностите, противозаконните
практики и фалшифицирането на последните избори, повторили се и при
наложилото се провеждане на допълнителни избори, и за съжаление вижда
в това ясен знак за недостатъчната демократична зрялост на държавата”
(т. 117).
В тези условия нa пренебрегване на Основния закон и на редица споразумения, между които хуманитарната Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства, общността в Косовска Гора, обект на натиск и
манипулативен интерес от съседите и лишена доскоро от подкрепата на България, се сепарира все повече в социален план, без обаче да загубва основните си белези на етническа група. Като реакция срещу дезинтеграцията и
етническата мимикрия са процесите на консолидиране на общността в цялата
територия. Те имат характеристиките на национално възраждане – движение,
което не е засегнало Гора. Оформя се интелигенция, засилва се интересът към
краезнанието, издават се книги, появяват се регионални ефирни медии и найважното – инвестира се не само в нови къщи, а и в бизнес инициативи и на
първо място – в образование. Има траен интерес към изучаването на майчиния стандартен език и получаването на образование в България. Приобщаването към откъснатата прародина става и по институционален път чрез все
по-активно участие в демократичните процеси на Балканите, инициирани от
българската страна. Гораните в Косово и Албания имат организации, членуващи в Асоциацията на българите по света и участват в Световния парламент
на българите, който има за цел да съдейства за осъществяване на българската
национална идея, българския национален идеал за 21-ви век, както и за правата и интересите на българите по света.
Смятана от другите общности в близкото минало за троянски кон заради поведението си на оцеляване чрез етническа мимикрия, тази анклавна
общност намира начин да устои на динамиката на общественото време и да се
афишира чрез комплекса от самобитни за културата й белези.
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Първичните по отношение на социалните етнични връзки характеризират етничността чрез:
• вярата в общия произход, а не непременно фактът на общия произход
→ митове за общия произход
• паметта като поддържаща етничността – символи, духовно пространство, спомени – не толкова като познавателен процес, колкото като
интерес към собствената идентичност
• наличие на съвкупност от разкази, които конструират идентичността,
свързани с потеклото и територията на предците.
Етническа идентичност и етнически личност са ясно определени категории, които се припокриват в практиката.
Интегриращите сили, които подпомагат съхраняването на етноса, изкристализирането на определени знания за него и приемствеността му, са:
• езикът
• духовната култура (традиции, обичаи, вярвания)
• общият произход и историческите спомени
• общата територия.
Най-консервативни са традициите, които имат синкретичен характер
заради късно сменения принудително конфесионален код от езичество през
православно християнство към хетеродоксна мюсюлманска практика. При
днешната албанизация на Гора и новата турцизация чрез мащабното навлизане на турския капитал шиитството е своеобразна “стена” за агресивни културни влияния. Поведение на етническа идентичност е подчертаната склонност
към ритуалност, особено за ритуалите от жизнения цикъл, като раждане и
обрязване, което според обичая се прави преди Гергьовден. Сватбените церемонии, макар и осъвременени в битовия план, съдържат дълбоко архаични и
автентични магически и религиозни практики.
Макар че икономическият и социалният живот в селата в Гора не са
вече от типа автаркия (‘самозадоволяване’) и населението е в оживена комуникация с външния и глобализиращ се свят, все още има “преграда” между
него и съседите, която изолира селата.
В контекста на цитираните документи [вж. Библиография, официални
сайтове], свързани с етническите общности, на фона на съвременната, перманентно сложна и динамична обществено-политическа ситуация в тази част
на Балканите, гораните споделят: “Много хора в България не знаят какви са
гораните. България не се ангажира сериозно с гораните, да отвори офис в
Драгаш и да общува с този народ. Много горани очакваха доста от България, но имаше само приказки. Българите пропуснаха Гора! Досега гораните
вземаха пари от Белград, имаше специална парична добавка за това, че живеят в Косово, но преди един месец сърбите премахната тази привилегия.
Има голям натиск Сърбия да признае Косово и тогава гораните ще останат
в калта. Белград ще иска Митровица и сръбските анклави – Гора, Щръпце, да имат специален статут. Гораните ще се изселят основно в Сърбия.
Сърбите даваха много за Гора, защитаваха гораните. Сега България има
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шанс, ако се ангажира икономически и политически, да защити гораните…
В Косово на практика гораните са изтласквани. Те предпочитат да станат
бошняци, това е вид защита. Изглежда, че на нас, гораните, не ни дават
българско гражданство, защото сме мюсюлмани.
Много наши интелектуалци горани напуснаха Призрен, мигрираха в
Сърбия. Ако България беше обърнала повече внимание на гораните, тези хора
можеха да дойдат тук, знаят перфектно български. Хората в Рестелица
строят големи къщи, които не им са нужни, а децата им няма да се върнат.
Все още сега хората имат носталгия, но младите няма да се върнат в Гора.
Децата, които израснаха в чужбина, говорят чужди езици, но не говорят горански, нашински. Гора ще се албанизира лека полека. Албанците ще гледат
да направят мандри, да гледат животни. Навремето в Гора е имало човек с
10 хил. овце, затова има и песни, сега никой няма да го позволи. Албанците вече
правят горански йогурт “Шар”, взели са името.” [вж. Мангалакова 2008].
Езикът и духовната култура в Гора са съхранени въпреки превратностите на
времето и центробежните сили, които влияят агресивно на материалната култура.
През 2007 г. БАН издава първия горански речник с 43 000 думи и фрази:
Dokle, Nazif. Reçnik Goransko (Nashinski) – Albanski. Fjalor Gorançe (Nashke) –
Shqip [Докле 2007]. В него съставителят Назиф Докле (родом от Кукъска Гора)
определя говора като български, сходен с българските диалекти, говорени в
Северозападна Македония.
Увеличават се регионалните издания на фолклорно и лично творчество.
В ефирните медии в Гора звучи този балканско-славянски lingua mater, който
винаги е бил само домашен език, функциониращ в условията на мултилингвистична и мултукултурна външна среда, под чието влияние съвременните
конвергентни процеси в културната антропология са факт.
Словесното поведение като обобщение на етническата личност безспорно е най-интересно. Майчиният език на славянското население в Гора е
част от българско-македонския диалектен континуум, който е в контактната
зона между още два големи автохтонни езикови континуума – албанския на
северозапад и сръбския на изток. В диахронен план езикови контакти е имало
с армънския, което личи особено в ономастиката, както и с турския, чието
присъствие отново е актуално.
“Другите”, в т.ч. и съседите използват като етноними не малък репертоар от екзоними за общността в Гора:
• албанците – горан (goranë), торбеш (torbeshë) и потур (poturë)
• сърбите – гòранци, бошняци, турци
• македонците – македонски помаци
• българите – гòрани.
Езикът, който говорят, е наричан с атрибутивните деривати gorançe,
гòрански, македонски, помашки, бошняшки, архаична форма на българския
език, а азбуката, която използват (латиница по албански модел) – гораница.
Общността се отнася толерантно само към названията, производни
от топонима Гора, като предпочитат своя вариант за определяне на езика –
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гòрски, с който се разграничават от сръбския. Често при общуване с други
общности те използват за квалифициране на lingua mater съчетанието стар
наш йезик.
Това сложно название, натоварено с посесивна семантика, хвърля мост
към уникалното етническото самоопределение на общността и езика й –
нàшинци и нàшински / nàshinski, съответно на азбуката – нàшеница.
Този автоним кореспондира с албанския език, в който адвербиалният
корен nashk [Демирай 2007] служи за означаване на славянски, т.е. неалбански и включва бинарните опозиции:
• друг произход: албански ~ славянски
• език от друг произход: албански ~ славянски (в широкия смисъл на
думата)
• друга вяра / вероизповедание
• житейски традиции и ценностни представи: албански ~ славянски
• други културни традиции / писмена култура: албански ~ славянски
• общо / гранично житейско пространство = ‘съсед’.
Ендонимът (автонимът) нашинци е етномаркер на малка анклавна общност, оцеляваща в сложна, динамична и небезопасна контактна зона под перманентния натиск на съседите, с които има допирни културни точки:
• близкото езиково родство – с останалите славянски езици в ареала
• конфесионалното сходство – с албанското море от мюсюлмани.
Все пак може да се намери пресечна точка между двата типа различия –
принадлежността на всички автохтонни етноси към сложния етнолингвистичен концепт Homo balkanicus.
Едновременно с това този амбивалентен етнически код е идентификация с общността в най-висока степен, с всички нейни членове, каквато е
семантиката на плуралната личноместоименна форма за първо лице НИЕ (=
АЗ + ВИЕ + ТЕ). Така чрез езика етническото самосъзнание се подсилва от
усещането, че собствената идентичност е част от колективната идентичност и
може да бъде изразена чрез формулата: стоя зад тях’, което прави общността
монолитна, дори и в анклавното й битие.
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ПРЕГЛЕД НА ПРАВОПИСА НА БЪЛГАРСКИТЕ
СЕЛИЩНИ ИМЕНА, СЪДЪРЖАЩИ
КОНТИНУАНТИ НА СТАРАТА ЯТОВА ГЛАСНА
Таня Пеева

REVIEW OF THE SPELLING OF BULGARIAN
LOCAL NAMES, WHICH CONTAIN SUCCESSORS
OF AN OLD VOWEL
Tanya Peeva
ABSTRACT: The following text presents the changes in the spelling of Bulgarian local names, which included. This old letter was removed officially from the
Bulgarian alphabet in 1945. Some simple rules were created to regulate the use of
its successors, but as for the geographic names, this problem is not easy to solve.
KEY WORDS: Bulgarian local names, spelling, changes

В своето съчинение „Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език”
[Стойков 1948: 24-30] Ст. Стойков прави обобщен преглед на разнообразните доводи на съвременниците си езиковеди, подкрепящи или отричащи
правописната реформа от 1945 год. Като най-важни и притежаващи научна
стойност са специфицирани единствено т.нар. фонетични аргументи, които
в единия случай определят ятовия изговор в българския книжовен език като
ненапълно установен и нуждаещ се от „неутрален белег” (какъвто е 7), който се явява в полза на правописа и същевременно не ограничава процеса на
правоговорно детерминиране. Своеобразен контрааргумент е формулираното становище на противниците на 7 в правописа, смятащи, че единствената
причина да съществуват известни колебания в книжовното произношение е
именно този допустим разноговор, който пречи на правоговорното обединение на носителите на езика. Стремежът към унификация, макар и различно
мотивиран, стои в основата на всички мнения в хода на продължителната дискусия. Необходимостта от правописна инвариантност обаче очевидно се осъзнава като такава на базата на неактуалната представа за книжовния език като
за приоритетно писмен (т.е. книжен). За правоговорна конвенционалност настоява Ал. Теодоров-Балан, според когото обединителното предназначение на
7 „е явен предразсъдък, защото обединение може да се постигне само с точно
отбелязан изговор” [Теодоров-Балан 1924]. Твърдението е основателно с едно
изключение – пренебрегнатият, но не и пренебрежим въпрос за правописа
на географските имена, съдържащи 7, където правилото, вземащо предвид

333

позицията на ударението и характера на следходната сричка, е неприложимо,
поради основателността на принципа за максимално спазване на местния изговор при нормализиране на топонимите.
Обект на нашия преглед са селищните имена, тъй като те имат наймасово разпространение в говорната и писмената практика и би следвало да
бъдат включени в книжовната норма.
В „Списък на населените места в България” (МВР, 1902 г.), който има
характер на нормативен документ, утвърден като такъв през 1905 год.1, повече от 9% (точният им брой е 457) от включените 4900 ойконими съдържат в
състава си 7 – съвсем не малко количество, като се има предвид, че преобладаващата част от селищните названия преди 1934 год. са от турски произход.
Приблизително една трета (32,17%) от тези 457 предимно комоними нямат
отношение към проблема, тъй като представляват имена на махали и колиби
(с малки изключения), които според традиционното именуване възникват от
съответните жителни имена, образувани от родови названия, прозвищни съществителни или субстантивирани прилагателни имена, и притежават като
част от граматичния си състав определителен член за мн. ч. -т7. След установяването на новите правописни правила навсякъде -т7 се заменя с –те (напр.
Торбалъжите < Торбалъжит7, Златарите < Златарит7, Шараните < Шаранит7,
Пиперите < Пиперит7). При останалите 310 селищни названия 7 е коренова
гласна, което прави задължително категоричното определяне на рефлекса й в
книжовния език, защото, добавяйки към ойконимите парадигмите на техните
производни, получаваме значителен брой форми със зависим правопис. 45
от тези селищни названия имат за съставна част прилагателното име голям,
други по-често срещани образуващи лексеми са:
бял
река
дрян
орех
бряст
дял
бряг
лес
среден
бреза

59
17
16
16
15
14
10
9
7
6

12 на брой са съставните ойконими към 1902 г., включващи две думи с
ятова гласна, напр. Горна-Б7ла-р7чка, Б7ли-бр7гъ и др.
Чрез: Правилник за прилагане закона за градските общини, утвърден с Указ №
145 от 13 май 1905. – Държавен вестник, ХХVІІ, № 106, 23 май 1905, с. 6 и Правилник
за прилагане закона за селските общини, утвърден с Указ № 165 от 1 юни 1905. – Държавен вестник, ХХVІІ, № 126, 17 юни 1905, с. 6
1
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В официалния правописен речник от 1948 год. е лансирано спазването
на ятовия преглас при географските названия, спрямо книжовното правило.
Същевременно обаче в него се посочва, че „собствени имена от локален характер се пишат според местния изговор: Брегово (Видинско), Железна (Михайловградско) и др.” В статията си „Правопис на географските имена” Вл.
Георгиев коментира цитираното правило и основателно възразява срещу нефиксирания ареал на понятието локално значение [Георгиев 1954: 135-137].
Опитвайки се да дефинира по-прецизно обхвата на книжовното правило и да
сведе опциите до единно решение, той предлага няколко възможности при
избора между Е и Я, заместващи 7. Първата от тях е: „Всички имена на запад
от ятовата граница се пишат с Е, с изключение на имената на по-значителните
градове Бяла Слатина и Оряхово” [Георгиев 1954: 136]. Тази формулировка
има две слабости: преди всичко тя трудно може да бъде сведена до частната
компетенция на носителите на езика, тъй като понятието „ятова граница” е
лингвистичен термин, а географските параметри на самата разделителна линия са известни на малък брой хора; второто неустойчиво място е забелязано
и от самия автор, а именно фактът, че така изказано, правилото е всъщност
просто перифраза на речниковото, защото продължава да съдържа неточно
определено понятие – в случая това е „по-значителни градове”. Тъй като демографският, както и урбанистичният, облик е по презумпция непостоянен,
при евентуално нарастване на някои градове, би следвало да се промени и
правописът на имената им. Второто предложение на Вл. Георгиев е географските имена да се пишат в съответствие с местното произношение. От посочените примери (Бела Слатина, Орехово, Бяла, Горна Оряховица) става ясно,
че отново се визират ойконимите. И тук, както и при първия вариант, практическото прилагане изисква консултация със справочник, но все пак този метод като че ли изглежда най-приемлив от лингвистична гледна точка. Но това
толериране на диалектното разнообразие в езика не е всеприложимо, тъй като
част от звуковете в българските народни говори нямат ортографическо съответствие в азбуката (срвн. Широка л2ка [ширóка лốка] > Широка лъка). Но
съображението, с което Вл. Георгиев отхвърля и това потенциално решение, е
неправилно – той смята, че „в известни изрази се създават несъобразности на
писането” [Георгиев 1954: 136] и посочва като пример за това „Общинското
управление на Бела Слатина се помещава в една красива, бяла сграда.” – за
същото изречение той казва, че е адекватно, за да докаже несъстоятелността
и на първата възможност. Последният довод лесно се опровергава с това, че
в процеса на онимизация аблативите губят лексикалното си значение, поради
което не може да става дума за нецелесъобразност, както такава безспорно
липсва в аналогично съставено изречение, съдържащо антропоним, произлязъл от нарицателно: „Вера таеше в сърцето си вяра в добрия изход от ситуацията.” Евентуално допускане на свобода на избора според Вл. Георгиев
е погрешно, тъй като би попречило на единството – такъв проблем обаче не
съществува ако навсякъде 7 се замести с Я – макар и не особено правдоподобна, тази опция е препоръчана като най-успешна, наред със спазването на
правилото за нарицателните думи. Как следва да се процедира обаче при наз-
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ванията с неясна или трудна етимология (напр. Р7сово, Д7вене)? И, главно,
подобно разрешение би създало неудобство на местното население.
Очевидно не е никак лесно да се изгради правилно мотивирана и приложима формула за правописа на българските селищни наименования, съдържащи континуанти на старата ятова гласна. Това е причината за продължителните колебания, чиито отражения откриваме в списъците на населените места
през различните години. В много от случаите са установени промени, които
биват два вида:
1. Промени, осъществени чрез административен акт, т.е. законово;
2. Промени, осъществени без административен акт, които се извършват
от населението, с решение на местните органи на управление.
Да се уточни годината на приемане на промените от втория вид е трудно, а
в повечето случаи дори невъзможно. Те се фиксират в публикуваните резултати
от преброяванията на населението, където освен тях, често се срещат и погрешно изписани под влияние на местния говор, но в действителност непроменени
макроойконими. Установените промени, извършени без нормативен акт, са по
същество недействителни, но практически резултатите от тях са действащи.
В „Справочен списък на населените места в НР България”, съставен от
Ал. Кюркчиев и издаден през 1960 год., фигурират 15 селищни имена, записани и с двата варианта на ятовото произношение [Кюркчиев 1960]:
Оряхово / Орехово – Врачански окръг
Пресяка / Присека – Ловешки окръг
Кряковци / Крековци – Търновски окръг
Смядово / Смедово – Шуменски окръг
Костена река / Костена ряка – Шуменски окръг
Ляхово / Лехово – Толбухински окръг
Тянево / Тенево2 – Толбухински окръг
Бяга / Бега3 – Пловдивски окръг
Лясково / Лесково – Пловдивски окръг
Дедово / Дядово – Пловдивски окръг
Лясково / Лесково – Смолянски окръг
Лясково / Лесково – Старозагорски окръг
Горно Белево / Горно Бялово – Старозагорски окръг
Лясково / Лесково – Бургаски окръг
На 4 януари 1966 г. е обнародван Указ № 960, който постановява уточняването и осъвременяването на 210 имена на населени места, при 19 от тях
е даден приоритет на един от наследниците на ят.
Прегласът на етимологичо а в източните български говори е аналогичен на
ятовия преглас.
3
Т. Балкански извежда етимологията на това название от личното име Бего,
т.е. отрича наличието на ятова гласна в него [Балкански 1976: 231]. Той обаче твърди
също, че местният говор е подчертано екавски, което не съвпада с действителността,
така че ако има право относно произхода на името, то промяната в произношението му
(която по-късно става и правописна) следва да се дължи на свръхстарателен якавизъм.
2
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При проверка в „Списък на населените места в НР България по административно деление към 1 ноември 1973 година, с население от преброяванията през 1934, 1946, 1956, 1965 и изчислено население за 1972 година”
[Маркова 1973] установяваме, че законово постановените промени се спазват
стриктно – окончателното изписване на имената е съобразено с направените
през 1966 г. уточнения, откриваме и нови 15 промени от този тип, осъществени без административен акт, т.е. по желание на населението, които също са се
наложили в практиката.
В показалец, озаглавен „Имена на населени места в България”, в правописния речник от 2002 г. непоследователно са отразени някои селищни названия, съдържащи континуанти на 7. Пълният им брой е достъпен в специализирани справочници4. Но съвременното речниково правило не се отличава от
формулираното през 1948 г. Всъщност то е изключение от правилото за т.нар.
променливо Я: „Географски имена с локално значение, съдържащи променливо Я, се пишат според местния изговор: Брегово (Видинско), Големо Пещене
(Врачанско), Железна (Монтанско). Но: Бяла Слатина, Оряхово (въпреки, че
местните говори са екавски).” [БАН 2002: 23]. Опростяващ механизъм не е
изобретен, по същество не е и необходим. Географските имена се оказват найслабата страна в правописната реформа от 1945 г., защото оказват подкрепа
на повечето аргументи на застъпниците на буквата 7 в правописа – спазване
на традицията, обединение между източните и западните български диалекти,
намиращ се в процес на установяване гласеж на старата гласна.
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КОННОТАЦИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
НАЗЫВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ПО РОДУ ЗАНЯТИЯ
Валентина Аврамова

Connotation of nouns designating
people’s occupation
Valentina Avramova
Abstract: Connotation of nouns designating people’s occupation is
based on the features of these nouns and the associations the names of these professions generate. Additional sememes are created by the attitude of the native speakers
towards a profession and those who belong to it.
KEY WORDS: connotation, stylistic connotation

В языке выделяются слова, в смысловую структуру которых кроме
главных действующих компонентов (понятийной, предметной соотнесенности) входят и семантические и стилистические характеристики языковых
фактов. Эти компоненты в лингвистической литературе именуются по-разному. Г. Пауль называет их “комплексами представлений” [Пауль 1960: 102], И.
В. Арнольд – “эмоциональными, экспрессивными и оценочными коннотациями” [Арнольд 1974: 62], Д. Н. Шмелев – “экспрессивно-стилистическим фоном” [Шмелев 1977: 128], Ю. Д. Апресян – “семантическими ассоциациями
или коннотациями” [Апресян 1995: 159]. Экстралингвистическое толкование
коннотации, ее связь с социальными, культурными, историческими факторами, привело некоторых лингвистов к выводу об исключении этого понятия
из сферы лингвистики и его отнесении к области прагматики [Есперсен] или
семиотики [Ельмслев; Барт]. Обусловленность коннотации экстралингвистическими причинами проявляется в ее ассоциативной сущности, в представлении об определенной социальной сфере, в особенностях отношений между
коммуникантами. Отсюда следует взаимозависимость объективного и субъективного в значении слова, на которую указывают психолингвисты [Залевская
1999]. Это значение определяется и субъективным вкусом, и общественным
мнением, может зависеть от национальных особенностей восприятия окружающего мира. О значениях слов, отражающих мировоззрение, культуру и
историю определенного этноса, а также общечеловеческие этические суждения писали Е. А. Найда [Найда 1962], Л. В. Щерба [1974], Е. М. Верещагин
и В. Г. Костомаров [Верещагин, Костомаров 1980] и др. Прослеживая формирование и употребление термина “коннотация”, Ю. Д. Апресян заключает,
что в лингвистике этот термин стал употребляться в различных значениях,
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для которых современная лингвистика “располагает более детальными и логически более четкими понятиями: интенсионал, модальная рамка, пресуппозиция, оценочный компонент значения …, факультативный, или слабый,
компонент значения, семантическая и синтаксическая валентность” [Апресян
1995: 159]. Таким образом, на долю термина “коннотация” остается одно
значение, которое и раскрывает суть этого понятия: “коннотациями лексемы мы будем называть н е с у щ е с т в е н н ы е , но у с т о й ч и в ы е признаки
выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом
коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности.
Они не входят непосредственно в лексическое значение слова и не являются
следствиями или выводами из него” [Там же]. Весьма важными являются два
выделенных свойства коннотации в вышеприведенном определении – несущественные признаки и устойчивые признаки, потому что “первые выделены
в сознании говорящих на русском языке людей и имеют устойчивый характер,
многократно обнаруживая себя в разных участках языковой системы. Будучи
ассоциативными и несущественными для основного значения слова …, они
оказываются семантическим ядром его переносных значений, производных
слов, фразеологических единиц” [Апресян 1995: 160].
Богатый материал в плане систематизации коннотаций дает публицистический, а также разговорный стили. В стилистическом аспекте здесь речь
идет о функционально-стилистической коннотации. Кроме того, в этих друх
стилях широко представлены слова, имеющие различные экспрессивные
коннотации: эмоциональную, оценочную, интенсифицирующую значение,
образную. В данной работе будут рассматриваться коннотации лексем, называющих людей по роду занятия, бытующие в русском и болгарском языках.
Выделенные типы коннотации являются достаточно устойчивыми и чаще
всего фиксируются в одноязычных и двуязычных словарях с различной стилистической пометой – разг., сниж., пренебр., ирон., перен.
Оценочно-нейтральные существительные – наименования лиц по профессии, роду занятий (писатель, учитель, артист и т.д.) обладают всеми семантическими признаками, характерными для нейтральной лексики: ориентированностью на класс предметов, отсутствием антонимических связей, соотносительных абстрактных имен и т.д. [Арутюнова 1978: 251]. Характеризующая
функция для этих слов является вторичной. Коммуникативная задача подобных высказываний – отрицательная оценка лица, а не сообщение о профессиональной, социальной и др. принадлежности. Напр. в рус.яз. солдат – в
болг.яз. войник. Очевидно, что в обоих языках прямое значение (“рядовой
военнослужащий”, человек, выполняющий приказ, не обсуждая его) является основой для коннотативного значения “тот, кто посвятил себя какомулибо делу и преданно служит ему”, ср. Партия призвала народ, чтобы как
можно быстрее поднять и освоить наши земли. А я солдат партии, отец
(С.Крутилин), На всички им е мило при раздялата. Но те са войници на труда, те не трябва да сантименталничат (Г.Караславов).
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Другую группу образуют слова, в оценочных значениях которых закрепились социальные оценки представителей общественных групп, их
мировоззрение и быт, напр. рус. – адвокат, диктатор, кумушка, мещанин,
ремесленник, сапожник, клоун, лакей, инквизитор, палач, паяц, шут и др.,
болг. – адвокат, диктатор, еснаф, занаятчия, клоун, лакей, инквизитор, палач, шут, палячо и др. Отрицательная оценка в значении этих слов является
результатом закрепления в языке социальных отношений. Так, в значениях
слов диктатор, инквизитор, палач – “мучитель, притеснитель, пользующийся властью над людьми” – отразилась оценка угнетенных, и именно она стала ядром переносного значения данных слов, ср. Вы, жадною толпой стоите у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона
(М.Лермонтов), Страхливо вий поглед отпущате пред близката смърт на
човека, палачи! (Гео Милев). Коннотативные семы могут порождать и положительную оценку в тех случаях, когда общественный опыт не выделяет в
данной реалии негативно окрашенные семы, напр. в лексемах артист (“тот,
кто обладает высоким мастерством в какой-либо области, талантливо делает
что-либо”), глашатай (“тот, кто провозглашает, утверждает что-либо; провозвестник”), дипломат (“о человеке, тонко и умело действующем в общении с
другими”), жрец (“тот, кто посвятил себя служению искусству, науке и т.п.”),
законодатель (“своим примером устанавливающий общественные нормы поведения”), кормчий (“руководитель, вдохновитель”), певец (“тот, кто воспевает кого- или что-либо”), художник (“достигший высокого совершенства в какой-либо работе”) и др. ассоциативные связи положительной квалификации
являются устойчивыми. См. в следующих примерах: Мы живем в стране,
где только писатель может быть глашатаем правды (М.Горький), Алеша
считал себя в эту минуту большим дипломатом: желая задобрить хозяина,
он говорил ему “товарищ” (Горбатов), Издревле сладостный союз Поэтов
меж собой связует: Они жрецы единых муз; Единый пламень их волнует
(А.Пушкин), И вот этот-то блестящий круг сановных людей … и был главным зрителем и ценителем петербургских театров, законодателем вкусов
(А.Юрьев), Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный
в свое дело (М.Горький), Може би е прав – каза си тя. – Та той е артист.
Семейството му ще го спъва. Трябва му свобода (М.Грубешлиева), Най-ранен
жрец на историята е Херодот, докато много преди него епосът е имал свой
Омир (В.Мутафчиева), Парижанката не е като другите жени… Тя не е човешко същество с воля и характер, а кукла, манекен, на който парижките
кроячи изпитват модите си, и тоя манекен е законодател на вкуса на целия
свят! (Ив.Вазов), Колко често, драги приятелю, истинските кормчии на нашата мисъл са нашите настроения (Ем.Манов).
Национальная специфика коннотации проявляется в избирательности
коннотируемых понятий, обусловленной национальным видением мира и
спецификой метафорического процесса в лексеме. Причем формируются две
группы коннотированных слов: 1) слова с отсутствующей коннотацией в другом языке и 2) одно и то же слово с различной коннотацией в двух языках.

340

В русском языке слово коновал (прямое значение “знахарь, лечащий лошадей”) развивает переносное значение разг. пренебр. “о плохом, невежественном враче”, ср. Человек, лечившийся в столице, даже у очень дурного врача, считает, что на периферии к его услугам одни коновалы (И.Павленко).
Болгарское языковое сознание “усмотрело” эту же коннотацию в другой лексеме – касапин (мясник), выражающую значение “плохой врач, плохой хирург”. Очевидно, что в основе переносного значения лежат близкие, но все
же различные образы: в рус.языке – это, человек, лечащий животных, в болг.
языке – человек, разделывающий тушу животного. И в том, и в другом случае
ассоциация весьма прозрачная, осознание которой приводит к выводу – нельзя доверять здоровье человека тому, чьи умения имеют отношение только к
животному.
В обоих языках лексемы развивают вторичные значения, отсутствующие в той же лексеме в другом языке. В русском языке отмечены следующие
коннотированные слова: Звонарь (прямое значение “церковный служитель,
звонящий в колокола”) развивает коннотацию прост.презр. “болтун, сплетник”, ср. А газетные звонари это подхватили и звонят, и звонят (Лесков).
Маляр (прямое значение “рабочий, занимающийся окраской зданий, помещений”) употребляется с коннотацией пренебр. “о плохом живописце, художнике”, ср. Он объявил, что мне необходимо заняться собственным образованием, без чего я останусь жалким маляром (И.Репин). В болг. языке неустойчиво употребительны формы бояджия (маляр) и цапач (тот, кто марает), не
фиксированные словарями. Сапожник (прямое значение “мастер по шитью
и починке обуви”) употребляется со значением “неумелый, неискусный в каком-либо деле человек” с пометами прост. пренебр., напр. Вдруг лента обрывается. Ребятишки начинают кричать: – Сапожники! (И.Полторацкий).
Значение “ловкач, пройдоха” коннотировано в лексеме химик (прямое значение “специалист по химии; работник химической промышленности”), напр.
Мои ведь деньги, отдай! – однако ты химик! На какую штуку взять хочешь?
(А.Островский). Ассоциативный признак, лежащий в основе коннотации, более прозрачен в деривате химичить “жульничать, обманывать”.
В болг. языке, также как и в русском, имеются коннотированные лексемы, часть которых не зафиксированны в словарях. Лексема виртуоз употребляется в значении “тот, кто обладает умениями и мастерством в какойлибо деятельности”, напр. Д-р Странски е най-добрият ни хирург в тази област… – Д-р Странски не е хирург. Той е виртуоз (С.Северняк). Въжеиграч
(прямое значение “цирковой артист, занимающийся эквилибристикой”) употребляется по отношению к тому, кто приспосабливается к различным мнениям, политике для личной выгоды, ср. Свалете маската си, лицемерни въжеиграчо на мисълта! Не се преструвайте повече на глупак (Д.Димов). В лексемах овчар (пастух) и говедар (скотник, скотовод) коннотировано значение
– так говорят “о простом, недостаточно образованном человеке”, возникшее
на основе ассоциации о социальном статусе и специфике занятий субъектов.
Примеры: Остави го тоя овчар, какво може да разбира той от изкуство;
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В продължението на десетки години ние направихме чудеса, защого от говедари изведнъж станахме големи философи (Л. Каравелов и Хр. Ботев).
Кроме лексем с закрепленной в языке коннотацией окказиональные образования присутствуют в публицистике, образуя корпус слов, постепенно становившихся фактом языка. Приведем несколько примеров из болгарских газет.
Коннотация лексемы манекен (манекенщик) основана на переносе специфики
работы манекенщика на действия нового субъекта, ср. Във Враца генералът
ще се състезава със синия манекен Асен Агов и “атомния” царски човек
Веселин Близнаков (из газет). Коннотированная лексема класната (классный
руководитель) основывается на роли политика в ее партии, ср. В Пазарджик
… сили ще премерят синята класна Катя Михайлова и новинарката Милена
Милотинова (из газет). Коннотированное слово балерина ассоциируется с
легковесностью политиков, о которых говорится в материале, напр. Ето защо
надеждите … могат да се споделят само от политически балерини, танцуващи сред декорите на демокрацията (г. Сега, 2009).
Коннотированные лексические единицы, выполняя функцию номинации, месте с тем могут обладать экспрессивной окраской и относиться к определенной функциональной сфере. Т.е. они выступают как стилистически маркированные знаки. Наряду с коммуникативной функцией, проявляется дополнительная стилистическая характеристика. Коннотированные лексемы принадлежат разговорной речи, многие имеют сниженную окраску. Их появление
является результатом раскрепощенности языка, в частности, публицистики и
разговорной речи, некоторые лексические единицы являются данью моде.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Елена Стоянова

LINGUISTIC AND CULTURAL SURROUNDINGS
AS A FACTOR OF THE CREATING
OF LANGUAGE PERSONALITY
Elena Stoyanova
ABSTRACT: The paper dwells on the question of linguistic and cultural
surroundings and its role in the formation of language personality. Linguistic and
cultural surroundings are perceived as linguistic and cultural tool in this process.
Cultural landmarks originally laid and developed in a personality over the influence of linguistic and cultural surroundings which is a determinant of historical and
cultural heritage and typical performances, becoming the crucial factor in human
existence.
KEY WORDS: linguistic and cultural surroundings, language personality.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема среды в науке начинает изучатся давно, но с течением времени в исследованиях изменяются акценты в ее понимании и осмыслении.
Актуальной указанная проблематика в российской науке становится в связи с
изучением вопросов становления языковой личности. Причем под языковой
личностью понимается „совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)“
[9: 3]. Эта лингвистическая персонология, как пишет В.П.Нерознак, – неизбежно вовлекает в сферу интересов лингвистов вопросы, которые объединяют всех специалистов, изучающих человека с различных точек зрения
[19]. В.В.Красных в индивидуальном и групповом языковом сознании
выделяет следующие ментальные образования: 1) индивидуальное когнитивное пространство, то есть знания и представления, характеризующие человека как личность, 2) коллективное когнитивное пространство или знания
и представления, определяющие принадлежность человека к той или иной
социальной группе, 3) когнитивная база, то есть те знания и представления,
которые объединяют вс ех но сителей этих знаний и предст авлений в
„национально-лингво-культурное сообщество“ [12: 41–45]. А с развитием
лингвокультурологии среда получает лингвокультурное освещение. В данной
статье она воспринимается в качестве активного лингвокультурного инструмента в процессе формирования языковой личности.
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1. ТИПОЛОГИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
В начале ХХ века выделяется многоликая типология среды: классовая, общественная, духовная, социальная, природная, эмоциональная и др.
Биологами и психологами (И.М.Сеченов, И.П.Павлов, Л.С.Выготский) обозначается проблематика «человек – среда», которая впоследствии приобретает новое содержание и значение в связи с утверждением определяющей роли
среды в процессе становления личности. Начинаются исследования культурной среды и ее сущности (А.И.Арнольдов, С.Э.Зуев, Н.Ничков, Э.А.Орлова,
Ю.Д.Красильников, О.В.Ромах и др.). Под культурной средой, объединяющей
личностные, вещественные, нормативные, духовно-идеологические свойства, понимается «устойчивая совокупность личностных и вещественных элементов данной культуры, духовно-идеологических отношений и институтов»
[цит. по 22: 44].
Формирование ценностной личности не может происходить вне культурной среды, вне исторического, социального и локального контекста.
Поэтому исследователями уделяется большое внимание изучению среды
как культурно-образовательного инструмента, основным принципом которого выступает жизнедеятельность человека в рамках среды [6]. С этой точки
зрения, культурная среда представляет собой систему находящихся во взаимодействии социальных институтов (семья, школа, культурно-информационный центры / дом культуры, СМИ, местная власть и т.д.), связанных между
собой историко-культурной традицией. С другой стороны, внимание ученых
(В.А.Сластенин, Н.Б.Крылова) сосредоточено на территориальном компоненте культурной среды – ведь успешное становление личности происходит в тесной взаимосвязи с малой родиной, то есть конкретным местом, где родился
и живет человек.
В качестве системы ценностей, влияющей на развитие человека, культурная среда является непосредственным символическим фоном нашего обыденного существования. Она, по мнению академика Д.С.Лихачева, необходима человеку для его духовной жизни, для его духовной оседлости, привязанности к родным местам, следованию заветам предков, для его нравственной самодисциплины и социальности. На протяжении всей жизни человека
среда является активным воздействующим фактором. И человек всю жизнь
несет на себе отпечаток определенной культурной среды, ощущение принадлежности к ней.
Вступление в непосредственный и продолжительный контакт с иной
(чужой) культурой вызывает у человека психическое потрясение или так называемый „культурный шок“, „стресс аккультурации“. Адаптация к новой
культуре является сложным и длительным процессом, так как человек и в новой культурной среде продолжает ощущать себя частью той социокультурной
системы, в которой он формировался, и пытается изо всех сил приспособить
заложенные и приобретенные стереотипы к новой обстановке. По мнению
Дж.Берри, процесс аккультурации связан с двумя основными проблемами:
во-первых, в какой степени человеком признается важность сохранения куль-
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турной идентичности и, во-вторых, в какой степени ему следует включаться в иную культуру [30]. В зависимости от ответа на эти вопросы выделяют
четыре стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация и
интеграция. Человек или растворяется в новой культурной среде, или не принимает ее, продолжая оставаться среди «своих», или находит возможность
интегрироваться в ней. Но и адаптация человека в новой культуре не стирает основополагающих ценностных ориентиров его национальной культуры.
Они остаются незыблемыми. Почему же это происходит?
Культурная среда выступает в качестве своеобразной среды памяти.
Ведь культурная принадлежность закладывается в человеке изначально генетическим кодом и той средой, в которой он рос и воспитывался, где происходило его формирование и становление как личности. Если инкультурация –
это срастание с родной культурой, то аккультурация – это процесс изменения
материальной культуры, обычаев, верований происходящих при непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультурных систем. Понятие
«аккультурация» начинает использоваться в американской культурной антропологии (Ф. Боас) в конце XIX в., а уже в 30-е гг. XX в. этот термин закрепляется в науке. Проблема аккультурации привлекает многих ученых (М. Мид,
Б. Малиновский), происходит разработка типовой модели исследований – выделяются группа «реципиент», в которой культурные паттерны меняются, и
группа «донор», в которой культурные паттерны остаются неизменными (М.
Херсковиц). Аккультурация также описывает контакты представителей разных культур. Результатом таких контактов является восприятие человеком новых культурных норм и ценностей. В этой связи аккультурация представляется необходимым и обязательным элементом межкультурного взаимодействия.
Наряду с указанным «культурным инстинктом», важную и определяющую роль играет и «языковой инстинкт» (термин Стивена Пинкера [31]).
Нельзя забывать, что культура тесно связана с языком, влияет на язык, и язык,
в свою очередь, накладывает свой отпечаток на культуру. Язык является неотъемлемой частью культуры, ее продуктом, а, по мнению К.Леви-Стросса, и
условием существования культуры [14: 74]. По определению Н.И.Жинкина,
язык – это орудие культуры, это действительность нашего духа, лик культуры
[8]. Э.Сепир называет язык путеводителем для человека „в социальной действительности“ [23: 259-265]. Человек приходит в мир уже установленных,
готовых, языковых норм, которые составляют его лингвокультурную реальность. Он впитывает в себя языковые формы и значения, принимая их как
данность. Поэтому необходимо говорить не просто о культурной среде, а о
лингвокультурной среде как детерминирующем факторе в жизни человека.
Многочисленные исследования свидетельствуют, что на становление
языковой личности важную роль оказывают экономико-политический и этнический контексты лингвокультурной среды. Так, например, в качестве
определяющих факторов лингвокультурной среды В.М.Шаклеин выделяет
следующие: социально-экономическое, политическое, историческое состояние государства (или территории), его языковой и этнический состав, офи-
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циальную, то есть историко-культурную принадлежность населения к определенной религии или конфессиональной группе. Ученый указывает на особую роль фактора религии как неотъемлемой части национальной культуры.
Конфессиональный фактор, как пишет автор, имеет не столько значение прямого воздействия на поведение, в том числе и языковое, сколько выполняет
роль своеобразного увязывания факторов культурной среды в некое единое
целое, влекущее за собой ощущение принадлежности к данной культуре, лингвокультурную характеристику человека [28]. Фактор религии является своеобразным критерием, детерминирующим поведение и поступки человека и
задающим культурные прескрипции.
Итак, можно утверждать, что лингвокультурная среда включает в себя
исторический, социальный, локальный, экономико-политический, языковой
и культурный (в том числе и конфессиональный) контексты. Она является
определяющим фактором в жизни человека. Ценностные ориентиры закладываются в человеке изначально и получают развитие под воздействием определенной лингвокультурной среды.
2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
На формирование языковой личности первостепенное влияние оказывает историческая и социальная лингвокультурная среда. Остановимся более
подробно на этих типах лингвокультурной среды.
В диалектике развития человеческого общества культура занимает
центральное место. Именно поэтому сохранению и передаче последующим
поколениям культурного богатства, накопленного на протяжении исторического развития национально-культурной общности, должно уделяться важное
внимание. Академик Д.С.Лихачев называет этот процесс «культурной экологией» [15: 47-72]. Культурное наследие – это не просто исторические памятники той или иной страны, а сложившиеся на данной территории историкокультурные связи, которые распространяются на установившийся природный
и архитектурный балланс, бытовые и эстетические навыки, систему национальных взглядов и представлений, отражаемых в языке. Формирование духовного уклада жизни происходит веками, поэтому бережное отношение к
сформировавшимся ценностям лингвокультуры позволяет не просто их защитить, но и сохранить преемственность культурных традиций. Традиция,
по определению С.А.Арутюнова, и означает передачу в диахронном плане,
от старших к младшим, от поколения к поколению, навыков, понятий, всего
того, что образует костяк культуры [2: 160]. Традиция является важнейшим
фактором существования исторического контекста лингвокультурной среды.
Изучая особенности культурных механизмов, М.Коул подчеркивает,
что «только человек, использующий культуру, может “достигать” культурного
прошлого, проецировать его на (идеально-концептуальное) будущее и затем
“привносить” это идеально-концептуальное будущее “назад” в настоящее и
создавать тем самым социокультурную среду для “новоприбывшего”» [10:
13]. Историческое формирование лингвокультурной среды происходит на ос-
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нове утвердившихся национально-культурных традиций, но оно не стирает, а
развивает их.
Кодирование информации об окружающем мире по Дж.Брунеру может
быть представлено тремя основными способами: действенный, образный и
символический [4, 5]. Костяк национальной культуры составляют так называемые архетипы, или первообразы, существующие в культурной среде. Это такие формы когнитивного опыта, которые передаются из поколения в поколение генетически и/или в процессе социального наследования. Именно на их
основе происходит формирование типических представлений, которые часто
называют имаго (от лат. imago – образ, вид). В научной литературе подобного рода когнитивные единицы называются по-разному: априорные категории
(И. Кант), иррациональный опыт (Фр. Шеллинг), архетипы коллективного
бессознательного (Г. Юнг) и т.д. Термин архетип заимствуется К.Г.Юнгом из
средневековой философии и этимологически восходит к латинскому типос,
что означает ‘печать, отпечаток’ [29]. Отпечатки мифологических представлений и исторического опыта в виде набора имаго-образов представляют собой
своеобразный синтез коллективного и личного бессознательного в качестве
своеобразной связи наследуемых культурных традиций. В своих исследованиях З.Фрейд [26] обосновывает возможность реконструкции системы имаго-образов культурного сообщества на основании глубинно-психологического анализа символического содержания культурной традиции и актуальной
лингвокультурной среды, в которой осуществляется деятельность представителей той или иной национально-культурной общности. Это дает основание
считать лингвокультурную среду в качестве детерминанты историко-культурного наследия и типических представлений, формирование которых закладывается в человеке с детства, наслаиваясь на генетическую карту культурного
бессознательного. Поэтому человек является продуктом и представителем
определенной культурно-исторической среды. Историко-культурный опыт
людей может кодироваться действенным способом, проявляясь на уровне невербальной коммуникации – в мимике, жестах, телодвижениях, и даже в технологиях. В любом случае для успешного осуществления коммуникации человек должен обладать определенной культурной компетентностью [20: 65].
Иными словами располагать полным набором культурного кода.
В лингвокультурной среде различается ряд исторических типов.
Временная протяженность как фактор исторического развития общества позволяет наблюдать изменение лингвокультурного типа среды во времени. В
традиционной периодизации истории обычно выделяются древний и средневековый периоды, эпоха Возрождения и Новое (новейшее) время. В связи с
линейностью или цикличностью развития общества развиваются христианская, рационалистическая, цивилизационная концепции культурно-исторического процесса [7].
В данном аспекте интерес представляет концепция американского философа и культуролога Д.К.Фейблмана, который выделяет семь основных
идеальных типов культуры: ранние – допервобытный, первобытный, воен-
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ный, религиозный и развитые – цивилизационный, научный и постнаучный.
Фейблман считает, что последний тип культуры ближе всех подойдет к созданию совершенного общества, когда человек не только обладает информацией как объективным представлением о действительности, но вмещает ее в
личностную структуру сознания как некий смыслообразующий и организующий интеллектуальный и эмоциональный мир «элемент» [1]. В концепции
Ю.М.Лотмана деление истории культуры осуществляется по семиотическому
принципу. В соответствии с этим он выделяет два типа культуры: дописьменную и письменную. Канадский культуролог М.Маклюэн в основу своей типологической концепции положил тип коммуникаций. В соответствии с этим он
выделяет три исторических типа культуры: культуру устной традиции, культуру письменной и печатной традиции, а также электронный тип культуры.
В ходе развития общечеловеческой культуры можно выделить этапы
доминирования мифологической, космологической, антропологической и
технологической культур, выражающих специфические позиции человека и
социальной организации по отношению к природному окружению. Первым
общеисторическим типом культуры предстает мифологическая культура, или
культура архаической эпохи. В древних архаических обществах мир воспринимается как единое живое существо. В космологической культуре, сопровождавшей развитие древних цивилизаций, на первый план выдвигается тождество человека и природы, установление органической связи духовного мира
человека и космоса в целом. Начинается концептуализация мира по образу и
подобию человека. Так называемая антропологическая культура связывается
с эпохой Возрождения. Технологическая культура отражает овладение человеком мощнейшими техническими средствами и технологиями, что характерно для современной культуры. Эта культура отличается динамизмом и требует постоянного совершенствования техники и технологий на основе непрерывного роста научного знания. Однако технологическая культура сегодня
обнаруживает существенные ограничения ассимиляционных возможностей
природной среды, а также и адаптационных способностей самого человека.
Но несмотря на множество классификаций и подходов к периодизации
культуры или ее описания в историческом аспекте, можно утверждать, что
любая лингвокультурная среда обладает универсальным набором ценностей,
составляющих ее незыблемую основу, фундамент. Несомненным является
тот факт, что каждая историческая эпоха отличается особым мировозренческим компоненом. Ценности и господствующие в обществе на определенном
историческом этапе идеи влияют на общее мировоззрение личности, на ее
жизненные ключевые позиции и менталитетные характеристики [3: 78-93].
По определению П. Сорокина, «характер каждой культуры определяется внутренним аспектом – ее ментальностью» [24].
Социальный тип лингвокультурной среды базируется на концепции
“социальной личности”. Она определяется как более-менее осознанная система идей: верований, установок, ценностей, чувств. Одним из механизмов
вхождения личности в культуру является ее социализация. Данное понятие
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появляется в науке в 30-е гг. XX века. Социализацию можно определить как
двоякий процесс: это передача обществом и усвоение и активное воспроизводство индивидом социокультурного опыта – социальных норм, ценностей,
ролей, обычаев. Это результат как целенаправленного формирования личности посредством воспитания и формального обучения, так и стихийного
воздействия на личность жизненных обстоятельств. Человек находится во
власти социализации всю свою жизнь, осваивая под давлением обстоятельств
новые роли и модели поведения. Процесс социализации проходит ряд стадий,
которые называют стадиями жизненного цикла человека: детство, юность,
зрелость, старость. Значит специфика социализации проявляется во временном аспекте. В сфере межличностных отношений человека происходит
первичная социализация. Ее агентами выступает ближайшее окружение человека: родители, братья, сестры, семья, учителя, врачи и др. Затем в сфере
социальных отношений уже происходит вторичная социализация, агентами
которой являются представители администрации школы, университета, государственных учреждений.
Социализация имеет две фазы – это социальная адаптация и интернализация (интериоризация). Иными словами человек сначала приспосабливается к нормам и законам социо-культурной среды, а затем социальные нормы и ценности становятся частью внутреннего мира человека [10: 139-143].
Процесс освоения личностью ценностей и норм Г.Тардом описывается через
социальное взаимодействие [25]. По Парсонсу, общие ценности и нормы осваиваются индивидом в процессе общения со «значимыми другими», в результате чего нормативные стандарты входят в структуру потребностей личности. Так происходит проникновение культуры в мотивационную структуру
индивида в рамках социальной системы [21].
Набор социальных факторов способствует пониманию, восприятию и
утверждению национальных лингвокультурных ценностей, вкусов, правил и
норм поведения различных групп общества. Поэтому можно утверждать, что
лингвокультурная среда не является однородной и существует в виде нескольких социальных типов, дифференциация которых регулируется социальной
принадлежностью человека. Эти социальные типы различаются по уровню
лингвокультурной насыщенности информационного пространства обитания
и способам его воздействия на человека. Каждый социальный тип среды характеризуется и определенной спецификой транслируемых лингвокультурных ценностей.
„Индекс приоритетов ценностей”, – как пишут М.Джонсон и
Дж.Лакофф, – „определяется частично субкультурой, в которой живет индивид, а частично его личностными оценками и пристрастиями. Различные
субкультуры в составе магистральной культуры обладают базисными ценностями, но присваивают им разные индексы приоритетов” [13: 405]. Значит,
восприятие и понимание мира, его познание детерминируется социальным
фактором лингвокультурной среды, но корректируется личностными особенностями индивида. Поэтому исследователи разграничивают индивидуальное
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и коллективное бессознательное, врожденную универсальную символику,
сформировавшуюся в процессе развития человечества, и уникальную специфику личности. Нужно согласится с мнением И.П.Меркулова, который утверждает, что «человеческое познание оказывается видоспецифичной формой
информационного контроля окружающей среды и внутренних когнитивных
состояний людей. Эффективность этого контроля обеспечивается когнитивными способностями, которые развиваются в ходе продолжающейся биологической (когнитивной) и социокультурной эволюции человеческих популяций» [17].
Наряду с субкультурами как социальным типом лингвокультурной среды существуют и различные социальные группы. Определяющим их свойством, по мнению М.Джонсона и Дж.Лакоффа, является тот факт том, что их
„члены разделяют некоторые важные ценностные принципы, противоречащие
ценностям магистральной культуры. Другие же ценности магистральной культуры членами таких групп сохраняются подспудно. Отдельные люди, как и социальные группы, отличаются своими системами приоритетов и теми способами, которыми они осмысливают то, что для них хорошо и добродетельно. В
этом смысле каждое лицо представляет собой подгруппу из одного члена. Его
индивидуальная система ценностей, хотя и некоторыми поправками, согласована с ориентационными метафорами магистральной культуры” [13: 406].
Многочисленный культурный багаж передается с помощью языка, возможно, поэтому степень «культурности» конкретного человека обычно оце
нивается по его словарному багажу, который он использует систематически.
Само социокультурное расслоение людей в обществе определяется языковой
компетентностью человека, принадлежащего к той или иной социальной
группе. А. Моль делит общество на четыре категории, оказывающих различное влияние на язык в зависимости от своего положения в социальной пирамиде: 1. Категория творцов слов (ученые, писатели, инженерно-техническая
интеллигенция). 2. Образованная публика, которая считает себя способной
судить об этих словах. 3. Лица, использующие язык в профессиональных целях. 4. Пассивная масса [см. подр. 18].
Лингвокультурная среда соотносится с разного рода социальными институтами и учреждениями, которые оказывают влияние на формирование,
пропаганду, сохранение и трансляцию основных лингвокультурных ценностей и установленных поведенческих норм общества. Причем в различные
периоды жизни человека доминируют и оказываются действенными различные социальные институты и рычаги. Человек интегрируется в определенные
социальные среды. Первичная социализация человека начинается в семье.
С помощью воспитания в семье происходит целенаправленное прививание
определенных свойств и качеств, а также стихийное усвоение культурных
норм, в частности путем подражания своим родителям. Затем в процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей включаются различные
социальные институты. В детстве – это ясли и детский сад, затем школа и вуз.
По мере развития личности происходит постепенное ее включение в другие

350

социальные учреждения, регламентирующие деятельность человека (в том
числе и языковую). Немаловажное значение здесь имеет характер установленных контактов со своим социальным окружением (семья, друзья, коллеги
и пр.). Так, поведение человека оказывается зависимым от социального типа
лингвокультурной среды, в которую он интегрирован. Постепенно формируется его социокультурная адекватность, корректировка параметров которой
продолжается на протяжении всей жизни человека.
Воздействие той или иной лингвокультурной среды осуществляется помимо воли человека. Оно органично вписывается в процесс формирования
личности и происходит неосознанно, как нечто само собой разумеющееся. В
то же время процесс социализации сопровождается воспитанием, когда воспитатель (родитель, учитель и др.) целенаправленно воздействует на человека
с целью достижения желаемого. В аспекте социализации личности культура
выступает и продуктом, и детерминантой систем межличностного социального взаимодействия [21: 458].
Человек, ограниченный рамками определенной лингвокультурной среды, подчиняется ей и действует в соответствии с ее законами и нормами. По
мнению Холодной М.А., социокультурные факторы являются детерминантами и по отношению к уровню и темпам интеллектуального развития членов
общества [27]. Значит социокультурная среда, с одной стороны, оказывает
влияние на индивидуальные способности людей, проявляясь в формировании
познавательного стиля личности, отражающего требования культуры того общества, в котором живет данная личность [16]. А с другой – представляет
собой определенную рамку, ограничивающую ее развитие.
Национально-культурные ценности и установленные нормы поведения
человека в совокупности являют собой национальную символико-знаковую
систему, которая является отображением накопленного в процессе историкокультурного развития того или иного общества опыта. Языковая личность в
рамках лингвокультурной среды воспринимает эти знания в качестве когнитивного кода генетически и в процессе социализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лингвокультурная среда, изначально закладывающая и развивающая
в человеке культурные ориентиры, является детерминантой историко-культурного наследия и типических представлений, становящихся определяющим фактором в жизни человека. Определенные условия жизни общества со
своими характеристиками культурного пространства, реализующиеся в конкретном историческом и социальном типе лингвокультурной среды, создают
необходимые условия для формирования определенного типа языковой личности. Поведение человека (в том числе и речевое) помимо его воли оказывается зависимым от социального типа лингвокультурной среды, в которую
он интегрирован и воздействие которой он ощущает на себе в течение всей
своей жизни.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА
«ЖЕНЩИНА» В МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
КОНЦЕПТОСФЕРАХ
Лариса Адонина

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT
“WOMAN” IN MALE AND FEMALE CONCEPT
SPHERES
Larisa Adonina
ABSTRACT: The article deals with the studying the concept Woman in the
male and female language consciousness. There is performed the comparative analysis of the explication the concept on the level of cognitive classifiers and cognitive
signs that bring them up to date.
KEY WORDS: concept, language consciousness, cognitive classifiers, cognitive signs.

Характерной чертой языкознания на рубеже XX-XXI вв. является возникновение и развитие когнитивной лингвистики, изучающей особенности
усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации знаний с помощью языка, который является средством доступа к мыслительным
единицам и достоверным инструментом исследования содержания и структуры концепта как «основной единицы ментального плана, – содержащейся
в словесном знаке и явленной через него как образ, понятие и символ [1, с.5].
Актуальность работы обусловлена интересом современного языкознания к
проблеме отражения в языке основных концептов национальной концептосферы, важностью разработки лингвокогнитивной методики исследования и
описания группового языкового сознания, в том числе гендерного.
Теоретической основой работы послужили семантические и когнитивные концепции и методики концептуального анализа, представленные в работах В.В. Колесова; М.В. Пименовой; З.Д. Поповой, И.А. Стернина; Н.В.
Уфимцевой; методики проведения свободного ассоциативного эксперимента
и обработки его результатов в работах Е.А. Горошко; А.А. Залевской; А.В.
Кириллиной; методики гендерного анализа речевого поведения языковой
личности, различий мужской и женской речи в работах Е.М. Бакушевой; Е.А.
Горошко; Е.А. Земской, М.М. Китайгородской, Н.Н. Розановой; И.А. Стернина; С.К. Табуровой; В.Н. Телия; А.М. Холода и др.
Утверждение в лингвистике понятия «концепт» обозначило новую ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодейст-
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вия языка и сознания, расширило рамки содержательного анализа языковых
явлений и придало значительно большую глубину и эффективность семантическим исследованиям.
Концепт «женщина» исследуется в работах А.В. Артёмьевой, В.В. Васюк,
О.Ю. Шишигиной, А.Н. Махмутовой, А.В. Кирилиной, Д.Ч. Малишевской,
А.А. Аминовой, Н.А. Пасковой и многих других. Являясь одним из ключевых
концептов русской культуры, концепт «женщина» в полной мере отражает
русскую ментальность как «миросозерцание в категориях и формах родного
языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [2, с.15].
Несмотря на многочисленные исследования, объективация концепта «женщина» в русском языковом сознании изучена недостаточно. Открытым остается
вопрос особенностей объективации концепта «женщина» мужским и женским
языковым сознанием.
При изучении языкового сознания одной из самых эффективных и широко используемых методик является ассоциативный эксперимент, позволяющий
смоделировать концепт на основе его когнитивных признаков, объективируемых
ассоциатами. Использование свободного ассоциативного эксперимента для выявления особенностей языкового сознания в зависимости от пола и возраста респондентов не является новым (Е.И. Горошко, А.А. Залевская, А.В. Кирилина,
А.В. Рудакова, И.А. Стернин, Л.А. Тавдгиридзе и др.). Материалом исследования
послужили данные, полученные в результате ассоциативного эксперимента с
3000 жителями г. Анжеро-Судженска Кемеровской области – 1500 мужчин и
1500 женщин, принадлежащих к разным возрастным группам.
Таблица сравнительного анализа экспликации концепта «женщина» в
концептосферах мужчин и женщин наглядно демонстрирует сходства и отличия объективации концепта «женщина» мужской и женской концептосферами на уровне когнитивных классификаторов и актуализирующих их когнитивных признаков.
Когнитивные классификаторы концепта «женщина» и их
количественные показатели в мужском и женском языковом сознании
Когнитивные классификаторы
производимое внешнее впечатление
пол
репродуктивная функция женщины
предмет любви мужчины
характер
возраст
профессиональная принадлежность
принадлежность
мифологический образ

Мужское языковое Женское языковое
сознание
сознание
%
ранг
%
ранг
28,4
1
10
4
13,1
2
29
1
11,1
3
16,8
2
5,8
4
–
–
5,5
5
5,1
6
4
6
0,6
16
3
7
0,8
15
2
8
–
–
2
8
–
–
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характерное социальное поведение
интеллектуальные качества
моральные качества
семейный статус
характерное эмоциональное состояние
функции
темперамент
национальная принадлежность
характерная одежда
социальная идентификация
типичный характер деятельности
характерное физическое состояние
отношение к труду
персональная идентификация
характер воздействия на окружающих
принадлежность к человеческому роду
характерное коммуникативное поведение
функция в отношении мужчины
привлекает фигурой
отношение к внешности
отношение к деньгам
типичные черты характера
статус, общественное положение
типичный запах
символический смысл
гастрономические предпочтения
количество
эстетический вкус
цвет волос
праздник
рост
характерные запоминающиеся части тела, лица
идентифицируется по родственным отношениям

1,9
1,8
1,8
1,8
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,6
0,5

9
10
10
10
11
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
17
17
18
19
20
20
20
20
21
21
22
22
22
22
22
22
23
24

1
1,3
2
5,3
1,3
0,9
0,1
1,8
2
0,4
2,5
0,6
3
1,6
0,4
11
0,5
–
0,1
0,2
0,2
–
0,8
–
0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,5

13
12
9
5
12
14
20
10
9
18
8
16
7
11
18
3
17
–
20
19
19
–
15
–
20
–
–
20
–
–
–
–
17

Из 42 классификаторов, присутствующих в мужском сознании, в женском
присутствуют лишь 30. Целый ряд когнитивных признаков, актуализируясь в семантической структуре концепта «женщина», присутствует лишь в мужской концептосфере. Это такие признаки, как «предмет любви мужчины», «принадлежность», «мифологический образ», «функция в отношении мужчины», «типичные черты характера», «типичный запах», «гастрономические предпочтения»,
«количество», «цвет волос», «праздник», «рост», «характерные запоминающиеся части тела, лица». Каждая из концептосфер имеет особую гендерную окрашенность. Отличия наблюдаются не только в количественных показателях, но и
в качественном составе когнитивных классификаторов и когнитивных признаков,
их значимости для мужского и женского языкового сознания.
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Маркерами мужского когнитивного сознания выступают 12 когнитивных
классификаторов, свойственных только мужской концептосфере: «предмет любви
мужчины», «принадлежность», «мифологический образ», «функция в отношении
мужчины», «типичные черты характера», «типичный запах», «гастрономические
предпочтения», «количество», «цвет волос», «праздник», «рост», «характерные запоминающиеся части тела, лица».
Маркерами женского когнитивного сознания являются 35 когнитивных
признаков: «авантюристка», «бойкая», «взаимоотношение с государством»,
«гибкая», «грустная», «завистливая», «коммуникабельная», «любит украшения», «любит читать романы», «мастерица», «мечтательная», «милая», «много
зарабатывает», «может обладать мужской логикой», «начальник», «несчастная», «отождествляется с песней», «проворная», «работает», «рожает детей»,
«рукодельница», «салон красоты», «с ней легко общаться», «соперничает за
мужчин с другими женщинами», «трудолюбивая», «улыбчивая», «ходит за покупками», «хозяйственная», «является актрисой», «является бабушкой», «является воспитателем», «является золовкой», «является свекровью», «является
символом мира», «является учителем», которые актуализируются в когнитивных классификаторах, свойственных общему языковому сознанию.
Сравнительный анализ когнитивных признаков, принадлежащих мужскому и женскому языковому сознанию, показал следующее: мужчины в
большей степени, чем женщины, обращают внимание на внешний вид представительниц слабого пола, её фигуру; более важным показателем для женщин, чем для мужчин, является половая дифференциация, обусловленная не
только биологическими, но и социокультурными факторами; женщины чаще
номинируют положительные черты характера, мужчины – отрицательные;
мужчины чаще, чем женщины, номинируют женщин по возрасту; мужчины
ассоциируют представительниц слабого пола с Отечеством, женщины – миром; мужчины признают за женщинами лидерство в сферах образования и
здравоохранения, для женщин более важен семейный статус – статус жены;
мужчины более критичны в оценке женщин, их социального поведения, умственных способностей, морально-нравственных качеств, статуса женщины,
общественного положения; женщины чаще оценивают представительниц
слабого пола как работящих и трудолюбивых; мужчины акцентируют внимание на способности женщины доставлять удовольствие; мужчины чаще отмечают излишнюю разговорчивость женщин; мужчины чаще акцентируют внимание на темпераменте женщин; женщинам важно этническое самосознание;
женщины чаще ассоциируют представительниц слабого пола с историческим
лицом, эстрадной певицей, актрисой; мужчины – библейским персонажем,
политиком; мужчины указывают на подчинённое положение женщины, её
второстепенную роль, а также отказывают ей в праве называться человеком;
женщины, напротив, акцентируют внимание на признании особой роли женщины, её значимости как личности, человека; женщины указывают на способность женщины самостоятельно содержать семью, зарабатывать деньги,
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на её высокий материальный статус, мужчины указывают на неумение женщины распоряжаться денежными средствами.
Маркерами, иллюстрирующими сходство представлений о женщине лицами
мужского и женского пола, являются 78 когнитивных признака, актуализирующих
30 когнитивных классификаторов: «производимое внешнее впечатление», «пол»,
«возраст», «интеллектуальные качества», «отношение к деньгам», «отношение к
труду», «отношение к внешности», «национальная принадлежность», «моральные качества», «характер», «характер воздействия на окружающих», «характерная
одежда», «характерное коммуникативное поведение», «характерное социальное
поведение», «характерное физическое состояние», «характерное эмоциональное
состояние», «персональная идентификация», «привлекает фигурой», «принадлежность к человеческому роду», «профессиональная принадлежность», «репродуктивная функция женщины», «семейный статус», «символический смысл», «социальная идентификация», «статус», «общественное положение», «темперамент»,
«типичный характер деятельности», «функции», «эстетический вкус».
И мужчины, и женщины акцентируют внимание на репродуктивной
функции представительниц слабого пола, сохранении домашнего очага, выполнении домашней работы. Женщина часто идентифицируется по родственным отношениям. Представители обоих полов сходятся во мнении, что женщина обладает высоким уровнем эмоциональности, женской плаксивостью
и способностью оказывать воздействие на окружающих. Женщина следит за
своей внешностью и часто ассоциируется с определённым видом одежды, ей
присущ эстетический вкус. Гендерные различия наблюдаются также в категориальной структуре концепта «женщина». Классификаторы мужского когнитивного сознания более разнообразны (24 – в мужском и 20 – в женском), они
имеют различный объём, а следовательно, и различную ранговую структуру.
Для мужчин наиболее значимыми при оценке женщин являются «производимое внешнее впечатление», «пол», «репродуктивная функция женщины», «предмет любви мужчины», «характер», «возраст». Для женщин наиболее значимыми является «половая принадлежность», «репродуктивная функция женщины», «принадлежность к человеческому роду», «производимое
внешнее впечатление», «семейный статус», «характер».
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THE BE VING CONSTRUAL
OF NON-CANONICAL EVENTS
Nadya Naumova
ABSTRACT: The Ving form in combination with the grounding auxiliary Be
is capable of elaborating canonical and non-canonical events. The Be+Ving configuration elaborating canonical events has acquired the status of gestalt, used to
construe Imperfective aspect. States and Achievements, having the canonical thematic ‘Tr causes Lm to feel’ event schema, are capable of elaborating non-canonical
events. In these cases, the Be Ving configuration acquires a ‘caused emotion’ reading, but the Be Ving does not have the status of gestalt.
KEY WORDS: canonical events, non-canonical events, States, Achievements, attentional phenomenon

1. INTRODUCTION
An actual situation involves a number of force-dynamic relations between
entities participating in a complex interactive network. Within that network, interactions form a unidirectional asymmetrical series of ‘force transmission’, identified
as event’s ‘causal structure’ in Croft’s analysis [1998: 67-91], or ‘action chain’ in
Langacker [1991: 286-290]. The causal structure (action chain) reveals the conceptual origin of the semantic relationships between the participants in an event, which
“are defined with respect to the sorts of events with which they are found” [Croft
1998: 82]. Within this action chain, Langacker [2002:221] recognizes as the most
elemental kind of thematic relationship (the ‘zero’) where “the participant merely
occupies some location or exhibits some static property”. In this relationship, the
participant is conceptualized as being in a state relative to some domain of experience (Jane is tired. She is in bed now.), or characterized relative to another entity
(Jane is a teacher.) The zero thematic relationship corresponds to the non-canonical event. The other roles can be manifested with the passage of time, and subsume
the canonical events. At a most schematic level, three basic archetypal thematic
roles emerge: the mover, the patient, and the experiencer: “the experiencer’s role is
energetic to the extent that we think of energy as being required for mental activity”
[Langacker 2002:221].
2. THE Ving FORM IN COMBINATION WITH THE GROUNDING Be
The use of a Ving form in the Nom Be+Ving (Lm) construction grounded
in objective time is used to construe immediately experienced canonical events
grounded in objective time. It is considered the Present day prototypical function of
the Ving for the following reasons: (i) Ving forms, as verb derivatives, have schematically inherent event participants, are conceptually dependent on them, and therefore conceptually secondary to events, (ii) the Ving construal arranges actual plane
denotation, i.e. an immediate instance of event. Thematically, the Nom Be+Ving
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(Lm) construction corresponds to canonical events. Aspectually, different types of
schemas are outlined on the basis of three parameters: boundedness, duration, dynamicity. The grounded event, experienced from an immediate perspective (Be+Ving)
zooms-in a schematic event imposing changes on each schematic aspectual type.
The changes to these aspectual schemas are considered prototypical for the communicative potential of the Ving form. The Be+Ving construal has the status of a gestalt.
There exist cases when the Be Ving configuration does not construe an immediately experienced situation. In these cases Be Ving is not conceptualized as a
gestalt, because Be configures similar arrangements with other relational predications. Consider the following examples:
(1)
a. I think that word is really disgusting.‘; (BNC: C8T 2359)
b. The first three children were sad, and happy in turn. (BNC: AM6 839)
c. Nobody else was in the room. (BNC:B1N 764).
The examples in (1) provide instances of non-canonical events in which different relational predications construe situations denoting the ‘position’ occupied
by the event’s Tr in a certain domain of experience: in (c) this is the domain of
space, while in (a,b) this is the emotional domain. Consequently, the Ving construction elaborating a non-canonical event has the following structure: Nom Be Ving.
The configuration Be Ving, however, is not conceptualized as a gestalt, because Be
serves to locate ‘in time’ other non-canonical events as well (b, c, d), while the Ving
form is conceptualized as coding the domain of experience the way the other relational predications do. There is, however, a difference between the non-canonical
event construed with a Ving form and the other non-canonical construals. In (b, c,
d) an Observer positions the Tr in a certain domain, while in the non-canonical
construal (a) the Ving form locates an Observer in the emotional domain. This
difference is most clearly demonstrated by examples (a) and (c). While in (c) the
Observer merely identifies the emotional state of the Tr as being that of sad and
happy, in (a) the Observer experiences the state provoked by the Tr, and prompted
by the Ving form. Consequently, the non-canonical event configured in (a) serves
to identify the location of the Observer relative to a domain, which is rendered
by the Ving form. Consider the following examples:
(2)
a. She’s such a good person, very forgiving, very kind. (BP:45)
b. At our first counselling session I asked Valerie to describe Keith’s character;
he was quite loving, and independent. (BNC: C8A 1479)
c. They think my Yorkshire accent is amusing, and Nicola, my boss, tells
friends that I‘m `;from the country‘;, which makes me feel as if I‘m from
another planet. (BNC, ADG 168)
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d. Her frankness was very confusing. (BNC: GUF 3324)
It can be seen from all these examples that the Vings used to code a noncanonical event evoke certain feelings: forgiveness, reassurance, love, fear, confusion. So, with the Nom Be Ving construal, the domain in which event’s Tr is conceptualized, is that of emotional experience. The domain of conceptualization evoked
by the Vings in this non-canonical event is that of emotions. But the Tr is not conceptualized ‘in’ that domain of emotions, i.e. as experiencing emotions; conversely,
the Tr is conceptualized ‘through’ the domain of emotions: as an entity causing the
Observer to experience certain emotions. Hence the resultant reading acquired by
the Be Ving configuration can be termed the ‘caused emotion’ reading. The role
of the Ving is to set the domain through which the Tr of the non-canonical event is
conceptualized, the role of the Tr is to identify the conceptualized entity which is
defined through the emotions it provokes, while Be provides the contextual grounding. The non-canonical events coded with the Nom Be Ving construction are nonvolitional and lack dynamism. However, the very definition of this non-canonical
event and its conceptual structure does not and cannot provide any answer to two
fundamental questions: (i) why are some Ving derivatives conceptualized as coding
non-canonical events while others aren’t, and (ii) what kind of verbs yield to such
conceptualization.
I posit the thesis that the Nom Be Ving construction elaborates a certain type
of viewing arrangement imposed on the schematic event inherent to the Ving form.
For the purpose, we should compare the aspectual and thematic event schemas
inherent to the Ving forms capable of construing the Nom Be Ving construction,
and analyze the changes imposed by this construal. Since the conceptual structure
of the non-canonical events incorporates one event participant (the Tr), it is to be
assumed that this viewing arrangement restricts the scope of predication. Therefore, the analysis will investigate how the schematic event inherent to the verbs
construing these non-canonical events is influenced by the restricted scope of
predication imposed by the Nom BE Ving viewing arrangement of a non-canonical event.
3. IMPACT OF THE EVENT SCHEMA
(i) aspectual schema
As it can be seen from the examples in (2) above, the verbs which are used
with the Nom Be Ving construction belong to two different aspectual schemas: those
of States, and Achievements. These two aspectual schemas seem totally different,
yet they equally allow such a construal. My guess is that when verbs belonging to
these two groups are viewed from the close perspective of the immediate scope, the
zooming in effect configures equally homogeneous structures.
(ii) conceptual constituency
So far we have posited that when Vings are used to construe non-canonical
events, they do not act as a functional part of a gestalt Be Ving configuration, but
merely provide the domain through which event’s Tr is conceptualized. We also
assumed that such a construal is made possible by imposing a certain viewing ar-

362

rangement on the event schema inherent to the verbs from which the Ving forms
are derived. The next step in our analysis will be to find out the viewing frame
configured by the Nom Be Ving construal, and the influence of this configuration on
the resultant communicative import of the construction.
An analysis of the schematic conceptual relations event schemas of all Vings
below reveals that they are capable of construing canonical events. Witness:
(3)
a. You’ll not be noticed in the crowd, and your mother will never forgive you
if you don‘t stay to see the visitors, …’(BNC: APW 2329)
b. He loved his sons and was fond of his wife. (BNC: FSF 3434)
c. She knows what has become of Ferrari; and she is confusing you in a cloud
of nonsense, because she daren‘t own the truth.
d. They were both very good to her, amusing her and obviously enjoying her
company. (BNC: B1Y 660)
These examples (3) show that on structural level all verbs, whose Ving derivatives are capable of construing non-canonical ‘caused emotion’ events, have
two schematic event participants. If we follow this inherent schema, the construed
situation has a canonical transitive structure: Tr V Lm. This construction has the
following conceptual structure: ‘Tr causes Lm to feel certain emotions’. We can
conclude that the thematic role of the Lm with these constructions is that of an
Experiencer.
The scope of predication of the canonical events in examples (3) involves
all event participants. But such a canonical event can be construed from a different
perspective, which focuses on the thematic Experiencer and excludes the Tr, viz.
the passive voice construction. Witness:
(4)
a. In other words, we are not forgiven because we keep the law: but once we
are forgiven we are called to keep it. (BNC: G3A 1574)
b. She is loved and visited by many, and is rarely alone. (BNC: CCN 892)
c. She was confused, of course, by liking Alison, not hating her, even in a
weird sense sympathising with her. (BNC: APM 264)
d. They greet me, but they are amused by my appearance. (BNC: FAJ 1101)
All the sentences in (4) exemplify instances of the canonical ‘Tr causes Lm
to feel’ construction arranged with a focus on the experienced and the transferred
energy. The Tr is excluded from the scope of predication. The Tr, although not in
focus, may still be elaborated, but it is periphrastically construed. The periphrastic
connection indicates that the Tr is not incorporated in the scope of the predicated
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event, but is offered as additional information. If we compare the construals in (4)
with those in (2), we shall see that they are similar in two respects: they both elaborate the event schema of transitive verbs, and in both of them one event participant
remains outside the scope of predication. With the construals in (4) the event participant which is excluded from the scope of predication is the Tr, while with the
construals in (2) the excluded participant is the thematic Experiencer.
We can conclude that: the Nom Be Ving construction codes a specific viewing arrangement on a canonical event schema. In this construal the viewing arrangement excludes the thematic Experiencer in the transitive event schema
from the scope of predication.
4. IMPACT OF THE VIEWING ARRANGEMENT
When analyzing the Nom Be Ving construction as a special type of viewing
arrangement, we should take into consideration all the factors influencing its resultant reading. So far we have found out that the Nom Be Ving construction excludes
the thematic experiencer from the canonical transitive event schemas of States and
Achievements. Since any type of construal corresponds to a certain type of viewing
arrangement, our next step should be to study the influence of the schematic potential of the Ving forms on the Nom Be Ving viewing arrangement.
My claim is that: when the viewing arrangement of the Nom Be Ving construction excludes the thematic Experiencer from the scope of predication, the resultant effect is that the zoomed-in predication loses its dynamic import, because
the trajectory of the event has lost its end point, since no Lm is incorporated in the
predicated scope. In result, we get a homogeneous sequence of identical states,
which corresponds to the schematic import of a state. Consider the examples in (2)
above, repeated here for easier reference:
(5)
a. She’s such a good person, very forgiving, very kind. (BP:45)
b. At our first counselling session I asked Valerie to describe Keith’s character;
he was quite loving, and independent. (BNC: C8A 1479)
c. They think my Yorkshire accent is amusing, … which makes me feel as if
I’m from another planet. (BNC, ADG 168)
d. Her frankness was very confusing. (BNC: GUF 3324)
These sentences exemplify the use of Vings when coding the Nom Be Ving
viewing arrangement imposed on a transitive event of emotion (Tr causes Lm to
feel’). With this viewing arrangement, the thematic Experiencer (event’s Lm) remains outside the scope of predication. In result, the semantic import of the construction as a whole is that of a non-canonical event, in which the Tr is the entity
causing certain emotional state prompted by the Ving form. Such a construal can be
arranged from a certain vantage point. As the conceptualization takes place in the
domain of emotions, the vantage point of the Subject of observation is to be located
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in that domain. We can conclude that the vantage point of the Subject of observation is that of an Experiencer observing an event and experiencing the emotions
provoked by the Tr of this event. Therefore, we may claim that the position of the
excluded thematic Experiencer is occupied by the Subject of observation, i.e.
the vantage point of observation is set from the position of the Experiencer.
Such a claim can be supported by the fact that the Nom Be Ving viewing
arrangement can be linguistically construed with explicitly coded Experiencer. In
these cases it is periphrastically connected, which shows that the Experiencer is
not construed as directly involved in the event, but as an explicitly coded Observer.
Witness:
(6)
a. The owner of the foot may suffer just as much pain but is likely to be far
more forgiving to the clumsy perpetrator than to the sadistic one. (BNC:
AYK 710)
b. He would be grateful and loving to her throughout his life. (BNC: CL2 158)
c. It is all deeply confusing to those accustomed to reporting leadership
contests in the Labour Party. (BNC: A96 625)
d. This will be confusing for scientists and painful for the particular patients
involved. (BNC: EAK 507)
e. It was amusing for Charles to see him in this state, his usual poise
unbalanced by childlike curiosity. (BNC, GUF 2178)
In all above sentences the Vings in the Nom Be Ving configure non-canonical
events which denote the emotional state which the Tr of the event provokes. The
perspective imposed by the Nom Be Ving construal excludes the Lm (the thematic
Experiencer) from the scope of predication, but s/he is added with a periphrastic
connection. The function of this periphrastic connection is to introduce the Lm,
because the viewing arrangement does not configure it as inherent to the event. In
these cases, the function of the periphrastic connection is analogous to the periphrastic ‘by + agent’ which is used to introduce the missing Tr in a passive voice
viewing arrangement.
Thus the Nom Be Ving construction codes a certain viewing arrangement
imposed on transitive verbs of emotion aspectually classed as States and Achievements. The effect of such a construal is to bring to focus the Tr and the trajectory of the canonical ‘Tr causes Lm to feel’ event schema. The vantage point
assumed by the Subject of observation is that of the excluded thematic Experiencer,
hence the viewing arrangement is the ‘Experiencer Subject Viewpoint’. The Subject of observation occupies the position of the thematic Experiencer. When
the thematic Experiencer in the canonical schema is excluded from the scope of
predication, the trajectory of the schematic event loses it potential goal, and the
imperfective Ving construal is no longer conceived as dynamic. Subsequently, the
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import of the Ving form in the Nom Be Ving construction is of a homogeneous sequence of identical states. This claim is supported by the fact that the Vings in this
construction can be preceded by quantifiers (like very, quite, so, etc.).
We can conclude that: the Ving form appearing with the Nom Be Ving
construction codes the emotional state imposed on an Experiencer. In result,
the Nom Be Ving configuration acquires a ‘caused emotion’ reading.
5. CONCLUSION
The Ving form, in combination with the grounding auxiliary Be, is capable of
elaborating canonical and non-canonical events. The Be+Ving configuration elaborating canonical events has acquired the status of gestalt, used to construe Imperfective aspect. States and Achievements, having the canonical thematic ‘Tr causes
Lm to feel’ event schema, are capable of elaborating non-canonical events. In these
cases, the Be Ving configuration acquires a ‘caused emotion’ reading, but the Be
Ving does not have the status of gestalt.
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ОБЩЕСТВО И МЕДИИ
ФРАЗИ С МОЩНИ МЕДИЙНИ КРИЛЕ
Елка Добрева

Phrases with powerful media wings
Elka Dobreva
ABSTRACT: The objects of study are phrases which in the last two decades
have acquired the status of winged phrases in the Bulgarian media. The paper describes the main mechanisms which give “wings” to a certain phrase and assure it
а lasting presence in the mass media discourse.
KEY WORDS: winged phrases, elite person, over-representation, infotainment

Открай време в публичното пространство битуват фрази, сътворени от
някого по някакъв повод и получили криле, с които осъществяват интертекстуален полет далеч извън първоначалния си контекст и пространствена локализация. В миналото механизмите на фразово окриляване са били по-различни
от днешните. Сполучлива реплика, веднъж изречена или написана, чрез устно
разпространение или чрез записване в книга, чрез отпечатване в сборник с
афоризми, чрез цитатно или алюзийно подемане в други писмени и устни
текстове се е мултиплицирала и утвърждавала в по-нататъшна употреба, понякога с респектиращо широка география. В днешно време действат същите
механизми на разпространение, но допълнени от високоскоростните възможности на съвременните средства за масова комуникация. Всъщност именно
вестниците, списанията, радиата, телевизиите и всички базирани на интернет
масмедии днес са основните канали, съдействащи за популяризирането на нечии фрази. Важен фактор е и усърдието на журналистите, които постоянно
са на лов за ефектни фрази, които оползотворяват още по-ефектно, основно
по линията на вездесъщия инфотейнмънт1 (съзнателно търсената комбинация между висока новинарска стойност и разлекателност на информацията),
и с това гарантират по-нататъшното им разпространение. По същите пътища
държавните и езиковите граници се оказват изключително лесно преодолими.
Достатъчен е само един пример – получилата разпространение в целия цивилизован свят и в оригинал, и в превод фраза на американския президент Джон
Кенеди “Ich bin ein Berliner” (“Аз съм берлинчанин”), използвана първонаТерминът е създаден от Н. Постман чрез компилация от англ. information –
“информация” – и entertainment – “развлечение, забавление”. Срв. също коментарите
за явлението в Постман 1985 и Бейм 2008.
1
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чално като наслов на речта, която той произнася на 26 юни 1963 година при
посещението си в Западен Берлин. Тази фраза е многократно анализирана и
повтаряна като емблема на съпричастността към хората, оградени от Берлинската стена, като критика на тоталитаризма и апел за съпротива срещу всяка
заплаха за свободата, като ключов словесен символ на стремежа към демокрация и мирно съжителство на нациите по целия свят. Фразата е коментирана
дори и с оглед на произношението, тъй като Кенеди я изрича на немски.
Разбира се, могат да се посочат и много други образци за подобно,
макар и не толкова влиятелно в световен мащаб, интернационализиране на
атрактивни реплики, изречени от хора с определен авторитет. Настоящите
наблюдения обаче няма да се движат в тази посока. Затова с оглед на международното разпространение на съвременни култови изказвания ще бъдат
цитирани само още два примера, отново с берлински произход. Става въпрос
за получилите масмедийна хиперрепрезентация2 фрази на кмета на Берлин
Клаус Воверайт – измисления от него лозунг “Берлин е беден, но секси!” и
изявлението му “Аз съм гей и добре, че това е така”. Оттук нататък наблюденията върху съвременните медийно окрилени фрази се ограничават до
българското публично пространство. Но посочените вече три примера ясно
показват едни от най-характерните белези на това, което по принцип се превръща в крилата фраза – авторитетен източник (елитна личност), който прави
публично изказване, информационна актуалност на казаното, неочакваност,
лаконичност, ярка смислова и изказна атрактивност. Благодарение на печелившата комбинация от тези качества съответното изказване получава подчертана свръхпредставеност в електронните и в печатните масмедии. А двете
цитирани попадения на берлинския кмет демонстрират и още една възможност – подплатяването на словесното построение с явен или скрит сексуален
елемент, който за определена категория фрази се оказва решаващ с оглед на
по-нататъшното им просъществуване в медийната среда.
Безспорен лидер в производството на атрактивни злободневни реплики през последните години у нас е министър-председателят Бойко Борисов.
Някои негови изречения сами по себе си се превръщат в новина3, но понякога
продължават медийното си битие и като крилати фрази, присъстващи в други
съобщения, към които привнасят забавен елемент. Например през декември
2010 г. с мощно присъствие в ефира, печата и в интернет се отличи репликата
“Отсега искам да чакате с метли и снегорини, като падне снежинка, да я хващате във въздуха!” (24ч/10.12.10), проникнала там чрез стенограма от заседаИзобщо за механизмите на масмедийната хиперрепрезентация вж. Добрева 2011.
Това става по силата на фундаменталния факт, разяснен от Д. Маккуайл по
следния начин: “Новината често е съобщение за това, което известни хора казват за
събитията, а не толкова съобщение за самите събития, и становищата на известни
хора при определени обстоятелства могат сами по себе си да станат новина, особено
ако изказващите тези становища имат властта да влияят върху следващи събития”
[Маккуайл 1987: 163-164].
2
3
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ние на Министерския съвет. Ето един от многото примери за дълго незаглъхващото ехо от това изказване в София: “Фандъкова изпълнява заръката на Борисов, ‘ловят снежинки’ /з/” (ДН/13.12.10). Но ехо има и в провинцията, както
свидетелства например русенският портал за новини: “Русенци се вслушаха и
на дело прилагат заръката, която отправи премиерът Бойко Борисов – да ловят
снежинките ‘от въздуха’ ” (РН/16.12.10). Мотивът за ловенето на снежинките
дословно или с лексикални вариации се подема и при негативни новини, като
продължава да се появява и в изложенията, но и в самите заглавия на публикациите, срв.: “Никой не послуша заръката на премиера Бойко Борисов да
лови снежинките във въздуха…” (ББТ/16.12.10); “Няма ‘ловци на снежинки’
в София” (С/24.12.10); “Не хванаха снежинките във въздуха” (ДТ/27.12.10)
и др. За силния атрактивен заряд на тази реплика свидетелстват и случаи с
напълно модифицирани нейни производни, както е например в съобщението
на БНР – Радио Пловдив “Пловдивското пътно ще лови дъжда във въздуха”
(РП/27.12.10).
И други реплики на Бойко Борисов получават добър отзвук и относително дълъг интертекстуален живот в медиите, например не особено прозрачната, но ефектна саркастична оценка “Няма такива шменти-капели” (Б/27.01.10)
по адрес на предишната власт, дадена в лекция в централата на фондация
“Конрад Аденауер” в Берлин. Тази фраза по множество медийни свидетелства
получава дори филмов отзвук, срв.: “Репликата на Бойко Борисов ‘Преди нас
са крали, а сега се правят на шменти капели’ роди нов филм. Думите на премиера… затрудняват преводачите, но пък в главата на Влади Въргала нещо
прещраква и той ги избира за заглавие на лентата, която снима в момента”
(Ст/15.08.11). Тук спада и въпросът “Калашников детска играчка ли е?”, възникнал по повод на ироничното изказване на Бойко Борисов “Приемаме, че
автоматът Калашников… не е за извършване на престъпление. Това са детски
играчки” (ДБг/3.08.10) във връзка с освобождаването на част от арестуваните
в полицейските операции “Килърите” и “Всичко коз”.
Варненското новинарско издание Варна нюз припомня и други словесни попадения на Бойко Борисов под названието “Бойковизми 2010”
(ВН/29.12.10), като споменава и по-стари случаи, например репликата “Ние
ги хващаме, те ги пускат” (за бандитите и магистратите), датираща още от
времето му на главен секретар на МВР. Тази реплика е жива много дълго време и се появява дори във вицови преображения от типа “Попитали журналистите Бойко Борисов как се справя със скитащите кучета в София. Той отговорил: Аз ги хващам, те ги пущат” (ДН/25.12.10).
Подобна жизненост проявяват находчиви реплики и на други политици.
Например от недалечното българско минало може да бъде припомнен култовият призив на тогавашния министър-председател Димитър Попов “За бога,
братя, не купувайте!”, произнесен на 1. 02. 1991 г., но незабравен и до днес.
Този призив е родоначалник на многобройно потомство в пресата, ефира и
интернет, за което свидетелства например следната частична, но доста разнообразна извадка от заглавия, датиращи от най-ново време: “За бога, братя,
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не пътувайте за Гърция!” (ДТ/26.01.10) – призив на министрите Мирослав
Найденов и Александър Цветков към превозвачите във връзка с блокада на
границата от гръцки фермери; “За бога, братя, не пишете!” (24ч/23.05.11) – от
авторка, затруднена да публикува труда си; “МВР: За бога, братя, не давайте
рушвет!” (ЕН/22.08.11); “За бога, братя, не инвестирайте!” (Гл/30.04.10); “За
бога, братя, не блокирайте” (ДТ/15.04.11) по повод на готвен многохиляден
протест срещу високите цени; “Борисов към медиите: За бога, братя, не цитирайте!” (И/28.01.11) – заглавие на критична публикация от Иво Инджев, в
която авторът се противопоставя на призива на Бойко Борисов медиите да
не препредават разпространявани от в. “Галерия” записи на дискредитиращи властта телефонни разговори. Има и отгласи от оригинала с преобръщане
на призива в положителен аспект, срв.: “Мирослав Найденов: За бога, братя,
купувайте” (НБг/9.06.11) – заглавие на материал, посветен на призива на министъра да се купуват български зеленчуци по време на криза с бактерията
Ешерихия коли, открита в зеленчуци в много европейски страни.
С дълготрайна медийна съдба е и репликата на бившия председател на
Народното събрание Александър Йорданов “Днес е един добър (хубав) ден за
българската демокрация” от 12. 03. 1990 г. Тя също има съвременни наследници, например от вида “Стефка Костадинова: Днес е хубав ден за българския
спорт” (НС/3.02.11), “Тафров: Днес е добър ден за възмездие” (В/10.09.11)
или “Днес е един хубав ден за подаване на оставка” (Св). Но най-любопитното превъплъщение на тази фраза е използването й като многословно прозвище на нейния автор, както е в следното заглавие от електронното издание
“Гонг”: “ ‘Днес е хубав ден за българската демокрация’ вика за волейболистите ни” (Г/7.07.11).
В някои случаи фразата получва криле поради повторителна употреба от самия автор и се вписва като емблематична черта в масмедийния му
портрет. Такъв е случаят например с настоятелното “Вервайте ми” на Симеон Сакскобургготски и с често използвания от него многозначителен (или,
по някои тълкувания, нищо не значещ) отговор на журналистически въпроси “Когато му дойде времето”. И двете реплики се радват на многобройни
иронични цитирания и игрословични модификации в речта на журналисти,
социолози, политолози и други коментатори на дейността на Симеон Сакскобургготски и партиите НДСВ и Новото време, например в заглавия като “Как
‘Вервайте ми’ стана ‘Вервайте си’ ” (Ст/16.07.02), “Виденова зима и ‘вервайте ми’ ” (БФ/27.01.10), “Ще повярват ли младите хора на ‘Вервайте ми’?”
(МП/18.05.02) или “На Новото време му дойде времето” (С/14.02.05). Дори
когато някоя от тези реплики се употреби от друг човек, медиите не пропускат на направят препратка към източника на нейното масирано медийно присъствие, срв. под заглавие “Камелия Тодорова се прави на Симеон в пола”
следното уточнение: “…Преди две седмици Тодорова обеща да обясни… какво търси на политическата сцена и какво ще прави като вицепрезидент. Дни
по-късно обаче се отметна от обещанието си и ни препрати към личната си
асистентка Веси Ганчева с лаконичното ‘Ще дам интервю, когато му дойде
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времето’. Тези думи вече звучат познато и се приемат от народа като поредния
опит да бъде излъган от хора, които не знаят какво искат да правят в политиката и защо са там” (ФН/1.09.11). Това се прави и в случаи, когато всъщност
репликата не е изречена, но демонстрираното поведение е в унисон с нейната
евентуална употреба. Например във финала на коментар от Юрий Асланов
със заглавен комплекс “Борисов чака да му дойде времето / Генералът пропуска президентския вот, за да атакува парламента” присъства следният пасаж:
“Той явно добре е научил как се използва формулата ‘когато му дойде времето’ ” (Ст/25.05.06).
Разбира се, има и ефектни реплики с добро медийно покритие, но с
лоша слава. Някои са със скандален характер, като например твърдението
на финансовия министър Симеон Дянков от 12. 11. 2009 г. “В БАН не правят наука, в БАН са феодални старци, които стоят там и събират заплати”
(С/19.11.09) или обобщението на Ахмед Доган, че всяка партия има около
себе си обръч от фирми, което вече е напълно идиоматизирано. Други изказвания обаче са направо зловещи, например “Най-добре е танковете да дойдат”
– коментар на първия президент на България Петър Младенов, произнесен
на 14. 12. 1989 г. и случайно уловен от заснемаща камера по време на протестен митинг срещу член първи на тогавашната конституция, гарантиращ
ръководната роля на БКП в държавата. Въпреки скандалността си, а може
би тъкмо благодарение на нея, защото тя е високо ценен новинарски фактор,
и трите реплики успешно се използват и до днес за забавление на автори и
реципиенти, което бележи следващата възможност за създаване на крилата
фраза с мощно присъствие в медиите – предизвикване на скандал, независимо
дали това се прави съзнателно от автора, или не. А има и случай от близкото
българско минало, в който скандалността се комбинира с нещо като иронично
автодискредитиране – в откровението на бившия министър на енергетиката и
транспорта от правителството на Любен Беров Нейчо Неев “Егати държавата,
щом аз съм й вицепремиер”. Развлекателният момент в тази фраза я прави
много удобна за медийно мултиплициране по най-различни поводи, свързани
с подигравателно-негативни оценки на личности от политическата сфера или
на цели общности от хора, както може да се види например от следните няколко заглавия: “Нейчо Неев: Егати държавата, щом Яне ще пише конституция”
(ФН/31.08.11) (визира се депутатът Яне Янев); “Нов виц: егати държавата,
щом Марин е вице!” (И/6.03.10) (визира се вицепрезидентът Ангел Марин);
“Егати държавата, щом Дянков ще й е премиер…” (АБг/9.06.11) (относно възможността Симеон Дянков да стане премиер); “Егати държавата, щом и ние
сме й граждани” (Дн/7.01.08).
Освен политици с атрактивни фрази в медийната шумотевица се включват и личности от спортния елит. Незабравим е например възгласът “Господ
е българин!”, приписван на двама спортни коментатори – Петър Василев и
Николай Колев Мичмана. Това екзалтирано прозрение спонтанно изригна в
ефира по време на директно предаване от Париж на 17. 11. 1993 г., когато
Емил Костадинов вкара решителния гол за класирането на България на Све-
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товното първенство по футбол в САЩ. Днес в интернет се регистрират множество потомци на оригинала от типа “Преди 13 години Господ беше Българин” (Ка/18.11.06) или “Петър Марчев – Господ още е българин” (Л/15.10.05).
Разпространението на израза отдавна е надхвърлило границите на зона
“спорт”, срв.: “Дали господ е българин? Вероятно. Ако не беше така, метанстанцията, която избухна на пловдивски булевард, можеше да убие деца…”
(ДТ/10.06.11). Срещат се и още по-отдалечени от оригинала реализации на
фразата. Например заглавието на ироничен преглед на печата от Румен Белчев гласи “Господ е българин и партиен член”, а в изложението се съдържа
следното пояснение: “Нискочестотните КГБ психотронни генератори не прощават никому – на връх Бузлуджа под тяхното въздействие Сергей Станишев
изпадна в транс и (според ‘ТРУД’) заяви на петдесетте хиляди симпатизанти,
спонтанно докарани с осемстотин автобуса, че ‘Господ е социалист’. Това –
защото дъждът спрял току преди да започне митингът. Ако беше продължил
да плющи, Господ щеше да е от управляващите, предполага се” (ЕВ/9.08.11).
Спортни деятели обаче се прочуват и с недостойни реплики, които естествено също намират добро медийно покритие. Такъв е случаят с бившия
футболен национал Любослав Пенев, който при посрещане на летище София след вкаран във Франция автогол през 1996 г. изрече пред репортерските
микрофони и камерите “Който не ме харесва, да духа супата!”. Цитира се и
вариантът “Който не ме уважава, да духа супата!”. Тази реплика, която е евфемистично превъплъщение на много вулгарен прототип, разчита едновременно
на факторите скандалност и сексуалност за своето дълготрайно пребиваване
в публичното пространство. Тя и до днес се преповтаря буквално или във видоизменен вид в много публикации, свързани с Любослав Пенев, независимо
дали в тях се говори позитивно за него, или се изказват критични мнения.
Естествено тя е придобила и статуса на уикицитат. Съвременен неин дериват е и саркастичното прозвище Супата, прикачено от медиите на автора й,
срв.: “Любо Пенев – Супата по време на мач с Динамо” (ВБ/18.04.11). Интертескстуални препратки към оригинала са и безбройно множество иронични
бележки, например в заглавия от типа: “Любо Пенев задържан! Издуха супата
в Испания” (Ра/2.06.10), “Винаги топла супа при Любо Пенев” (24ч/6.11.09);
“Уволниха Любо Пенев на обяд. Докато сърбал супата…” (24ч/15.01.10) и мн.
др. все в този тон. Но скандалната реплика се подема на шега и по други поводи в спортната сфера, например: “БФС обира парите, клубовете духат супата”
(НС/14.06.11). Забележително е, че фразата е проникнала дори в областта на
политиката. Присъства например в публично изказване на депутата от ДПС
Даут Осман пред избиратели, срв.: “Това, което нашата партия… е направила
за избирателите ни за осем години, други не са го направили за 1300. Затова,
който не харесва ДПС, да духа супата” (Р/28.12.10).
На основата на направените частични наблюдения върху крилатите
фрази в българското публично пространство от последните години могат да
се формулират няколко обобщения. Най-съществени фактори за превръщането на конкретно изказване в обект на медийна мултипликация чрез пряко
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или вариативно цитиране са елитният статус на автора, актуалността (респ.
злободневността) на репликата, както и словесната сполука в изказа. Атрактивността на изказването, факултативно, но забележително често подсилена и с определена доза хумор, съществено допринася за включването му в
масмедийния инфотейнмънт, което е решаваща предпоставка за хиперрепрезентация и лесно интертекстуализиране. Ключов фактор, разбира се, е и краткостта. В българската публична сфера има множество общопознати личности,
които са автори на изказвания, квалифицирани от медиите и аудиторията като
“бисери” (например Иван Славков Батето, проф. Иван Славов, Любен Диловсин, Соломон Паси и мн. др.), но поради обемността на съответните словесни
построения те нямат шанс да се превърнат в крилати фрази. От друга страна, изключително важен момент е възможността сполучливата реплика да се
превърне в обобщен знак за множество еднотипни положения, случки, видове
поведение, ситуации и пр. Печеливши пера в медийните криле на преповтаряните в публичната сфера атрактивни фрази са елементите скандалност,
шоковост, негативност и, разбира се, сексуалност. Те не са задължителни, но
присъствието им в някои случаи е основен гарант за дълготрайния медиен
полет на съответното словесно изобретение.
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Принципы декодирования как основа
интерпретации газетного текста
(на материале аналитических статей экономической
направленности)
Алевтина Кетова

PRINCIPLES OF DECODING AS THE BASIS
OF INTERPRETATION OF NEWSPAPER TEXT
(by examples of analythical articles with focus
on economy)
Alevtina Ketova
ABSTRACT: The article deals with the basic principles of decoding of texts.
Materials for the study were analytical articles on economics in newspapers. It is
concluded that knowledge of the basic principles of decoding help the development
of high culture of reading, based on the study of literature and the creation of codes
of decoding algorithms for the various levels of language.
KEY WORDS: coding, principles of decoding, analytical article on the economic topic, interpretation, economic discourse.

В последние годы объектом пристального внимания, как лингвистов,
так и представителей смежных наук – психологов, социологов, политологов – становятся тексты, обращенные именно к массовому адресату. В многочисленных лингвистических исследованиях отмечается, что эти тексты
представляют собой воздействующий информационный поток и оказывают
большое влияние на формирование когнитивной базы носителей языка, ценностных ориентиров [Арутюнова 1981, 1999; Гак 1973; Формановская 2002;
Караулов 1987; Апресян 1995; Костомаров 1994, 2005; Славская 2008 и др.].
Языку текстов, рассчитанных на массовую аудиторию, принадлежит важная
роль в формировании «речевого вкуса эпохи». Массовая коммуникация, имеющая определенную идеологическую направленность, активно используется
во всех жанрах публицистического стиля.
Значение понятия «интерпретация», как определяет его Поль Рикер, –
толкование, понимание текста [Рикер 1995:9]. В своем самом распространенном и простом виде интерпретация существует в процессе работы читателя с
текстом. Эта работа ведет к пониманию текста, т.е. нахождению того смысла,
который вложил в него автор. Кроме того, понимание предполагает выявление
и того индивидуального смысла, который текст приобретает для читателя. По
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мнению исследователя А. Н. Славской, понимание – это раскрытие именно
того смысла, который вложен в текст автором, а интерпретация – нахождение
собственного смысла читателем [Славская 2008:6].
Тексты экономического дискурса ориентированы прежде всего на фиксацию и передачу социально-экономической информации. Однако вопрос о том,
как с помощью строевых языковых элементов происходит наполнение текста
различными смыслами, способствующими реализации авторского намерения,
как происходит декодирование, выявление (с точки зрения читателя) речевого
значения языковых единиц в данном тексте в конкретном коммуникативном акте,
требует отдельного лингвистического рассмотрения с привлечением к исследованию данных социолингвистического и психолингвистического характера. Социолингвистические данные призваны способствовать выявлению воздействия
социальных экстралингвистических факторов на речевое поведение участников
коммуникации в условиях конкретной ситуации (в нашем случае – аналитические статьи экономической направленности), а опора на психолингвистические
исследования даст возможность рассмотреть использование языковых единиц в
диапазоне индивидуальной речевой деятельности носителей языка.
В пошаговых операциях разрабатываемой нами методики декодирования неукоснительно соблюдается принцип анализа «от текста». Нами исследовано более 300 аналитических статей экономической направленности с
2008 по 2011 годы газет «Экономика и жизнь» (далее – «ЭЖ») и «Российская
газета» (далее – «РГ»). Цель данной статьи – определить основные принципы
выявления реального смысла (декодирования) языковых единиц и синтаксических структур газетных аналитических статей на экономические темы.
В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том,
что через поиск и передачу «кода» публицистического текста адресат сможет
глубже и полнее понять текст и заложенную в нем авторскую идею.
Наиболее верному поиску «кода», по нашему мнению, будет способствовать знание основных принципов декодирования. Мы предлагаем, что в
основе декодирования текстов становится возможным использование композиционного, подтекстового, стратегического и манипулятивного принципов.
1. Композиционный принцип. В организации текста в единое композиционное целое принимают непосредственное участие начало и конец текста,
которые выполняют ряд специфических, но важных для его интерпретации
функций. По нашим наблюдениям, аналитические статьи экономической направленности можно дифференцировать на четыре основных типа: общетеоретические, посвященные глобальным вопросам (чаще всего композиционно
текст представлен одним фундаментальным блоком); практико-аналитические, в которых рассматривается конкретное событие (композиционные части
ориентированы на привлечение внимания читателя, благодаря, как правило,
информации с долей сенсационности; в конце статьи представлено авторитетное мнение о практических результатах предмета исследования); научнопопулярные, где рассматриваются проблемы научной сферы (композиционно
выстроены небольшими блоками, которые легко воспринимаются и в отдель-
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ности, имеют яркие подзаголовки, воздействующие на позицию читателя);
полемические, в которых широко представлена дискуссия (композиционной
особенностью современных полемических текстов, на наш взгляд, является
отсутствие оформленного полилога (диалога)). Этот тип представлен небольшим количеством статей. Это объясняется тем, что концептуально неопределенные условия управления экономикой порождают двойственность понятий
в системе экономических воззрений, и от этого журналистам крайне сложно
вести открытую дискуссию в какой-либо экономической отрасли.
2. Подтекстовый принцип. При декодировании текста как системы применение этого принципа помогает определить его скрытый смысл и выявить
позицию автора. Исследование языковых средств выражения авторского «я»
в аналитических текстах различных типов показывает, что наиболее эффективно позиция автора может быть выявлена через структурно-семантические
типы подтекста. Приведем некоторые из них.
Коммуникативный подтекст формируется диалогом автора и читателя,
диалог создается такими приемами, как момент присутствия, скрытая полемика, восприятие «от противного».
Эмоциональный подтекст участвует в создании экспрессивной тональности и различных полутонов, свойственных публицистическому стилю.
Приемы: ассоциации по сходству или различию с известными литературными
образами, эффект комической ситуации, эффект парадокса, ложный пафос.
Конструктивный подтекст намечает характерные пути развития авторской идеи. Приемы: начало с середины, эффект живой картины, эффект обманутого ожидания.
Названные типы подтекста нередко поддерживают друг друга, хотя
можно говорить и о преобладании одного из них в конкретном тексте.
3. Стратегический принцип. Этот принцип связан с решением одной (генеральной) коммуникативной задачи посредством совокупности речевых действий. Из наших наблюдений следует, что в аналитических статьях экономической
направленности смысл газетного текста расшифровывается с помощью трех
стратегий интерпретации: семантизированных, лингвокультурных и когнитивных, каждая из которых уточняет и дополняет интерпретацию его смысла.
Семантизированные стратегии интерпретации смысла позволяют извлечь из текста содержательно-фактуальную и концептуальную информацию,
находящую свое отражение в лексико-грамматической организации текста.
Лингвокультурные стратегии интерпретации опираются на лингвокультурные знаки (лингвокультурные концепты, прецедентные феномены, этнокультурные стереотипы и символы) в процессе расшифровки содержательноподтекстовой информации газетного текста.
Когнитивные стратегии, подразделяемые на контекстуальные и текстовые, приводят в действие частные и общие ситуационные модели как совокупности знаний и определяют способы активизации локальной и глобальной
информации в сознании реципиента.
4. Манипулятивный принцип, на наш взгляд, проявляется в использовании языковых знаков, с целью введения в заблуждение, камуфлирования нега-
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тивной для читателя истины, ретрансляции принятого представления языковых феноменов как факторов социально-экономического дискурса глобальных
масс-медиа. Обращает на себя внимание то, что в экономическом дискурсе
практически нет ссылок на введенные термины. Манипулятивный принцип
проявляется в многочисленных транслитерациях (кейс-стади, транзакция,
супервизирование, маркетинг-менеджмент, и др.), в формировании гибридных терминов, содержащих экзотизмы, в которых неясность понятий скрывается за широко применяемыми аббревиатурами: CRM-система, PR-акции,
в2в и др. Наряду с общераспространенными терминами (например, спрос,
общество и др.) присутствует терминологическая насыщенность экономического дискурса: При этом налоговыми агентами признаются доверительный управляющий, брокер, депозитарий, осуществляющий выплату
(перечисление) дохода в денежной форме по федеральным государственным
эмиссионным ценным бумагам независимо от даты их выпуска (РГ 2011).
Эвфемизмы тоже создают стереотипы: пересмотреть тарифы, дестабилизация, стагнация, бездефицитный бюджет и др. Иногда в массовом
сознании некоторые «безобидные» слова и фразы становятся сигналами опасных действий, грозящих благополучию масс: реформа ЖКХ, страхование
автогражданской ответственности, пенсионная реформа.
К стереотипам относятся и широкоупотребительные штампы, клише,
повторы типа трансформация, переходный период, реструктуризация, финансовая стабилизация, спекулятивный капитал и др.
Н. И. Клушина отмечает, что метафора – это тонкий инструмент психологического воздействия на адресата, поэтому именно к метафорам очень часто прибегает адресант для реализации своего коммуникативного намерения
[Клушина 2008: 122]. Так, в аналитических статьях экономической направленности нередко сравнение современной российской экономики с такими
стихийными бедствиями, как пожар, война, болезнь. Образуется метафорическая цепочка: болезнь-врач-лекарство, организующая текст и обеспечивающая его смысловую и оценочную целостность.
Например, в статье Сергея Назарова «Объединение банков – штучная работа» читаем: «Текущую ситуацию в банковской системе агентство оценивает
как практически стабильную. Говоря медицинским языком, больной прошел курс
интенсивной терапии, и сейчас серьезной угрозы для его жизни нет» (РГ 2010).
Еще пример, из статьи «Связанные одним кризисом», где весь материал от зачина до концовки, то есть в сильных позициях текста. формируется
по метафорической модели «Война»: «именно в США Китай складирует и
инвестирует свои доллары. И эта “связка” не даст перейти опасный рубеж», «цель понятна – сбить перегрев экономики и инфляции», «к тому же
такие войны лишь запутывают ответ на вопрос о рыночной справедливости
курсов», «валютные войны», «однако “боевые действия” малой интенсивности идут постоянно», «что помогает разминировать поля валютных войн,
одновременно существенно снижает риски “боевых действий” в международной торговле» (РГ 2010). И далее для большей убедительности, по тому
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же сценарию, автор продолжает раскрывать проблему безработицы: «мировая экономика уже потеряла 30 миллионов занятых, а в ближайшие 10 лет
на глобальный рынок труда выйдут еще 450 миллионов человек» (Там же).
Н.Д. Арутюнова считает, что основное назначение метафоры состоит не в
том, чтобы сообщить информацию, а в том, чтобы вызвать представление о
ней [Арутюнова 1999:24]. Использование метафорических приемов, на наш
взгляд, отражает публицистический фрагмент картины мира и способствует
выработке в дискурсе единого взгляда на описываемые события.
В результате изучения теоретических источников по теме исследования и
анализа конкретного языкового материала мы пришли к следующим выводам:
1. Жанр аналитической статьи экономической направленности представляет собой фиксированный результат дискурсивной рефлексии, точнее
вербально оформленную, целостную, законченную интерпретацию какоголибо экономического события.
2. Интерпретация текста является динамической способностью сознания личности вырабатывать собственные взгляды, мнения, обусловливать
поступки и обеспечивать определенность правовой и жизненной позиции в
изменяющейся действительности.
3. Декодируя тексты, в том числе и тексты экономической направленности, читатель приходит к собственному пониманию смысла текста, отличному от авторского замысла. Анализ исследований подтвердил, что выявление
реального смысла текстов аналитических статей экономической направленности показал необходимость использования композиционного, подтекстового, стратегического и манипулятивного принципов декодирования.
4. Знание основных принципов декодирования публицистических текстов помогает выполнять главную задачу стилистики декодирования, которая
состоит в том, чтобы помочь развитию высокой культуры чтения на основе
изучения кодов литературы, созданию подобия алгоритма декодирования для
разных уровней языка.
5. Анализируя публицистические статьи экономической направленности, мы подтвердили положение о том, что принципы декодирования являются основой интерпретации газетного текста.
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MODERN MEDIA TEXT: THE MECHANISM
OF TEXT CREATION AND SPEECH IMAGE
Nataliya Tsvetova, Kira Prokhorova
ABSTRACT: This article analyzes contemporary media discourse, which
is characterized by the erosion of the traditional notions of text, the devaluation of
persuasive tactics, and the dominance of manipulative speech elements
KEY WORDS: Phenomenon of the media text, the factor of the reader, the
semantic factor, the author’s orientation, speech receptions, communicative potential of the headline

I.
The current research focus on media text is quite significant and there are
quite a few objective reasons for this. The main one is the powerful influence of
journalists on the public at large, on the formation of a new system of values, on
language style, and on language behavior. Media text today is complicated and
has been termed a “communication conglomeration” by Y. N Zacyrck, meaning
that media texts can include many different structures and circumstances. Because
media text is such a complex area to research, it’s not surprising that many different
ways to study this phenomenon have arisen. The most functional, rapidly developing approaches are using media stylistics and pragmatic linguistics. During the
past decade media stylistics research has focused on the speech structure of certain
types of texts. Linguistic pragmatics researchers, making use of classical rhetoric
experience, have undertaken attempts to describe the mechanism of creating a text,
proceeding from the belief that the semantic structure of media text is defined by
its semantic orientation.
Combining these two speech directions is an exciting prospect in which the
analysis of the superficial-speech structure of the text will be carried out to understand its depth, and accordingly, its potential. In conducting such research, three
factors will be considered:
– the factor of the reader;
– the semantic factor;
– the author’s orientation.
In such approach an analytical algorithm is necessary which does not allow
to be limited to the analysis of the speech receptions, capable to strengthen the
effecting potential not only and not so much media texts as special, unique layer
of modern speech production, or public speech as a whole. This algorithm will allow “living the text as life, and life to perceive as the text” [Коньков 2010: 295],
as “text ability” of art of word is defined by features of the healthy human consciousness aimed at perception of “a world picture”, and any picture of the world
possesses text properties and characteristics. Each element of this picture is read
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as having its own status, a sign which is revealed only in the system of the whole.
Researchers repeatedly say that in a thousand years mythology, philosophy, and
literature broadcasts will be the most powerful information stream which is given
rise by human consciousness, through the text, “creating a virtual world in which
the person starts to live” [Глузман 2010: 21].
There have already been occurrences in modern media space, which give rise
to doubt an all-out of statement about the death of the text and can be read according
to a new analytical algorithm. These phenomena are connected with development
of civil or national journalism which as the western experience testifies, enables
overcoming the crisis of journalism of the fact. And, owing to the objective reasons
the civil journalism develops in Russia not in such way as the western scenario assumes, first of all, to develop Internet space, and at the expense of tradition updating
– the speech form of the traditional journalistic text. As an example it is possible to
give a “niche” edition as “Пенсионерская правда”. This weekly journal appeared
two years ago in Arkhangelsk and, in spite of a general tendency towards a declining reader’s interest in print mass-media, its circulation is steadily increasing. Last
year “Пенсионерская правда” was included in the All-Russia subscription catalog.
What are the reasons for the popularity of this regional publication?
From our point of view, the reason for its popularity is the classical “text
ability” of the new weekly journal. This is shown in the functioning of the semantic
mechanism, allowing to use influencing speech means is system, in a case with
„Пенсионерская правда” in coordination with the speech concept of the edition
and constitutional features of a cultural context. The material analyzed by us convinces that in case of coincidence of an intentionality of the edition with internal,
let and unconscious requirements of audience, with an intentionality of a cultural
context accepting and broadcasting in the creativity the editorial policy the professional of speech in a condition to create the semantic field generating the text
involving the reader, possessing in high effecting potential.
Starting up the mechanism of making a test the main thing is comprehension
of editorial “most important task”. In an analyzed case – disposal of the reader of
the most difficult today a psychological problem of loneliness, sensation of absence
of vital prospect, is started, as a rule, in the edition interesting us by an editorial
column (it is fixed in a chain of the KEY WORDS representing an intentionality of
number). For example, the maintenance of an editorial column in №1 for the January 2011, defining a purpose not only given number, but also the edition as a whole,
is embodied in the following chain of KEY WORDS creating a certain semantic
field, directly expressing an essence of intensions of making a test: to live (life, to
live) – Christmas – hope – to stand – an outlet – the maker – the continuer – immortality.
The semantic field designated in such way defines not only the thematic
(the past of the most ordinary people; social and economic problems of the Russian province; psychological problems which the elderly person faces; the history
of Russia; social development prospects), or genre preferences of the edition (a
sketch, a note, epistolary, epidictic genres), but also the speech concept of the pub-
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lication as a whole.
For example, a source of precedent in the given edition is folklore-literary
texts, qualitative mass texts of the Soviet epoch: „Не рубль всему голова”, „И
счастлив я, пока на свете белом / Горит, горит звезда моих полей”, „Правда
глаза колет”, „Бог не Тимошка, видит немножко”, „Где березка во поле
стояла, на пеньке бутылка с огурцом…”, „Быть или не быть?”, „Истина – в
вине?”, „За державу обидно!” ets.
“Пенсионерская правда”, as well as all modern media space, is subject to
powerful influence of live informal conversation, but it is thus absolutely obvious
that for authors of the edition and editors the interdiction for using uncodified and
restrictions on use of special lexicon are inseparable. As a result we cannot find
on pages of the newspaper the displays of speech extremism, and departmental
lexicon, words of terminological type, publicistic clichés are present only in certain
headlines: „Буква закона”, „На вопросы отвечают сотрудники Пенсионного
фонда России”, „Как обманывают стариков”.
Special, but quite corresponding to the designated most important task, the
way was chosen by edition for updating of system of traditional publicistic genres.
As very effective means to establish contact authors of the edition intensively develops epideiktical rhetorical genre with all variety formulas of etiquette, means
of absorptions of values of other culture (from children’s drawings to enough difficult production of a Photoshop). One more not less unique, very appreciable genre
hobby – resuscitation already almost disappeared from modern political and parkway publicism of the feuilleton in the form of the metrical prose as which source
it is possible to consider Russian popular print (for example, „стихи в прозе”В.В.
Кузнецова „Змеиные метаморфозы”).
Even such a usual means of speech for modern media text, such as irony,
in this newspaper has received essentially another style status. For example, one
of the weekly journal sections is called „Памятка начинающему пенсионеру”.
It is obvious that in this case the epithet acts as means of euphemism, moderates a
nomination which can be perceived by any segment of reader’s audience in a morbid way. The combination of this nomination with a genre definition of the column
generates the easy lyric and ironic relation to the change in social status of the person to which the headline materials are addressed.
Experience of the editorial staff of “Пенсионерская правда” is extremely
important for modern media discourse. It demonstrates one of possibilities for the
development of modern journalism which aggression generated by ineradicable
irony, the massed pressure stand-alone game and manipulative receptions of speech
influence, in today’s variant in increasing frequency causes the protective reaction
of tearing away. Founders of “Пенсионерской правды” have been caught up in
the weariness of the mass audience from aggression of journalism of the fact which
soars in air. Not casually pragmatist, speech shape of their product are typologically
close to new editorial strategy of „the Literary newspaper”, the understanding of
own most important task coincides with that understanding of mission of a popular
edition which the updated provincial regional editions (for example, „Лебедянские
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вести” – opposition one).
Our observations are acknowledgement of the fact that only „text ability”
of a media product defines the integrity of its speech concept providing, in turn,
purposeful activization of the speech-cogitative activity of the reader. In the majority of printed editions which develop in the given channel, at the first stage of
modernization «most important task» of editorial staff is fixed. Firstly, it is in strong
positions of the text, in the headline first of all.
II.
The headline is an essential component of almost any media text, which
undoubtedly causes one to look at a given text and consider its communicative possibilities. E.A.Lazareva noted, “A headline is perceived as a speech element outside
of the text which is somewhat independent. On the other hand, a headline can be
seen as a full component of the text connected with other components of the entire
text” [Лазарева 1989:5]. Actually a headline is the first signal to a reader. The subsequent text has its own beginning, developing its own signals with an ever present
orientation to the basic signal of its headline.
In modern speech practice there has been a consistent tendency to not use
a separate headline, but a headline complex. The headline complex (or “headline
ensemble” as E. A. Lazareva calls it) is a structural-semantic unification of the
elements of a text, which not only sets the stage for the text, but is inherently connected, both meaningfully and conceptually, to the fundamental text.. Traditionally,
the elements of a headline complex (HC) include: a headline, a kicker, content
headlines, departments, a subheadline, and internal headlines. Other aspects of the
HC, which will not be addressed in this article, are: advertisements, leads, bylines,
credit lines (for photos), and inserts. The unique qualities of a HC used in a global
media text are related to its communicative possibilities and functional characteristics.
The role of a HC as a part of a media text has special significance. It can
be said that the basic aim of the modern media text is to stir up the reader. To this
effect, a HC is the initial signal to potential readers. Indeed, by partitioning a flow
of speech and making it a concise and content-filled unit, the HC can have a great
impact. Analysis of HC functioning in a media text shows two basic communicative tendencies:
1. Communicative support;
2. Communicative difficulty.
Implementing the first HС tendency is related to the strategy of communicative engagement of the reader. Here, the purpose is to convey necessary information
in a colorful, precise, and convincing manner. Various language resources and verbal
skills can be used to accomplish this. It can be lexical elements where unusual word
combinations are used, as well as in a headline, creating intrigue which is explained
by a subheadline. Покатушки с маршалом / В белые ночи на главной площади
Петербурга всегда немало гуляющих „пешим ходом” горожан и туристов.
Но каждую пятницу после заката „дворик” – так по-свойски именует
Дворцовую площадь молодежь – оккупируют велосипедисты и роллеры. С
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некоторых пор они собираются здесь, чтобы отправиться в ночной пробег по
улицам и набережным любимого города (Санкт-Петербургские ведомости,
14.06.11). Another example of communicative support in a HC is the use of set
phrases either direct or transformed. This helps the reader understand what the text
author wants to tell him. Посадят в бочку, наставят рога – красоты ради! /
Самые интересные и необычные процедур, которые предлагают санатории
России (Комсомольская правда, 15.06.11). Use of rhyming in headlines indicates that the text author has knowledge of the reader’s position and point of view:
Пойди до выборов дойди… (Санкт-Петербургские ведомости, 16.06.11); Уж
в отпуск невтерпеж (Санкт-Петербургские ведомости, 2.06.11). A HC which
concisely gives concrete information, is also a type of communicative support for
the reader: Отдохни! / В Грецию – за 160 евро, в Испанию – за 200… Выгода
или подвох? / Туркомпании продают горящие путевки неслыханно дешево.
Разберемся, с чего бы это (Комсомольская правда, 1.06.11). When a questionanswer format is used in a HC, it emphasizes direct contact with a reader, which is
a harmonious basis for communicative engagement. Картина дня: Петербург /
Хотите похудеть? Станьте „покатушной” лошадью (Комсомольская правд,
21.07.11).
Precedent texts (PTs) play an especially pragmatic role in a HC. The concept
of the precedent text was developed by U. N. Karaulov. A PT has the following
requirements: popular with a wide audience, common cultural significance to several generations, and repeated use of given texts in discourse during different time
periods. PTs can include fiction texts, oral-poetic works, mythological and biblical
texts, titles of works of art, and names of literary heroes. As Karaulov said, „A PT,
is a ready-made intellectual-emotional stereotype block that causes the reader to
react not on a factual level, but on an emotional one. [Караулов 1987:220]. A PT,
placed in an important part of the text, grabs the attention of the reader, offering
a type of intellectual puzzle with the opportunity to answer the questions: What is
this PT from? Who is the author? Why is this PT used? and How is it connected
with the basic text? Using a PT in a HC reflects the functional-speech parameters
of the text, as this method of activating the reader, on the one hand is standardized, and on the other hand, emotionally imparts the authors’ vision and purposes: База сданных / База личных данных автовладельцев, застрахованных в
возглавляемой Андреем Савельевым „Ресо”, оказалась в открытом доступе
(Деловой Петербург, 27.07.11); Синий туман похож на обман (Смена,
27.06.11); Красота спасет Минск (Метро, 11.04.11).
It is interesting to note that in business publications proper names and figures
also play a significant communicative role: Новости / Банки / Сюрприз Кириленко
/ Бывший девелопер нанес банкирам последний удар (Деловой Петербург,
27.07.11); Деловые новости / Москва выпутывается из сетей / Город продаст
12,54% акций „Комкора” (Колммерсант, 27.07.11) This is also the case in sports
publications: proper names and figures in HCs attract a special reading audience.:
Серебряный призер чемпионата мира А.Зуева \ Ах, эта сотая!; Событие.
Футбол / Аршавина зовет турецкий Абрамович? / Богатый бизнесмен Умал
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Айсал хочет видеть в „Галатасарае” российскую звезду (Советский спорт,
27.07.11). Thus, a group of potential readers is already determined in a HC. While
for a general reader the proper names and figures have no particular meaning, for
a specialized audience of readers, they quickly attract their attention.. Accordingly,
it is possible to draw the conclusion that the choice of lexical elements in a HC is
differentiated depending on the orientation
The type of punctuation used in a headline also plays a special pragmatic
role. The punctuation used in a newspaper headline reflects the intentions of the author (journalist) to provide either information or play a pragmatic role. In this sense
we notice that a neutral type of dialogue of the journalist with the reader when
the basic accent becomes on information transfer, assumes a variant of “a zero
punctuation” in the headline. It is known that according to punctuation rules, at the
end of headline there is no period. Accordingly, for communicating information, a
succinct, concise headline without any punctuation should be used. If the journalist has another communicative aim such as to draw attention to the publication, to
emotionally influence the reader, or to accent a part of the text, then a variety of
punctuation marks can be used in the headline. The most commonly used punctuation marks in a HC include: dots, quotation marks, question marks, and exclamation points: Хотите, мы очистим океан? (Санкт-Петербургские ведомости,
16.06.11); Утки пахнут …не водой (Санкт-Петербургские. ведомости,
15.06.11); Твое второе Я /Антон Токарев: „Мне кайфово – не хочу другого!”
(Вечерний Петербург, 16.06.11). In this way, a headline with punctuation plays its
own role in expressing a statement.
In general, there are a variety of ways to establish a communicative connection with the reader in a HC. The ponderousness of a HC as a part of a media text is
driven by authors realizing that communicating with the reader is one of their most
important tasks, and that they should make use of the full potential of a HC.
In essence, a HC can be seen as an organizer of dialogue between readers and
journalists in that it provides a condensed idea oriented to the context of the text. It
clarifies or points out the position of the author by accenting a particular text fragment. However, a HC can also disorientate or antagonize the reader, thus setting up
a potential communicative conflict between the reader and the author.
The communicative conflict in a HC is its ability to generate discord in communication, caused by explicit or implicit intentions of the participants in the communicative act. The authors’ end goal in bringing about a communication-conflict
situation by use of a HC is to have a maximal effect on the formation of the reader’
social, moral, and psycho-emotional values within the framework of the publication’s policies. By using a communicative conflict in a HC, journalists are most
often trying to convince a reader that what they are writing is truthful, reliable,
and trustworthy. Various communicative strategies are used to form a communicative conflict in a HC. First of all is speech falsification. This refers to the intended usage of lexical items causing negative emotions in the reader. Reading
further in the text, this negativity will either disappear, or will be reconsidered.
So, a HC from the newspaper „Комсомольская правда” (1.07.11): Картина дня:
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Петербург / Тяжба / Николай Валуев собирается отсудить у „Современника”
2 млн. рублей / Пензенский кинотеатр крутил на большом экране рекламу с
участием боксера без его ведома – presents a conflict situation directly in the
headline arousing bewilderment (the boxer is going to have legal proceedings with
a well-known Moscow theater – what is the connection between them?), however already the subtitle “removes” speech falsification and sorts things out. So
speech falsification is already leveled directly in the structure of the HC. In certain
cases speech falsification in a HC has a sharp, pointed character to it. As such,
the heading placed on the first page of the newspaper „Комсомольская правда”
(9.02.2006), Убийство Ксении Собчак покажут по ТВ, grabs the reader’s attention at the expense of speech falsification connected with analogical transfer. Of
course, the murder of the TV star will not be shown on TV. It will be the murder of
the heroine in the serial in which Ksenia Sobchak acts. It is obvious that by placing this headline on the first page, authors intentionally provoke a communicative
conflict, using it to attract the attention of reading audience. Another way of creating a conflict situation in a HC is using the dramatization strategy. Its purpose is to
introduce into a HC situations possessing a certain dramatic nature. It is reached
at the expense of using lexical units with a negative connotation, and besides the
lexicon of military subject matter is often used: Прирожденные убийцы / Маски
сорваны / Американский адмирал проболтался: главная цель войны в Ливии –
ликвидация Каддафи (Смена, 27.06.11); Обманутые офицеры вооружаются
/ В Москве на Пушкинской площади прошла акция „Построение полков” /
Военные уверены в своей победе (Метро, 23.05.11). The strategy of substantial
discord in a HC makes use of semantic communication with the text which is not
evident. In this case if the similar substantial discord is perceived by the reader as
explicit and not caused by a communicative situation, it is natural to speak about
occurrence of the communicative conflict in the HC after perusal of the text. So,
for example, the single headline in the newspaper „Известия” (1.07.11) Почему
ракетчиков обвиняют в пособничестве террористам doesn’t confirm explicitly, while implicit connections can be various depending on background knowledge and psychological mind set of the reader. In any case, the substantial discord
is presented, and the resulting emotions are ambiguous.
Aggressive speech strategy is also actively used to create communicative
conflict in a HC. In considering this speech strategy, forming „an image of the enemy”, researcher N. I. Klushina observed that „the most vital is speech aggression
openly appealing to cruel human emotions, in particular hatred” [Клушина 2008:
147]. The aggressive speech strategy used in HC, isn’t directed at creating an image of the enemy, but it generates communicative conflict between the author of the
message and its reader. The main point of the given strategy is the appeal to vile,
cruel human emotions. Its objective is to cause the reader to be very judgemental.
However as a result we often have a communicative conflict – the reader’s feeling
of intensity, hostility or even irritation, compelled to stay in space of violence, cruelty. (Картина дня / Особый случай / „Не принесешь шесть тысяч – видео из
туалета выложим в Интернет” – КП, 28.05.11); СПб-неделя / Зритель чуть
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не утонул в туалете (МК в Питере, 20-27.07.11).
In conclusion, we note that both communicative conflict with the reader
and communicative support of the reader presented in a HC, are displays of the
integrated pragmatic regulations laid by journalists of various newspapers. These
conditions are aimed at and dedicated to maximally attracting the attention of the
reader. A HC, as an influential part of the text, as a structure setting the stage for a
massive attention, is, as a matter of fact, the primary place where the “battle for the
reader” is begun.
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PROPER NAMES IN ENGLISH
AND BULGARIAN MEDIA TEXTS
Aleksandra Aleksandrova
ABSTRACT: Proper names are often used metonymically in media texts.
Metonymic relations are culture and context dependent. Metonymy of the type place
for the institution and place for the event are most frequent in media texts.
KEY WORDS: proper names, metonymy, media texts

Introduction
The topic of the paper is proper names used metonymically in media texts.
Thus, for example, a name of a city can stand for an institution associated with it, or
the name of a producer can stand for the product. Here, mainly names of geographical objects that are used metonymically will be discussed.
Metonymy is defined as a figure of speech consisting of the use of the name
of one thing for that of another of which it is an attribute or with which it is associated [Merriam-Webster 2011].
For Lakoff and Johnson, metonymy “has primarily a referential function,
that is, it allows us to use one entity to stand for another”. They view metonymy not
as a purely linguistic device, but also as a part of the way people think, act and talk
[Lakoff, Johnson 2003: 37]. According to Kövecses and Radden, metonymy is a
“stand-for” relationship” between two entities “where the nature of the relationship
is generally assumed to be one of “contiguity” or “proximity” [Kövecses 1998: 1].
Evans and Green point out that metonymy serves “as point of access” to a particular
aspect of a domain “and thus provides access to the target concept” [Evans 2006:
314]. They state that metonymy can be represented by the formula‘B for A’, “where
‘B’ is the vehicle and ‘A’ is the target” [Evans 2006: 312]. The concepts target and
vehicle can be illustrated by the following example: Iran tells West to accept its
nuclear reality [Tph/10.04.07]. Here, Iran is the vehicle (place) which stands for
the Iranian government, the target (institution). This is an example of metonymy
PLACE FOR INSTITUION.
I proceed from the assumption that metonymy is based on association rather
than similarity. In order for text receivers to understand metonymy properly, the
following preconditions should be present: one’s general knowledge and the context a metonymic expression appears in. The name in the expression should “mean
something” to the reader or listener. They should be able to associate it with some
concept; therefore, their general knowledge plays a crucial role.
The importance of context is discussed by Evans and Green. As they have
stated, metonymy is often “contingent on a specific context” and it is “within a
specific discourse context” that “a salient vehicle activates and thus highlights a
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particular target” [Evans 2006: 311]. Apart from that, the context makes it clear if
the name is used metonymically, or literarily.
Lakoff presents the following examples of metonymy: part for the whole,
producer for product, object for the user, institution for people responsible, the place
for the institution, and the place for the event. In his view, metonymic concepts allow people to conceptualize one thing “by means of its relation to something else”
[Lakoff, Johnson 2003: 37]. As the focus of the paper are proper names, metonymic
concepts of the type the place for the institution and the place for an event will be
emphasized. Here texts from both British and Bulgarian media text will be studied.
Excerpts from the Bulgarian newspapers Dnevnik, Trud and Monitor will be presented, as well as from the British Guardian, Telegraph and Independent.
Place for the institution
In the following excerpt from Dnevnik [Dn/22.02.10], Libya and Switzerland
refer to the governments of the two countries, not the countries as geographical objects (place for the government). Bern, the name of the Swiss capital, does not refer
to the city itself, but to the authorities that operate from in it (place for the institution).
Либия надви Швейцария със сила в
дипломатическия спор

Libya defeated Switzerland by force in a
diplomatic dispute

Либия излезе победител от дипломатическия спор с Швейцария, който вчера
ескалира до блокада на посолството на
алпийската република в Триполи. Берн
склони на исканията на джамахирията
да предаде двамата швейцарци, които
бяха осъдени от либийски съд, но се укриваха в посолството. [Dn/22.02.10]

Lybia turned out a winner in the diplomatic
dispute with Switzerland that escalated to
the blockade of the Alpine Republic’s Embassy in Tripoli yesterday. Bern agreed on
Jamahiriya’s demands to extradite the two
Swiss that were sentenced by a Libyan
court but absconded in the Embassy.

In this example, the geographical object is the vehicle (place) and the governments of the countries are the targets (institution). The name Tripoli, however,
refers to the place where the Swiss embassy is situated; therefore the use is literal
here.
The name of Europe is very frequently used in the Bulgarian media with
reference to the European Union as is the case with the following example.
Европа ни забрани захарта във виното
Европейският съюз ще забрани използването на захар във виното… [N/07.02.11]

Europe prohibited sugar in wine
The European Union will prohibit the use of
sugar in wine…

The name of Europe is mentioned in the headline, but from the following
lines it becomes clear that it refers to the European Union, not to the continent
Europe. Here, Europe is the vehicle (place) and the European Union is the target
(institution).
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Another proper name that is used to refer to the EU is Brussels.
Brussels imposes tough new rules for
employers
British employers who fail to consult
staff in advance of closure decisions
would be forced to reinstate any
workers they laid off… European
Commissioners meeting in Brussels
today are expected to call on employers
groups and trade unions to open
negotiations on the content of the new
measures. [I/5.11.97]

Брюксел налага твърди нови мерки за
работодателите
Британските работодатели, които не консултират персонала си предварително при
решение за закриване, ще бъдат принуждавани да възстановят всички служители,
които са били съкратени… Очаква се еврокомисарите на среща в Брюксел днес да
призоват групите от работодатели и синдикати да започнат преговори по съдържанието на новите мерки.

In this excerpt, the name of Brussels stands for the European Commission,
not for the city as a geographical object. It is an example of place for the institution
metonymic relation.
The Hague is used in both the Bulgarian and the British media with reference
to the International court of justice and the international criminal tribunal.
Apart from names of cities and countries, names of streets are also used
metonymically. They are usually used to refer to institutions situated on that street,
as in the following excerpt:
Downing St denies giving orders to police on Madeline
Downing Street and the Metropolitan Police
have rejected criticism of the decision to
review evidence in the disappearance of
Madeleine McCann. [BBC/13.05.11]

Даунинг Стрийт отричат да са давали
нареждания на полицията по случая
Маделин
Даунинг Стрийт и столичнатаполиция
отхвърлиха критиката относно решението да преразгледат доказателствата за
изчезването на Маделин Маккан.

Downing St refers to the British Prime Minister, as it is his official residence,
not to the street as a physical object. It is an example of place for institution metonymy, where Downing St is the vehicle and the British Prime minister is the target.
Place for the even
Geographical object is sometimes strongly associated with some event that
took place. Chernobyl, for example, is strongly associated with the nuclear disaster
that occurred in 1986. When the name of Chernobyl is mentioned, the first thing
that comes to people’s mind is not the city, but the explosion of the nuclear power
station.
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Чернобил топи мозъка на птиците
КИЕВ – Птиците в околността около
авариралата на 26 април 1986 г. ядрена
централа в Чернобил са средно с 5 на сто
по-малък мозък, твърди проучване, публикувано от сп. “PloSOne” [T/07.02.11]

Chernobyl melts birds’ brain
KIEV- The birds in the area near the
wrecked nuclear plant in Chernobyl have
by 5 per cent smaller brains, according to
research published by PloSOne magazine.

The name of Chernobyl here refers to the nuclear disaster and its consequences rather than to the city. The explosion with all its negative consequences
has left such a strong mark on people’s minds that the name of the city where it
took place became a symbol of a great tragedy, horror and death. In the following
headline, Chernobyl is used as a synonym of extremely great danger and chaos and
panic.
Ще стане ли Фукушима втори Чернобил
Японското правителство обаче призовава хората да не допускат излишна паника [M/16.04.11]

Will Fukushima become second Chernobyl
The Japanese government urges people not
to panic

“Chernobyl” refers to the situation in Chernobyl after the explosion of the
nuclear reactor, not to the city itself. Fukushima to become Chernobyl means the
situation in Japan to become as bad as the one in Chernobyl.
“Second Chernobyl” is a phrase that is very often used in relation to (possible) nuclear disaster. In the next headline, the name of Chernobyl is used with
reference to the level of radioactivity, and to the city. From the headline, the reader
could wrongly assume that the radiation would reach physically the city of Chernobyl. One’s general knowledge, however, helps to grasp the idea of the text. As it
becomes clear from the next lines, the radiation in Fukushima is probably to reach
the level of radiation that occurred in the explosion of Chernobyl reactor. What
contributes to the correct understanding of the text is the reader’s general knowledge and the context
Радиацията във Фукушима може да
достигне Чернобил

Radiation in Fukushima may reach
Chernobyl

Обемът на изхвърлената радиация от
японската АЕЦ “Фукушима-1” може да
превиши изхвърлената от Чернобилската АЕЦ през 1986 г. [F/12.04.11]

The amount of emitted radiation of Japanese Fukushima 1 Nuclear Power Plant
may exceed the one emitted by Chernobyl
Nuclear Power Plant in 1986.

War conflicts are often referred to by the name of the country they took place.
In the following article from The Guardian, Iraq, Afghanistan, Kosovo and Bosnia
refer not to the countries, but the wars that took place on their territory.
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The NTC told the diplomats that their
plan had been drawn up with US, British,
Canadian and UN experts, and would
“incorporate lessons and best practices
from Iraq, Afghanistan, Kosovo and
Bosnia”, according to a document seen by
the Guardian. [G/25.08.11]

Националният преходен съвет каза на
дипломатите, че техният план е
изготвен съвместно с експерти от САЩ,
Великобритания, Канада и ООН и ще
„включва уроци и добри практики от
Ирак, Афганистан, Косово и Босна”,
според документ, публикуван от в-к
„Гардиън”

Here, each of the names Iraq, Afghanistan, Kosovo and Bosnia serves as a
vehicle (PLACE) which stands for the war that took place in each of those countries, the target (EVENT).
Controlled for the Controller
When a car-crash is announced in a newspaper, its participants are usually
referred to by the car they drove at the time of the accident.
Мерцедес удари пешеходец
Пешеходец е загинал в ужасна катастрофа, блъснат от лек автомобил… Мъжът
се е движил по платното… и е ударен от
лек автомобил „Мерцедес“ [N/05.07.07]

Mercedes hit a pedestrian
A pedestrian hit by a car died in a horrible
car accident… The man was walking on
the road… and was hit by a Mercedes.

In this headline, Mercedes does not stand for the car itself, but for the person
who was driving the car.
Place for the sports team
Football teams often have the name of the city they originate from. When
readers see the following headline they can easily assume that Liverpool does not
refer to the city, but to the football club.
Liverpool owner John W Henry admits
top players wanted to leave the club [Tph/
27.08.11]

Собственикът на Ливърпул Джон Хенри
признава, че топ играчи искат да напуснат клуба

In this example, Liverpool is the vehicle (place) which gives access to the
Liverpool football club, the target (sports team).
Conclusion
Proper names are often used metonymically in both English and Bulgarian media texts. The name is used to refer to something associated with it. This is
mostly observed in headlines. One of the most frequent types of metonymic relations in the studied corpus is place for the institution and place for the event. In
order to understand a metonymic expression, text receivers should use their general
knowledge and try to connect the context in which the expression appears with the
expression in question.
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ПОЛЕМИЧНОСТЬ КАК ПАРАМЕТР
НАУЧНОГО ДИСКУССИОННОГО ТЕКСТА1
Наталья Соловьева

POLEMICS AS A PARAMETER
OF A SCIENTIFIC DISCUSSION TEXT
Natalya Solovyova
ABSTRACT: The article is devoted to one of the parameters of a written scientific discussion – speech’s polemics. It studies the correlation of this parameter with
such qualities of scientific communication as dialogism, tonality and tolerance, it describes the types and ways of speech representation and determines the extra linguistic
factors, stipulating gradual character of its display in scientific discussion texts.
KEY WORDS: speech’s polemics, scientific discussion, tolerant verbal behavior, scholars’ verbal identity

Возможно ли однозначно ответить на вопрос, что такое научная дискуссия? В каких отношениях находятся понятия дискуссия, спор и полемика? В
чем состоит отличие научной полемики от научной дискуссии? Эти и многие другие вопросы начинают возникать при детальном изучении названных
жанров. Поэтому считаем необходимым привести основные значения понятий спор, дискуссия, полемика с учетом истории их происхождения, так как
особенности формирования и использования этих понятий во многом предопределяют особенности и характер их современного употребления.
Спор по происхождению русское слово, первоначально не имело процессуального значения „словесного состязания”, а означало „несогласие, противоречие”. В современном русском языке слово „спор” имеет оттенок процессуальности. Ср.: Спор – процесс обсуждения разногласий, когда каждая
из сторон отстаивает свою правоту, приводит аргументы в поддержку своей
точки зрения и критикует аргументы оппонента.
Дискуссия („исследование, рассмотрение, разбор”) имеет латинское
происхождение, получает распространение в средневековых университетах,
где с помощью научного спора ученый доказывал свою правоту. Дискуссия –
публичный научный или политический спор, преследующий цель путем сопоставления разных точек зрения найти правильное решение проблемы; это
публичный спор на установление истины.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ проект
11-34-00228а1
1
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Номинация полемика (от „полемический – воинственный, враждебный”) имеет французское происхождение, широко использовалась во Франции в социально-политических конфронтациях во времена Французской
буржуазной революции. Полемика – это такой спор, при котором имеется
конфронтация, противостояние, потивоборство сторон, идей и речей, это публичный спор „на победу”, в котором участники преследуют цель доказать
свою правоту и опровергнуть мнение собеседника.
Обращение к литературе позволило установить, что однозначного мнения в отношении дифференциации спора, дискуссии и полемики не сложилось. Одни, к чьей точке зрения склоняемся и мы, разграничивают полемику и дискуссию и считают их разновидностями спора [Слемнев, Васильков
1990; Павлова 1991; Поварнин 1996; Ивин 1997; Стернин 2003 и др.], что
позволяет сделать вывод о более широком объеме понятия „спор”, чем понятия „дискуссия” и „полемика”; другие используют слова „полемика”, „спор”,
„дискуссия” как синонимы [Стешов 1991 и др.], третьи относят „полемику”
к родовой номинации, а „спор” и „дискуссию” – к видовым. Все это доказывает, что нет четких принципиальных границ между рассматриваемыми
жанрами. Исследователи единогласны в том, что и полемика, и дискуссия
представляют собой разновидности диалога (полилога). На практике полемика и дискуссия в чистом виде встречаются редко. Диалог может постепенно перейти в дискуссию, дискуссия – в полемику, или наоборот, спор может
перерасти в конструктивный диалог. Дискуссия может включать в себя моменты полемики, полемика может быть наполнена элементами дискуссии.
Как подчеркивается в исследовании Л. Ю. Иванова, „узус продолжает упорно демонстрировать смешение некоторых из них (рассматриваемых нами понятий. – Н. С.) как в разговорной речи, так и в специальных сферах употребления языка [Иванов 1991: 6].
Одной из таких специальных сфер употребления языка, где происходит
смешение, а порой и отождествление исследуемых жанров, является научная
коммуникация, которая предполагает изучение дискуссии и полемики сквозь
призму научных идеалов и норм. Согласно рабочему определению понятия
научной дискуссии, данному А.Д. Урсулом, под научной дискуссией понимается „коллективное теоретическое исследование научной проблемы, по которой имеются различные и противоположные мнения (в силу чего оно зачастую принимает форму полемики), преследующее цель приращения, доказательства или оценки нового научного знания, а также экспликации научных
проблем” [Урсул 1978: 106]. Кроме того, как подчеркивает ученый, научную
дискуссию следует отличать от других дискуссий: в научной дискуссии „появляется не просто истина, а новая истина, происходит приращение знаний”
[Там же: 105-106]. Она (дискуссия) „опирается на научные методы и научные
основания, т.е. на критерии научности, принимаемые данным сообществом
на этапе развития науки”, – дополняет И. М. Сидорова [Сидорова 1998: 29].
С учетом сказанного мы можем заключить, что дискуссия и полемика как
формы научного диалога имеют свою специфику: в результате дискуссии вы-
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рабатывается совместное позитивное решение, появляется „новое” знание, а
полемика ориентирована на „победу”, утверждение какой-либо точки зрения.
Являясь формами научного диалога, дискуссия и полемика могут выступать и как самостоятельные жанры научной литературы, и как составной
элемент других научных жанров – статей, монографий. Материалом нашего исследования послужили тексты письменных научных дискуссий. Письменная научная дискуссия представляет собой совокупность текстов статей,
посвященных обсуждению научных проблем, доказательству и опровержению выдвигаемых положений. Мы будем пользоваться понятием „научный
дискуссионный текст”, имея в виду текст статьи одного автора. Это структурный элемент дискуссии, текст, в котором участник диалога реализует два
вида коммуникативно-познавательной деятельности: 1) выражает отношение
к идеям оппонента (оценивает их); 2) аргументирует собственно авторскую
точку зрения, убеждая в ней читателя. Как отмечает Л.В. Славгородская,
участники дискуссии „осуществляют активный обмен информацией (научные факты, данные исследований и т.п.). Но сама эта информация в контексте
такого диалога подчинена целям опровержения и утверждения, целям “модальным” более, чем информативным” [Славгородская 1978: 11].
С учетом этих целевых установок участников общения считаем одним
из важнейших свойств научного дискуссионного текста полемичность, качественные и количественные характеристики которой, по нашему мнению,
могут служить основанием для дифференциации текстов. Определяя это понятие, укажем на его производность от существительного „полемика” и, соответственно, общую с ним этимологию.
Исторически полемичность выступала характеристикой устной публичной речи – ораторских речей, которые имели боевое общественное назначение, создавались для отражения противоречий общественных интересов: оратор – полководец; слова́ – его армия, победить – значит убедить аудиторию, т.е. завоевать ее мнение, либо „нападая” на враждебную точку зрения,
либо обосновывая собственную. Полемичность, таким образом, трактуется
как противонаправленность, противопоставленность речи.
В современных исследованиях полемичность рассматривается как стилеобразующая черта произведений публицистического стиля [см., например,
Валгина http://www.textfighter.org/text14/26.php], обусловленная воздействующей функцией речи, как базовая характеристика политического дискурса
[Демьянков 2002], как коммуникативно-содержательная категория научного
диалога [Цветкова 2011: 214], т.е. это свойство становится присуще не только
устной, но и письменной коммуникации и выступает одной из форм диалогизации речи. Именно в таком понимании мы используем понятие полемичность
в сфере научной деятельности. Поэтому вполне естественно сопоставить это
свойство с таким свойством научных (и публицистических) текстов, как диалогичность. М.Н. Кожина определяет диалогичность письменной научной
речи как соотношение двух смысловых позиций: см. „диалогичность письменной научной речи – это выраженное в тексте средствами языка взаимодей-
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ствие общающихся, понимаемое как соотношение двух смысловых позиций,
как учет адресата (в широком смысле, в том числе и второго Я), отраженный
в речи, а также эксплицированные в речи признаки собственно диалога” [Кожина 1986: 36]. Диалогичность реализуется в таких действиях, как: авторская
оценка мнений, идей и концепций других ученых (Я – ОН, ОНИ; ОН1 – ОН2
(– Я)); авторская апелляция к адресату (Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ), авторская
апелляция к собственным размышлениям („диалог-самоанализ” Я1 – Я2).
Полемичность же проявляется только в действиях субъекта, связанных
с речевым контрпланом. Средствами выражения диалогичности выступают
все средства взаимодействия коммуникантов, тогда как средствами выражения полемичности будут выступать только средства убеждения адресата и
опровержения оппонента, выражения несогласия с ним. Иными словами, основным показателем полемичности является возражение [Цветкова 2011:215].
В зависимости от направленности речи на персонифицированных либо
абстрактных (неперсонифицированных) слушателей и оппонентов, различают два вида полемичности: 1) имплицитную (внутреннюю, скрытую), которая проявляется практически во всех речах, поскольку оратору приходится
убеждать аудиторию в своей правоте, не называя возможных несогласных
слушателей или оппонентов, и 2) эксплицитную (внешнюю, открытую), которая связана с открытой защитой своих взглядов и опровержением взглядов
оппонентов [Культура русской речи 1999:137]. Однако мы дифференцируем
полемичность в зависимости от целевой установки автора – убедить (потенциально несогласного) адресата (внешняя) и опровергнуть точку зрения оппонента (внутренняя).
Исследуя научные дискуссионные тексты в аспекте речевого взаимодействия, мы обнаружили, что полемичность может быть репрезентирована
разнообразными речевыми приемами и языковыми средствами. Например,
такие, как ирония, категоричность оценочных суждений, антитеза, аналогия,
риторический вопрос, вопросо-ответный комплекс (далее – ВОК), цитация,
ссылки и др. Причем принципиально важно отметить, что авторы предпочитают разные способы выражения полемичности, что, как мы считаем и как
будет показано ниже, обусловлено проявлением индивидуального стиля речи
ученого.
Обратимся к качественно-количественному анализу способов выражения
полемичности в текстах статей научной дискуссии, посвященной обсуждению
вопросов русской орфографии на страницах журнала „Вопросы языкознания”
(см. таблицу 1). В рамках настоящей статьи мы представим анализ научных
дискуссионных текстов трех авторов. Качественный аспект мы соотносим с
индивидуальным для каждого автора характером речемыслительной деятельности, количественный – с предпочтением определенных способов выражения
полемичности. Иначе говоря, определяя полемичность как параметр научного
дискуссионного текста, мы тем самым хотим указать на возможность дифференциации научных дискуссионных текстов на основании качественных характеристик „сигналов полемичности” и количества их использования в тексте.
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Нельзя не упомянуть о том, что полемическая направленность работ
заявлена уже в их названиях: см. статья В.П. Григорьева „Обсуждение “Предложений по усовершенствованию русской орфографии”„ – отсылка к чужому
тексту; статья Б.В. Горнунга „Об основном принципе русского правописания”
и полемический отклик на нее – статья Л. Н. Булатовой „Еще раз об основном
принципе русской орфографии (по поводу статьи Б. В. Горнунга)”.
В результате качественно-количественного анализа было установлено
соотношение экспликации видов полемичности в текстах каждого автора. Из
всех способов демонстрации внешней полемичности участники дискуссии
отдают предпочтение антитезе и вопросо-ответной форме изложения (ВОК),
что вполне оправдано, поскольку именно эти способы позволяют противопоставить сомнение скептически относящегося к идеям автора адресата и
убеждение последнего в обратном. Необходимо упомянуть о том, что таким
образом автор может полемизировать и с самим собой (автополемичность),
объективируя собственные сомнения в голосе вымышленного адресата.
Различие между антитезой и ВОК состоит в том, что сомнение в первом
случае выражается как допущение, предположение, на которое приводится
контраргумент, оформляемый с помощью языковых средств со значением
противопоставления, во втором – как вопрос, а далее следует аргументация
автора: Воздействует ли правописание на развитие орфоэпических норм? В
общей форме ответ на этот вопрос может быть только утвердительным… Что из новых предложений действительно, а не мнимо затрагивает
или способно затронуть эти нормы? [Григорьев 1965:72]. Заметим, что аргументы, приводимые в такой форме, представляют собой циклы полемичности, благодаря которым усиливается воздействующая функция текста. Естественно, что чем больше этих циклов использует автор в дискуссионном тексте,
тем более полемический характер носит его работа.
Таблица 1
Выражение полемичности в научных дискуссионных текстах
Авторы

внешняя

Булатова Л.Н. Всего: 5
ВОК – 3
Антитеза – 2

Виды полемичности

внутренняя
Приемы
Всего:12
Категоричность
негативной
оценки – 3
Антитеза – 3
Вопрос как выражение несогласия
–3
Комментирование цитат – 1
Ирония – 2
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Горнунг Б.В.

Григорьев
В.П.

Всего: 8
Антитеза – 4
Категоричность суждения – 2
ВОК – 2
Всего: 11
Антитеза – 5
ВОК – 6

Всего: 10
Антитеза – 9
Ирония – 1
Всего: 7
Ирония – 5
Антитеза – 1
Выражение сожаления – 1

Распространенность способов выражения внутренней полемичности
связана с негативной оценкой идей оппонентов, что, на наш взгляд, объясняется критическим стилем мышления, проявляющимся в разных типах научных дискуссий еще с древнейших времен. Критицизм выступает неотъемлемым признаком научной дискуссии, по мнению В. В. Ильина, это „установка
на непрестанное испытание, экспертизу на достоверность, сопровождающуюся решительной выбраковкой продуктов поисковой деятельности” [Ильин
1989: 35]. Однако критика взглядов оппонента не должна сводиться только к
отрицанию, т.е. должна быть конструктивной и включать оба момента – негативный (отрицание) и позитивный (обоснование опровержения и предложение собственного решения). В рассмотренном речевом материале все авторы
соблюдают это условие, однако та речевая форма, в которую они облекают
контраргументы, придает текстам разную стилевую окраску – тональность
речи. Употребляя этот термин, мы имеем в виду форму выражения речевого
поведения личности, преобладающую окраску речи. В зависимости от того,
составляет ли критика все содержание текста или выступает наряду с информацией об объекте познания (т.е. только в рамках полемики), тон субъектакритика воспринимается как более жесткий или более нейтральный. Здесь мы
хотим подчеркнуть различие между научной полемикой и критикой, которое
состоит в их содержании. Критика представляет собой выражение негативной
оценки, негативного мнения о научной позиции оппонента, о ходе его рассуждений, а в полемике негативно оцениваются не только взгляды оппонента,
его концепция, но и аргументируется собственная точка зрения критика, т.е.
приводится информация о позиции оппонента, которую критик не принимает,
и доводы в пользу собственной точки зрения критика. Кроме того, объектом
критики может быть и само изложение, тогда как в полемике этого допускать
нельзя. Отметим, что именно „вариации тональности” (гармонизирующая /
дисгармонизирующая, нейтральная, категоричная / некатегоричная и др.) обусловлены проявлением речевой индивидуальности ученого.
Например, Б. В. Горнунг отдает предпочтение такому способу выражения несогласия с оппонентом, как антитеза, когда принимается какое-либо
положение противника (например, в виде цитаты или косвенной речи) лишь
для того, чтобы затем отвергнуть сделанный из этого положения вывод. Однако заметим, что само опровержение может быть выражено с разной степенью категоричности – как сожаление, как рекомендация, пожелание или как
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порицание, осуждение. Так, Л. Н. Булатова категорично выражает негативные
оценки в адрес идей оппонента, широко используя глаголы с аналогичным
значением (N критикует, утверждает, приписывает, почему-то не ссылается, не отвечает на эти доводы; избегая полемики по существу вопроса, N
пытается убедить читателей в том, что..; не указывает и др.).
Распространенный полемический прием, которым пользуются все
участники, – это ирония. С помощью иронии можно не только указать на
ошибочность взгляда оппонента, заострив внимание читателя; подчеркнуть
„абсурдность” положения, но и уязвить, унизить самого оппонента, что категорически неприемлемо в научной дискуссии, поддерживающей толерантную
манеру общения [см. Соловьева 2010]. Однако если в текстах Л.Н. Булатовой
и Б.В. Горнунга этот прием задействован наряду с другими и может быть квалифицирован как намек (легкая насмешка), то в статье В.П. Григорьева – это
ключевой способ выражения несогласия с оппонентом на протяжении всей
работы, и здесь язвительная ирония переходит в сарказм, что придает статье
бóльшую полемическую заостренность („полемическую силу”). Приведем
примеры: Писательница Г. Серебрякова может быть спокойна за „лучшие поэтические произведения”: им не угрожает никакая опасность. От
написания циц, проч, лжош, доч ни одна рифма „не рассыплется”, и ни одна
строфа не зазвучит по-другому. Миллионы советских граждан, конечно,
„принуждены будут переучиваться”, но хорошо уже и то, что одновременно придется вкусить от основ лингвистических знаний некоторым скоропалительным критикам из числа наших литераторов.
Благодетельное воздействие реформы распространится и на филологов. Так, есть надежда, что после утверждения нового свода В. Кирпотин
уже не будет (в ряду норм литературной речи) „отлично слышать, отлично различать произношение – в одном случае ци (революция), в другом – цы
(отцы, огурцы)” и не рискнет утверждать, будто „одинаковость произношения ци… и цы… воспринимается как коверкающее, даже пародийное”
(„Известия” 8 Х 64). Такая поразительная для филолога поврежденность
слуха и чутья языка отчасти извиняет массовую лингвистическую безграмотность, столь мощно заявившую о себе в самом обсуждения проекта
[Григорьев 1965:69-70].
Как видим, автор цитирует оппонентов с целью показать абсурдность
их рассуждений. В данной ситуации следует разграничивать неприятие научной платформы оппонента и неприятие самого оппонента. Толерантная
манера изложения в первом случае предполагает приведение системы объективных аргументов, не насыщенных экспрессивными добавками. Во втором
случае важны этические речевые механизмы и соответствующие средства, не
задевающие чувства собственного достоинства оппонента. Толерантное речевое поведение свойственно личности демократического типа и выражается в
способности автора отмечать как позитивные, так и негативные стороны концепции оппонента, сопоставлять разные мнения и при этом эксплицировать
собственное. В случае если „подтрунивания” не переносятся в сферу личност-
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ных отношений коммуникантов, т.е. в фокусе их внимания все время остается
проблема и поиск ее решения, а не личностные оценки, то можно говорить о
конструктивной научной дискуссии. Однако если „в пылу полемики” автор
переходит к оскорблениям личности оппонента, то это является показателем
дисгармонизирующей тональности и, соответственно, конфликтного (нетолерантного) общения. Подобный тип речевого поведения мы объясняем подменой критического мышления критической (негативной) установкой, которая
деструктивна по своей сути, и полагаем, что это связано с авторитарным
типом личности исследователя. Авторитарная личность отдает предпочтение
открытой негативной оценке (зачастую выраженной категорично), причем не
только в отношении идей оппонента, но и в адрес самого оппонента. При этом
если доминирует исключительно задача опровержения – показать лишь несостоятельность утверждений противника, то изложение научного содержания
подменяется публицистической (не научной!) полемикой, точнее спором ради
победы и самоутверждения.
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КРИЗИСНИТЕ СЦЕНАРИИ – ЕЛЕМЕНТ
ОТ ИЗПРЕВАРВАЩОТО ПЛАНИРАНЕ И
ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЕКСТРЕМНИТЕ СИТУАЦИИ
Валерия Пачева

CRISIS SCENARIO – AN ELEMENT OF ADVANCED
PLANNING AND PREVENTION OF EMERGENCY
SITUATIONS
Valeria Pacheva
ABSTRACT: The pre-constructed scenario is a key element in the process
of planning in case of crisis. The mechanism is expressed in generating models of
possible crisis cases. The scenarios are a product of self organization and the ability
for dynamic corporate adaptation to the changing environment. Crisis scenarios are
relative to the intellectual active mobilization and preparedness of the company for
replying and counteracting to future crises.
KEY WORDS: crisis, crisis scenario, self organization, adaptation, prevention

Увод
Нарастването на глобалните и локални заплахи през последните десетилетия – трансграничните индустриални инциденти, причиняващи замърсяване на околната среда, корпоративните фалити, рухването на политически системи, културните взривове – напуснаха сферата на изключенията и
се превърнаха в част от нашето всекидневие. Динамичните глобализационни
процеси налагат преосмисляне на понятието за риск и подлагат на изпитание
обществените очаквания за сигурност, превръщайки я в крайно лимитирана
категория. Днес, повече от всякога, глобализацията допринася за разширяването и ускоряването на кризисните процеси и тенденции. Доколкото управлението на кризите е възможно, то следва да взема под внимание взаимното
влияние на всички негативни явления в корпоративното портфолио, отчитайки ендогенните ефекти и проектирайки възможните външни влияния, проникващи лесно през организационните бариери. Следователно кризисният,
респективно – комуникационният мениджмънт, изискват системен подход в
анализа и изпреварващо планиране на стратегията за реакция от страна на
всяка съвременна организация.
Тенденции в развитието и динамиката на бизнес кризите
Данните за броя на кризите, обобщавани всяка година от Института за
кризисен мениджмънт (Institute for Crisis Management) в САЩ, показват, че
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средният брой на т.нар. бизнес кризи1 за периода от 2001 до 2010 г., надхвърля 8800 за година. Статистиката отчита негативните събития, отразени във
водещите американски медии. Докладът на института за 2010 година сочи
леко занижаване на броя на кризите за наблюдавания времеви период спрямо средната годишна тенденция за последното десетилетие2 или общо 7378.
Сред най-засегнатите сектори на дейност в низходящ ред са: петролната индустрия; корабостроенето и ремонтните дейности; автомобилната индустрия;
банките; самолетния транспорт; фармацевтичната индустрия; застрахователното дело; компютърния бранш; въгледобива и софтуерния сектор.
Най-висок е процентът на кризите3, причинени от злоумишлени действия на „белите якички” – 20%, последвани от щети върху производствените
съоръжения – 11% и случайни инциденти – 10%. За период от двайсет години
от 1990 г. до 2010 г. престъпленията на „белите якички” запазват стабилен
процент от общия брой на кризите – близо една пета, който оформя трайна
тенденция и би следвало да дефинира ясна траектория за стратегическо планиране с цел превенция на проблеми, причинени от представителите на висшия корпоративен мениджмънт. И ако през 90-те години кризите, свързани
със съдебни дела и спорове, са били често срещано явление, то днес техният
брой е намалял значително. Същото се отнася и до процентния спад на кризите, резултат от лошо управление.
За съжаление подобна подробна статистика за бизнес кризите с обзор
на 16 икономически сектора, отразени в печатните и електронни медии, оценени като значими от техните редактори, за България няма. Все пак внимание
заслужават данните на Националния статистически институт за 2008 г. относно кризите, засегнали общините в страната. Общият брой на кризисните събития възлиза на 8705, разпределени както следва:

Бизнес криза, според дефиницията на ICM, е всеки проблем или смущение,
което предизвиква негативни реакции у заинтересованите страни, които биха могли
да окажат въздействие върху финансовата устойчивост на организацията и нейните
възможност да извършва дейността си. Статистиката се базира на негативните събития, отразени във водещите американски медии [http://www.crisisexperts.com].
2
Най-критичната година за изследвания времеви отрязък е 2005 г. На нея принадлежи абсолютният максимум от 10532 кризи, подобни са нивата и през 2008 г. –
10386 [http://www.crisisexperts.com].
3
Процентно разпредение на категориите кризи спрямо всички регистрирани
през 2010 г.: щети върху съоръжения 11.0%; случайни инциденти 10.0%; инциденти,
свързани с околната среда 3.0%; знакови съдебни дела 7.0%; потребителски движения
5.0%; дефекти & изтегляне на продукти 6.0%; дескриминация 3.0%; уволнения 1.0%;
финансови щети 6.0%; насилствено поглъщане 0%; трудови спорове 8.0%; лош мениджмънт 8.0%; сексуален тормоз 2.0%; сигнали за корупция 2.0%; престъпления на
„белите якички” 20.0%; насилие на работното място 9.0% [http://www.crisisexperts.com].
1
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Група кризисни събития
Пожари (без горските)
Природни бедствия
Аварии и катастрофи
Замърсявания
Епидемии
Други кризисни ситуации
Общо:

Възникнали кризисни събития Относителен дял4 (%)
6319
54,9
1054
62,9
1156
24,6
152
8,3
10
2,4
14
4,5
8705
81,8

Таблица 1: Възникнали кризисни събития в общините в България
през 42008 г. по данни на НСИ5
Данните и от двете изследвания са показателни за състоянието на модерната бизнес среда. Те са много добра база за предварителни стратегически
анализи на комуникационните мениджъри, чиято работа се развива в три времеви отрязъка – преди, по време и след кризата. Видимите тенденции в развитието на негативните събития могат да бъдат насложени върху класическата
матрица на „портфолиото на кризите” [Mitroff, Anagnos 2001], дефиниращо
основните зони на риск, за които всяка компания трябва да бъде подготвена, а
именно: икономическа; информационна; физическа (разрушаване на инсталации и устройства); човешки ресурси; криза на репутацията; психопатологични действия и природни бедствия.
Често срещана грешка е не просто липсата на реакция, ориентирана
към превенцията на потенциалните кризисни събития, а фокусирането само
върху присъщите за сектора на дейност негативни явления. Подобно „късогледство” е пагубно. Именно трудно предвимите кризи имат потенциала да
предизвикат най-тежките ефекти върху организационната система. Адаптацията, свързана с разширяване спектъра на анализ, е необходимо условие и важен елемент от корпоративната социална отговорност на всяка
модерна организация. Напълно подкрепяме тезата, защитавана от Морен
[Morin 1994], Лагадек [Lagadec 1991], Ру-Дюфор [Roux-Dufort 2000], Митроф
[Mitroff 2001], Либер [Libaert 2001] и др., че кризата е нормален фактор в
жизнения цикъл на социалните системи и че тяхната еволюция се случва под
влиянието на инциденти, събития и сривове, които пораждат отклонения, а
впоследствие и тенденции.
В епохата на „нормалните катастрофи” [Perrow 1984] като напълно
естествени се възприемат, например, рисковете от експлозии и пожар в сферата на химическата и енергийната индустрии. Основните рискове във фармацевтичната и в хранително-вкусовата промишленост привидно са свързани
с злоумишлени действия, целящи увреждане на продукти, възникването на
Относителният дял е отношението на броя на засегнатите общини към общия
брой на общините предоставили информация (264).
5
Възникнали кризисни събития в България за 2008 г. по данни на НСИ, <http://
www.nsi.bg/otrasal.php?otr=18&a1=450&a2=452>
4
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епидемии или с публичното оспорване на качествата на даден артикул. Списъкът спокойно може да бъде продължен, но изводът, който се налага, е, че
тези инциденти трябва да се разглеждат като латентни кризи, съпътстващи
всекидневната дейност на компаниите. Организациите следва да прогнозират
избухването на “нетипични” кризи и да насочат усилията си в разработването
на сценарии за реакция именно при възникването на такива непредвидени
обстоятелства. Всеки отделен тип криза може да се случи под една или друга
форма на всяка организация.
Целта на кризисния мениджмънт не е да изчерпи възможните варианти,
разработвайки стратегии, планове и кризисни сценарии. Опитът за разработване на изчерпателно портфолио от кризисни сценарии е обречен на провал.
Справянето с подобна задача би изисквало огромен ресурс – човешки и финансов, който нито една компания не би могла да отдели. И все пак, трябва
да се мисли и за невъзможното – за “неизбежното нежелано” [Петев 2009].
Подобна изпреварваща нагласа е сериозна стъпка към превенцията на кризисните ситуации. Проактивната корпоративна реакция е отражение на
равнището на самоорганизация на всяка социално отговорна компания.
Предварителната подготовка ограничава ефекта от изненадата и скъсява, значително, времето за консолидиране на корпоративния отговор.
Следователно на явления с висок рисков потенциал трябва да се гледа
в перспектива, която включва и справянето с последващите – каскадни кризи.
Формулирането на кризисни сценарии е в основата на превенцията на екстремните събития и предполага анализ на кризите в миналото, търсенето на
образци, както и откриването на вътрешни връзки и закономерности помежду
им. Подобно усилие може да бъде отразено под формата на навигационна карта на кризите, която проследява еволюцията на негативните процеси върху
дадена компания, отчитайки и ефектите върху заобикалящата я среда.
МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЦЕНАРИИ
Кризисният мениджмънт предполага активна комуникация като ключов
фактор за ефективното управление на екстремните обстоятелства. В епохата
на тоталната медиатизация намесата на променливата “публичност” води до
разширяване на мащабите на кризата дори и ако тежестта на инцидента не
е голяма. Изготвянето на всяка комуниканикационна стратегия е свързано с
формулирането и изпълнението на определени сценарии. Сценарият е прогноза, която описва вероятна картина за нещата и прави проекция на някакъв
бъдещ момент. При криза целта на сценария е да дефинира: рамките на
екстремната ситуация, действащите фактори и намесващи се променливи, както и да посочи засегнатите страни като прогнозира какви ще
бъдат щетите. В ситуациите на криза, характеризиращи се с висока степен
на неопределеност и двойнственост, сценариите са метод за бърза рационализация на контекста.
Конструирането на сценарии е ментално упражнение по екстраполация
на съществуващите тенденции или по прогноза на бъдещето. В първия вариянт, мисловният проект се базира на настоящето и разсъжденията се градят
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върху еволюцията на дадена ситуация като се отчитат изходните данни и тенденции. Вторият случай е разработен на ретроспективен принцип: анализът
започва от проекция на далечното бъдеще като целта е да се посочат събитията, които са довели до възникването именно на това бъдеще. Формулирането
на кризисни сценарии прилага латерални, комбинаторни модели на мислене.
Интелектуалното усилие, плод на което е кризисният сценарий, предполага
отхвърляне на очевидностите, разработване на алтернативи, приемане на неприемливото и като цяло е провокация към менталните способности на индивида. Всички тези действия налагат ново поведение, иновативно мислене
и адаптация към неизвестното – качества и умения, които членовете на всеки
кризисен щаб следва да притежават.
Процесът на конструиране на кризисни сценарии протича в четири етапа – диагностика на ситуацията; изготвяне на сценариите, анализ, интерпретация и селекция на сценариите и реализация – приложение на сценариите в
подкрепа на стратегическите корпоративни решения.
Основните методи за разработване на кризисни сценарии са четири6.
Желателно е те да се прилагат едновременно, тъй като дават възможност да
се изследват множеството от аспекти на ситуацията и логично, да се възпроизвеждат различни сценарни модели. Историческият метод позволява да се
опишат най-очевидните и понякога най-вероятни тенденции за бъдещо развитие. Този вид конвергентни сценарии се концентрират върху ограничен
спектър от опасни събития, близки до потенциалните рискове, характерни за
предмета на дейност на дадена организация или за нейния бранш. Сценарият
ще бъде толкова по-вероятен, колкото са по-високи честотата на възникване
на съответните инциденти в сектора и в зависимост от мащаба на техните
последици. В пространствено и темпорално отношение е добре да се вземат
предвид както по-вероятните, така и по-нереалистичните за компанията потенциални кризисни сценарии. При тяхното формулиране е важно да се използва комбиниран подход, за да могат да се предвидят и събития с малка вероятност, но чиито последици могат да се окажат фатални за организацията.
Вторият метод се основава на портфолиото на кризите [Pauchant,
Mitroff 1992], разработено в съответната организация. При този подход вземащите решения следва да отворят спектъра на сценариите за кризи, различни
от присъщите за дейността на компанията или сектора на дейност. Не случайно този тип сценарии се наричат и разширени, тъй като отчитат широка гама
от рискови събития.
Следва диалектическият метод за изграждане на т.нар. сценарии на
срива, които отчитат общите, споделени вярвания и очевидности. Този подход
е разработен от френския изследовател Кристоф Ру-Дюфор7. Същественото
Виж Пачева, В. КРИЗАТА ПОД КОНТРОЛ. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. – София: М-8-М, 2009.
7
Виж Roux-Dufort, Ch. La gestion de crise. Un enjeu stratégique pour les organisations. – Bruxelles: De Boeck Université, 2000.
6
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при метода е, че позволява на мениджърите да дефинират своите нагласи –
предварителни допускания за организацията, средата и най-вече за природата и управлението на кризите. Механизмът способства за “размразяване” на
референтните рамки, разширявайки изследователското поле на вземащите
решения чрез разчупване на стандартния анализ, съобразявайки се със спецификите на заинтересованите страни чрез потвърждаване или непотвърждаване на предварителните нагласи за организацията.
Последни са т.нар. метафорични сценарии. Метафоричният сценарен
метод представлява проекция на някои от емблематичните инциденти от даден индустриален сектор в друг. Предмет на подобна екстраполация обикновено са знакови кризи – големи като мащаб, тежест и ефекти и с такава сила
на внушение, че попадат в центъра на интересите на кризисните щабове на
организации от коренно различни сфери на дейност.
Предлагаме модел за изготвяне на кризисен сценарий, който може да
послужи като стандартен образец и да намери приложение след съответната
адаптация във всяка организация, независимо от предмета на нейната дейност.
Сценарий № …
Описание
1. Опасни събития, отнасящи Примери …
се до този тип сценарий
2. Възможни последици
Значими нива на тежест
Засегнати страни
Вътрешни публики
Външни публики
3. Субективна оценка
Последици
Вероятност
Риск
4. Изводи от опита
Възникнали подобни инциденти
История на компанията
История на индустриалния сектор
Предварителни сигнали, подсказващи възникването
на възможна криза
5. Лица за контакт
Членове на кризисния щаб Име, адрес, телефоВъншни експерти
нен – стационарен и
Медийни контакти – на жур- мобилен, факс, e-mail
налисти от местните и на- (Постоянно актуализирани)
ционални медии
6. Планове за отговор и
действие

Таблица 2: Стандартен образец за изготвяне на кризисен сценарий
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ОЦЕНКА НА КРИЗИСНИТЕ СЦЕНАРИИ
Приложението на метода на кризисните сценарии преминава и през
оценка на тяхната надеждност. Целта е да се измери достоверността на сценарните модели като се елиминират част от тях, а останалите се подредят в
йерархичен ред според значението им – вероятност за възникване и потенциални щети. Редът е субективен и се базира на критерии, отразяващи организационните приоритети спрямо определени сценарии. При избора на даден
прогнозен модел, значение имат най-вече обхватът и възможните ефекти, допускани от разглеждания сценарен подход.
Водещите критерии при оценката на кризисните сценарии са два – честота и тежестта на случая. Въз основа на честотата на поява в организацията или в бранша се определя вероятността за възникване на инцидента,
което позволява той да се маркира трайно в потенциалното кризисно портфолио или да се отхвърли. Тежестта се отнася до мащаба на щетите, които
сценарият предвижда под формата на човешки жертви, възможни финансови загуби, разходи за подновяване на дейността на компанията, вреди върху
имиджа и репутацията на организацията, увреждане на околната среда и т.н.
Критериите се оценяват субективно от членовете на мениджмънта по скала от
1 до 5. Особено внимание заслужават интерактивните процеси, които могат
да се породят между различните критерии за тежест. Например, човешките
жертви със сигурност ще нанесат трайна вреда върху корпоративния имидж
и репутацията на организацията, с което биха довели и до сериозни финансови загуби. Аналитичните усилия са насочени към фиксиране на критичния
момент, в който кризата може да предизвика верижна реакция и да провокира
лавинообразна поредица от негативни ефекти.
Ограниченията на стратегическия метод за изграждане на кризисни
сценарии са по отношение на фрагментарността на подхода. Сценарният механизъм предполага разработването на прекалено много възможности, което надхвърля рамките на реалистичната перспектива. Развитието на кризата
предполага умерена импровизация, тъй като имагинерния модел никога не
съвпада напълно с реалния. Излишно е да се конструират сценарии за всяка потенциална кризисна ситуация. По-логично е да се използва матричен
подход за изработването на типови сценарии, отразяващи широк диапазон от
кризисни събития. Добрият кризисен сценарий задава линията, която трябва
да се следва. Той играе ролята на компас, който маркира посоката на бъдещото развитие с цел ограничаване и минимизиране на потенциалните щети,
както и за съкращаване на времето за рехабилитация на засегнатата организационна система. Разработването на изчерпателно портфолио на кризите и
разгръщането на сценарни модели в съответствие с конкретната корпоративна кризисна карта е резултат от достигнатото ниво на самоорганизация и активна корпоративна адаптация.

408

библиография
НСИ 2011: Възникнали кризисни събития – данни на НСИ. – http://www.nsi.
bg/otrasal.php?otr=18&a1=450&a2=452. (15.08.2011).
Пачева 2009: Пачева, В. КРИЗАТА ПОД КОНТРОЛ. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. София: М-8-М, 2009.
ICM Crisis Report 2010: Annual ICM Crisis Report. News Coverage of Business
Crisis During 2010. Institute for Crisis Management. – http://www.crisisexperts.com
(11.08.2011).
Lagadec 1991: Lagadec, P. La gestion des crises. Outils de réflexion à l’usage des
décideurs. Paris: McGraw-Hill, 1991.
Libaert 2001: Libaert, T. La communication de crise. Paris: Dunod, 2001.
Mitroff, Anagnos 2001: Mitroff, I., G. Anagnos. Managing Crises before They
Happen: What Every Executive and Manager Needs to Know about Crisis management.
New York: AMACOM, American Management Association, 2001.
Morin 1994: Morin, E. Sociologie. 2e éd. Paris: Le Seuil, 1994.
Pauchant, Mitroff 1992: Pauchant, T., I. Mitroff. Transfoming the Crisis Prone
Organization. Preventing individual, organizational and environmental Tragedies. San
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992.
Perrow 1984: Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies.
New York: Basic Books, 1984.
Roux-Dufort 2000: Roux-Dufort, Ch. La gestion de crise. Un enjeu stratégique pour
les organisations. Bruxelles: De Boeck Université, 2000.

409

КОМУНИКАЦИЯТА – СТРАТЕГИЧЕСКО
ИЗМЕРЕНИЕ НА КРИЗИСНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Валерия Пачева

communication – the strategic
dimension of crisis management
Valeria Pacheva
ABSTRACT: Communication during crisis is just one dimension of crisis
management. It is the determining factor of the organizational dynamics. Effective
communication practice is a strategic element of managing extreme circumstances.
It is the element that determines the time span of the rehabilitation stage for the affected organization, as well as the consequences for the corporate image. Corporate
legitimacy is in a proportional dependence with the effectiveness of the crisis management, consequential from the communication actions of the company.
KEY WORDS: crisis, communication management, social responsibility, image

Увод
Анализите в сферата на международните отношения дават тласък в теоретизирането на концепцията за кризата. Първият подобен труд разглежда
ракетната криза в Куба1 от октомври 1962 г. Сферата на икономиката, мениджмънта и административните науки внасят нови елементи в приложното изследване на кризисните ситуации. Необходимостта от фундаментално преразглеждане
на проблема за индустриалната сигурност е в центъра на теорията за “големия
технологичен риск”, разработена от Лагадек2. След края на емблематичната
криза с медикамента “Тайленол” на компанията “Джонсън & Джонсън” (Tylenol,
1982) Митроф [Mitroff 1988, 2001] дефинира полето на кризисния мениджмънт,
който според него се концентрира главно върху причинените от човека кризи
(man-made or human-caused crises) като компютърното хакерство, замърсяването на околната среда, отвличането на ключови за организацията лица, финансовите злоупотреби – измами и спекулации, фалшифицирането и умишленото увреждане на продукти, сексуалното насилие и насилието на работното
място. Авторът защитава тезата, че за разлика от природните катастрофи,
причинените от човека кризи не са неизбежни.
Вж. Allison, Graham. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. –
Boston: Little, Brown & Co., 1971.
2
Вж. Lagadec, Patrick. La Civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale. - Paris: Le Seuil, 1981.
1
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Особено актуални в последните години са анализите на Тиери Либер
[Libaert 2009] с акцент върху корпоративните комуникации при криза. Въз
основа на дългогодишните си проучвания по темата, той въвежда в употреба
понятието „чувствителна комуникация”, което обобщава четирите основни
направления на комуникационния мениджмънт при криза: комуникация за
риск; комуникация за приемане; комуникация, свързана с публично оспорвани
дейности и кризисна комуникация.
Комуникационният мениджмънт – интердисциплинарен подход за
управление на корпоративните комуникации
Комуникационният мениджмънт е интердисциплинарен подход, който
се налага като водеща концепция за управление на стратегическите корпоративни комуникации в началото на ХХІ век. Той обхваща цялостното планиране, изпълнение и оценка на организационната комуникация с външните
и вътрешните публики – групите, които въздействат върху способността на
организацията да реализира целите си.
В някои изследвания комуникационният мениджмънт като ефективна
технология за управление на комуникациите със заинтересованите публики
се интерпретира като част от инструментариума на пъблик рилейшънс (PR).
Практиката обаче показва, че все по-голям брой организации се стремят към
интегриране на комуникационните усилия в единна структура. Конвергенцията в комуникационните подходи се налага поради: а) допълващите се и
припокриващи се в голяма степен функции на PR и сходните им дейности;
б) сливането на медийните формати, появата и разпространението на синкретични медии като Интернет и възхода на социалните мрежи; в) размиването
на границите между традиционните комуникационни подходи и цялостната
ориентация към интегрирани маркетингови комуникации; д) усилията на компаниите да постигнат по-добър кумулативен резултат при намаляване на разходите за комуникационни дейности.
Комуникационният мениджмънт е вид “концепция – чадър”, т.е. обединява в обща рамка шест различни области на публичните комуникации:
(1) управленски комуникации (management communication); (2) маркетингови
комуникации (marketing communication); (3) връзки с обществеността (public
relations); (4) техническа комуникация (technical communication); (5) политическа комуникация (political communication); (6) информационни кампании /
социален маркетинг (information campaigns/ social marketing). Комуникационният мениджмънт е логично следствие от съвременния модел за мениджмънт
на целите (management by objectives – MBO), според който всички дейности
в дадена организация трябва да бъдат планирани с оглед постигането на поставените цели.
Централен проблем в комуникационния мениджмънт е темата за планирането и организирането на комуникационните действия. Подготовката
на писмен план е ключов елемент в стратегическия мениджмънт. Плановете
биват два основни вида: планове за комуникационни програми, за кампании
и за проекти или за извънредни, описващи процедурите, които трябва да се
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следват при възникването на критични ситуации. Комуникационните планове предполагат: анализ на ситуацията, идентифициране на организационните
цели, набелязване на комуникационните задачи, избор на стратегии за действие, дефиниране на комуникационните стратегии – целеви публики, медиа
канали, ключови послания и определяне на тактиките за реализация. Към елементите на плана спадат оценката на резултатите спрямо издигнатите цели и
бюджета – финансовите ресурси, за осъществяването на комуникационната
стратегия. Като социална и управленска технология комуникационният мениджмънт предлага на организациите и публиките различни пътища за съгласуване на общите интереси с цел преодоляване на потенциални конфликти и
предотвратяване на неблагоприятни последици.
Дисциплинарни измерения и тенденции в комуникационния мениджмънт
Проведенето тази година европейско наблюдение на комуникационната
сфера3 – European Communication Monitor 2011 – дефинира основните проблеми, ключови теми и тенденции в развитието на комуникационния мениджмънт през следващите три години. Това е най-широобхватното транснационално проучване, правено до момента. То обхваща 2209 професионалисти от
43 европейски страни. Анкетираните са утвърдени професионалисти – трима
от всеки четирима ръководи комуникационен отдел или агенция, а 56% притежават повече от десет години професионален опит в областта.
Според участниците в изследването основните процеси в развитието
на стратегическите комуникации в близко бъдеще ще бъдат: овладяването на
дигиталната еволюция и на социалните мрежи – 54,9%; обвързването на бизнес стратегията с комуникацията – 44,0%; работата по въпросите на устойчивото развитие и социалната отговорност – 37,2%; справянето с искането за
нова прозрачност и с активните аудитории – 35,1%, както и изграждането и
поддържането на доверие – 30,1%. Авторите на наблюдението констатират,
че икономическия, комуникационния и професионалния пейзаж в отделните
европейски страни се намират на различни етапи в тяхното развитие. Следователно, направените изводи не могат да претендират за представителност, но
могат да бъдат полезни за определяне на съответните модели и тенденции в
сферата, както и да стимулират качествени дискусии.
Изследването откроява най-важните дисциплини в комуникационния
мениджмънт. В низходящ ред те са както следва: корпоративна комуникация
(институционална / организационна); маркетинг / бранд и комуникация с клиентите; кризисна комуникация; вътрешна комуникация и мениджмънт на промяната, както и управление на проблемите.
Zerfass, A., P. Verhoeven, R. Tench, A. Moreno, D. Verčič. European Communication
Monitor 2011. Empirical Insights into Strategic Communication in Europe. Results of an
Empirical Survey in 43 Countries (Chart Version). Brussels: EACD, EUPRERA, 2011. www.communicationmonitor.eu.
3
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Любопитни са тенденциите за 2014 г.: корпоративната комуникация
запазва трайно първата си позиция. Следващото място е отредено на маркетинга и комуникацията с клиентите, които през следващите три години ще
бъдат толкова важни, колкото и вътрешната комуникация и мениджмънта на
промяната. Корпоративната социална отговорност (КСО) и комуникацията,
свързана с устойчивото развитие ще продължат своя подем, а кризисната комуникация, макар и с низходящ тренд, запазва мястото си сред водещите
направления в комуникационния мениджмънт.
Своеобразно потвърждение на тенденциите откриваме и в годишния доклад на Института за кризисен мениджмънт (Institute for Crisis Management)
в САЩ, който сочи, че средният брой на бизнес кризите4 за периода от 2001
до 2010 г., надхвърля 8800 за година. Относително постоянният ръст на кризисните събития през последното десетилетие мотивира комуникационните
мениджъри да бъдат постоянно нащрек и да следят средата за ранни сигнали, които биха подпомогнали изпреварващото планиране и разработването на
корпоративни стратегии, насочени към предварително ограничаване на рисковете, овладяване на критичните процеси и минимизиране на потенциалните
негативни ефекти. Сред най-засегнатите сектори на икономиката, посочени
в доклада на ICM, са: петролната индустрия; корабостроенето и ремонтните
дейности; автомобилната индустрия; банките; самолетния транспорт; фармацевтичната индустрия; застраховането; компютърния бранш; въгледобива и
софтуерния сектор5.
Цитираните проучвания сочат по категоричен начин, че днес, повече от
всякога, кризисният мениджмънт е определящ фактор на организационната динамика. Кризите запазват способността си да генерират негативни
вълни на влияние, които с лекота прехвърлят корпоративните граници. Географските, времевите, дори генерационните прегради рухнаха и проникването е повсеместно (Чернобил 1986; Бопал 1984; „лудата крава” 1986 и т.н.). В
епохата на глобалните рискове „кризата на деня” [Mitroff 2001] всекидневно
поставя на изпитание легитимността на установения икономически и социален порядък.
Комуникационен versus кризисен мениджмънт
Дори и днес много организации разбират кризисния мениджмънт предимно като упражнение по пъблик рилейшънс, смятайки че медиите са истинската причина за кризисните ситуации. Те разглеждат кризисната комуникаБизнес криза, според дефиницията на ICM, е: всеки проблем или смущение,
което предизвиква негативни реакции у заинтересованите страни, които биха могли
да окажат въздействие върху финансовата устойчивост на организацията и нейните
възможност да извършва дейността си. Статистиката се базира на негативните събития, отразени във водещите американски медии [http://www.crisisexperts.com].
5
Най-висок е процентът на кризите, причинени от злоумишлени действия на
„белите якички” - 20%, последвани от щети върху производствени съоръжения – 11%
и случайни инциденти – 10% [http://www.crisisexperts.com].
4
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ция като панацея – като средство за решаване на всички проблеми. Кризисната комуникация със сигурност е важен аспект на кризисния мениджмънт, но
тя не е всичко. Кризисният мениджмънт е комплексен подход за овладяване и
контрол на дисфункциите, предизвикани от действието на дадено негативно
събитие с потенциал да засегне дадена организация. Ефективното управление на комуникацията при криза предполага нов тип мениджмънт и нови мисловни умения, логичен резултат от динамиката на глобалното икономическо
развитие.
Натрупаният опит показва, че екзогенният подход в управлението на
екстремните обстоятелства, основаващ се на предварително конструирани
модели и предписания, е неефективен. Мисленето за „неизбежното нежелано6” [по Петев 2009], както често определят рисковете, следва да се основава
на задълбочен исторически анализ, на способността да се идентифицират и
интерпретират причинно-следствените връзки между явленията и събитията,
но и не на последно място – на въображението и на свободния, креативен и
неконвеционален дух на призваните да вземат решения при криза. Подобна
е и тезата на Бел7 [Bell 1978], че комуникационният мениджмънт в кризисна
ситуация трябва да се преподава като изкуство или като знание, но не и като
наука, защото подобно на другите изкуства, успехът може да зависи от способността да се отклоняваме от правилата и прецедентите.
Не съществува унифициран модел за ефективна комуникация, тъй като
всяка кризисна ситуация е уникално явление и се развива в строго специфичен контекст. Това налага разгръщане и мобилизация на потенциала от интелектуални организационни ресурси с цел изграждане на работещи стратегия
и програма за действие при криза. Успехът на комуникацията при извънредни
обстоятелства зависи от три ключови фактора: от съществуването на комуникационен план, елемент от кризисния корпоративен план; от капацитета да
се сформира кризисен щаб и от използването на един говорител по време на
кризата. Единодействието е основният принцип, на който следва да бъдат
подчинени действията и комуникацията в кризисна ситуация. Организация, която няма разработена комуникационна стратегия, има малък шанс да
разполага с ефикасна комуникация при възникването на криза. Кризисната
комуникация е елемент от микса от организационни дейности, насочени към
овладяване на критичната ситуация и е част от общата корпоративна стратегия за преодоляване на кризата. Особено внимание трябва да се обърне на факта, че ефективността на кризисната комуникация е ограничена и зависи
от мащабите на екстремното събитие.
Кризата поставя на сериозно изпитание имиджа на засегнатата организация. Харисън [Harrisson 1996] разглежда корпоративния имидж като пъзел,
Виж предговора към: Пачева, В. КРИЗАТА ПОД КОНТРОЛ. Корпоративна
комуникация в кризисна ситуация. – С.: М-8-М, 2009.
7
Бел предлага нова дефиниция – вместо “управление на кризата” предлага да
се използва изразът “кризисни преговори” или “кризисна дипломация”.
6
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съставен от четири елемента: личност, ценности, идентичност и репутация. Добрият имидж е един от стълбовете на корпоративната комуникация
при възникването на кризисна ситуация. Организация, чийто имидж е добър,
има много повече шансове да се справи по-бързо с възникналата екстремна ситуация. Изгражданата с години репутация, съпътствана от програми в
сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие, са
ресурси, които генерират обществена толерантност и спомагат за по-бързото
възстановяване на общественото доверие. Съществува обаче реална опасност
да се надцени значението на комуникацията в процеса на управление на кризата и то най-вече при грешно дефиниране на нейните цели. Комуникацията
в кризисни ситуации не бива да се превръща в самоцел. Тя може единствено
да подпомогне фазата на рехабилитация на организацията след преживяната
криза, както и да улесни възстановяване на отношенията с различните засегнатите от кризата страни.
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УПОТРЕБАТА НА БЛОГОВЕ
В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ОНЛАЙН МЕДИИ
Стела Ангова

THE USE OF BLOGS IN HIGHER EDUCATION
IN ONLINE MEDIA
Stella Angova
ABSTRACT: Transformations in media production, media distribution and
use of media as a whole set new standards in teaching online journalism and online
media. Communication environment requires the introduction of new methods in the
work with students in journalism. The emphasis of the paper is placed on the potential
of blogs as a virtual space in which one could carry out active and interactive learning.
KEY WORDS: media transformation, online media, journalism education,
blogs in journalism education

КОНСТРУИРАНЕ НА НОВА МЕДИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА
Динамиката на комуникационните процеси показва нуждата от ново
разбиране за медийната същност, от усвояване на допълнителни журналистически навици на работа и от въвеждане на иновативен академичен подход при
трансфера на знания.
Голямото значение на интернет може да се види в определянето му като
„нервната система на обществото” [van Dijk, 2006]. Глобалната мрежа вече се
разглежда като мултимедийна платформа, послужила за позициониране на
традиционни и нови медии. Явлението се дефинира като конвергенция на две
самостоятелни исторически траектории – на компютърни и на медиа технологии [Manovich, 2001: 44]. Видоизмененията са в медийната продукция, медийната дистрибуция и употребата на медиите като цяло [Lister et al., 2009].
Фидлър [2005: 336] назовава процеса медиаморфоза – „трансформация
на средствата за комуникация, обикновено предизвикана от комплексното
взаимодействие на осъзнати нужди, конкурентен и политически натиск и социални и технологически нововъведения.” Възниква и терминът крос-медия,
за да обясни осъществяването на „стратегически планирано преплитане на
съдържание, формати и канали” [Филева, 2008]. Едновременното използване
на изразните средства на пресата, радиото и телевизията направи възможно
създаването на пакетно информационно съдържание. Главната характеристика на промените се открива в ключовите думи дигитален код, интеграция
и интерактивност [van Dijk, 2006: 6].
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Интернет също така предефинира професионалните журналистически роли и умения. Новостите не са ограничени единствено с влияние върху
онлайн средата. Наблюдава се „прекрояване” и на картата на професионалните профили на традиционните медии. Някои позиции вече са ненужни и
излизат от употреба, други са възникнали поради необходимост от нови способности.
В проучване върху характеристиките на испанските интернет медии,
се стига до извода, че медийните промени са заключени в четири основни
измерения: (1) интегрирана продукция, (2) професионални умения в няколко
посоки (multi-skilling journalist1), (3) мултиплатформена доставка и (4) активна аудитория [Domingo et al., 2007].
Закономерно изниква въпросът: как конструираната нова медийна реалност ще се отрази на журналистическата дейност? Създателят на интернет
Тим Бърнърс-Лий вижда бъдещето на журналистиката в анализа на данни2. В
подкрепа на думите му идва информацията, че британското висше училище
City University въвежда магистърска степен по дисциплината „журналистика
на данните” (data journalism)3.
В ПЛЕН НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ
Глобалната мрежа предлага на потребителите си информационна експлозия – факт, в който се съдържат както позитиви, така и негативи.
Умберто Еко вижда големия проблем на съвремието в начина, по който
младите изграждат културата си и събират информация на базата на „Гугъл”
(Google), без да се научат да правят задълбочени проучвания4. Фундаментът
Под multi-skilling journalist авторите разбират изискването онлайн журналистите да притежават повече от една журналистическа специализация. Мико [Micó,
2006] разграничава три нива на сбора от умения, които трябва да присъстват в портфолиото на журналиста: (1) медия умения (media multiskilling – журналистите да
имат квалификацията да създават съдържание за всички видове медии); (2) умения
за създаване на съдържание в различни тематични направления (issue multiskilling);
(3) технически умения (technical multiskilling – възможност за изпълнение на повечето от производствените задачи). Други изследователи боравят с термини като
well-trained journalist и cross-media-trained journalist [Pavlic, 2001: 214] и universal
journalist [Randall, “The universal journalist”, 1996].
2
Повече за визията на Тим Бърнърс-Лий за бъдещето на журналистиката може
да се прочете на адрес: http://www.guardian.co.uk/media/2010/nov/22/data-analysis-timberners-lee.
3
Под „журналистика на данните”, авторите на дисциплината Джонатан Хюит и
Пол Брадшоу разбират „намиране на източници, репортерстване и представяне на сюжети чрез журналистика, базирана на данни – и визуализиране, и представяне на данни
(включително бази данни, карти и други интерактивни графики)”. Източник: пак там.
4
Интервю с Умберто Еко за Spiegel online, 11/11/2009 – „We Like Lists Because We Don’t Want to Die”. Available from: http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,659577-2,00.html
1
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от знания, твърди учения, не може да се получи в мрежата, където информацията не е статична и изчерпателна. Голям проблем е мултиплицирането на
неверни данни, които се копират и ползват, без да бъде извършена проверка5.
Преподавателят е този, който следва да даде насоки за филтрирането на истинна информация.
Нийл Постман обяснява защо връзката между информация и действие
е прекъсната: „информацията сега е стока, която може да бъде купувана и
продавана, използвана като форма на развлечение или обличана като дреха,
за да повиши собствения статус. Тя идва безразборно, без да бъде насочена
към когото и да било, откъсната от някаква полезност; ние сме задръстени с
информация, давим се в информация, нямаме контрол над нея, не знаем какво
да правим с нея.6” Постман поставя диагнозата: нефункционираща информационна имунна система и културен СПИН.
И все пак, сред информационната инвазия може да посочим добра практика за пресяване на качествените масиви – чрез средствата на академичния блог.
ВИРТУАЛНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ: БЛОГОВЕТЕ
КАТО МИКРОИЗДАТЕЛСКА СИСТЕМА
Преди да обясним предимствата от воденето на академичен блог, ще
направим пояснението, че конвергенцията вече не се разглежда като процес,
характерен единствено за медийната среда. Според редица учени интегрирането засяга пряко също и реформирането на съществуващите академични
норми в контекста на новите социални реалности и комуникационна интеграция [Domingo et al., 2007].
Марк Дюз наблюдава повишаването на качеството на взаимодействие
в образователния процес между журналисти, преподаватели и студенти по
журналистика [Deuze, 2004]. Основно внимание, според него, трябва да бъде
отделено на практическото и контекстуално обучение, като взима предвид,
че промените в областта на журналистическото образование, независимо от
регионални и културни различия, са сходни в глобален мащаб [Deuze, 2006].
Обществото вече живее не само с технологии, но и в технологиите
[Patrão и Figueiredo, 2011]. В американската и западно-европейска образователна дейност употребата на социални технологии е устойчива практика. В
българската интернет среда също се забелязва тенденцията за създаването и
поддържането на социално ориентирани и динамични медии от заети в сферата на образованието. Блоговете притежават голям потенциал като виртуално
пространство, в което да се осъществява активно и интерактивно обучение, в
Случаят „Гръцкият премиер обижда България” е анализиран в „e-vestnik”:
http://e-vestnik.bg/8880
6
Цитатът е от беседа на медийния теоретик и литературен критик Нийл Постман, именована „Информирайки се до смърт”. Целия текст на български език е публикуван в „Либерален преглед”: http://www.librev.com/component/content/article/346
5
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резултат от което да се стигне до активизиране на аналитични навици у учащите [Ferdig, Trammell, 2004].
Какви са достойнствата на блоговете за образователната дейност?
На първо място, присъствието на блоговете в образователния процес7
следва да се разглежда като средство за управление на знанието и форум за
учене [Williams and Jacobs, 2004]. Като второ достойнство може да се отчете
възможността, която предоставят за натрупване на информация (знания) на
едно място с цел последващо извличане [Bausch and Hourihan, 2002]. Като
трето преимущество може да се изтъкне ролята им на микроиздателска
система [Welch et al., 2003].
Блоговете в образованието могат да бъдат разглеждани на две нива – (1)
като образователен ресурс и (2) като педагогическа стратегия [Gomes, 2005].
Авторът открива следните ценни ефекти от водене на академичен блог: (а) среда
за достъп до специализирана информация; (б) среда за предоставяне на информация от преподавателя; (в) дигитално портфолио; (г) среда за обмен и сътрудничество между висши училища и (д) пространство за дебат и ролеви игри.
Друг поглед върху образователните блогове ги дефинира като: (а) средство за комуникация, (б) подадени от преподавателя ресурси, (в) средство за
сътрудничество и (г) витрина за студентски проекти [Ray, 2006].
В зависимост от ролевата ситуация могат да бъдат откроени студентски блогове8 и преподавателски блогове9 [Luján-Mora, Juana-Espinosa, 2007].
Блогосферата е допълнителен канал за обмен на информация, в който „преподавателят-блогър” може да публикува съдържанието на учебен курс, да поставя задачи за семинарни занятия, да „качва” студентски разработки, да събира
база данни по конкретни ключови думи, да публикува авторски изследвания.
По този начин блоговете започват да функционират като дигитално учебно
помагало. Студентите оценяват това като дейност, адекватна на глобалните процеси10. Те виждат преподавателите си извън ролята на разказвачи на
„суха” материя, но и като практикуващи „занаята”.
В англоезичната литература е въведено понятието EduBlog (education blog).
Като добра практика тук бихме могли да посочим блога на студентите по журналистика от УНСС Новата журналистика. От място за споделяне на информация относно учебния процес, блогът израсна до сериозна студентска медия. Авторите отразяват и коментират теми, които вълнуват младата аудитория. В подкрепа на тезата, че
създателите (Антония Димитрова и Георги Марчев) са намерили своята успешна и непопълнена до този момент ниша, говори фактът, че посещенията на заглавна страница
за януари-юли 2011 г. са били 32 143 (данните са предоставени от администраторите).
9
Няколко примера за преподавателски блогове в тематиката на медиите и комуникациите: MediaWe и Вестникар ли? (д-р Стела Константинова, УНСС), MediaDesign
и Дизайн на книгата (доц. д-р Веселина Вълканова, СУ), Медийно право (проф. д-р
Нели Огнянова, СУ).
10
Подобни изводи се открояват в пробно проучване на автора на доклада сред
студентите по журналистика от 4 курс в УНСС относно методите на преподаване в
дисциплината „Онлайн журналистика”.
7
8
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БЛОГЪТ MEDIAWE – ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС ЗА НОВИТЕ МЕДИЙНИ РЕАЛНОСТИ
Първоначалната концепция за визията на блога е да допълни обучението по онлайн журналистика и онлайн медии на студентите от УНСС, като се
събере на едно място верифицирана информация относно комуникационните
и медийните метаморфози.
Носещата конструкция на блога е виртуалната читалня с електронни
книги. Повечето от тях са на английски, но прави положително впечатление и
появата на безплатни издания от български автори – „Блогопедия” (сборник),
„Медиите и политиката” (сборник), „Копирайтинг за уеб” (Петко Димов),
„Вестници и вестникари” (Филип Панайотов), „Думите на медийния преход” (сборник), „LinkedIn – социалните контакти в полза на бизнеса” (Александър Кръстев) и т.н.
Ключовите думи, по които се набира материал за блога, са интернет,
медии, онлайн медии, нови медии, социални медии, онлайн комуникации.
За една година присъствие в онлайн пространството блогът израсна до
научно електронно списание. Неговата полезност е открита от широка и разнообразна аудитория. Затова и визитката добива ново звучене: „Блог за новите медийни реалности. Информационен ресурс за студентите по журналистика, за преподаватели, за специалисти и за всички, които са във виртуалната
реалност.” Вътрешната статистика показва включвания от всички краища на
света. Блогът се чете в България, Германия, САЩ, Франция, Обединеното
кралство, Испания и т.н.
В него присъстват представяния на нови и интересни книги, интервюта,
резултати от проучвания, информации за предстоящи събития, презентации и
видеоклипове. Рубриките (етикетите) са над 50.
Логична следваща стъпка бе включването му в интернет портали, сайтове за социални отметки, социални мрежи с цел по-сериозно популяризиране. Фен-групата във „Фейсбук” (Facebook) вече наброява над 140 членове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Академичните блогове притежават солидни ресурси, които са от полза
за образователния процес. Световните тенденции са не само за използването
им като среда за обучение, но и като среда за провеждане на изследвания.
Воденето на академичен блог увеличава разпознаваемостта на дадена дисциплина и преподавател в публичното пространство. Блоговете дават
пространство за архивиране на голяма база данни по определени теми, която е
лесна за извличане като нагледен материал по време на учебния процес и така
пълноценно изпълняват ролята на дигитално учебно помагало и споделено
експертно знание. Поддържането на академичен блог осъществява взаимодействие между медийната и комуникационна теория и практика – част от
съвременното обучение, чието въвеждане студентите по журналистика оценяват високо.
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BLACK SEA REGION. THE RELEVANCE OF
A MINORITY AGENDA
Gianfranco Brusaporci
ABSTRACT: Ethnic and religious conflicts became one of the main challenges for the stability of the Black Sea region after the collapse of the Soviet Union.
In the 90s the area showed how different ethnic and religious tensions can cause
hard conflicts. The establishment of a multilateral actor, the Black Sea Economic
Cooperation, has defied a new era toward a flourishing economic grow, but ethnic
controversies remained strong and not covered by a specific minority agenda. The
dynamics of the Black Sea region, considering its strategic geopolitical location,
have a direct impact in determining a new equilibrium for the region and for the
whole international relations panorama, thus the defining of an ad hoc minority
agenda corresponds to a huge challenge for the future.
KEY WORDS: Black Sea region, minority agenda, ethnic and religious tensions

Introduction
After the collapse of the Soviet Union and throughout the 90s, some of the
major challenges faced by the Black Sea region, as well as by the Balkans, became
the strong conflicts caused by different ethnic and religious tensions. Being a rich
ethnic mosaic, the Black Sea region could represent, on one hand, a good potential
for economic and social growth, and on the other hand, a security issue. Therefore,
the minority agenda of the Black Sea region corresponds to a serious challenge for
the further development of the cross-border cooperation in the area. Considering
also its direct impact on the relations between East and West, Europe, Asia and the
Middle East, it is useful to investigate the role of a Black Sea minority agenda as a
relevant tool in the establishment of a new equilibrium for the area.
This paper aims at analysing the importance of a multilateral minority agenda for the region, as well as the needs and implications of such an agenda. The
first part will present the situation in the various countries of the Black Sea region,
generated and altered by the fall of the USSR. The second part will investigate the
existence of a multilateral organization, the Black Sea Economic Cooperation, analysing its aims and its functions to control the minority tensions of the area.
The 90s: tensions and minorities contradictions of Black Sea region after
the collapse of the USSR
Cross road of cultures and populations in the history, the Black Sea region
is located in a geostrategic point between Europe, Asia and Middle East. Since the
XIX century, this unique feature has characterised the area with conflicts, ethnic
contradictions and nationalistic tensions between the neighbouring countries. The
end of the Cold War, which has dominated and divided the area in two blocks for
forty years, caused the revival of old historical revolts for independence and territo-
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rial claims. Thus, in the 90s this context, with the geopolitical vacuum of the area,
the radical transformation of the societies and the economic difficulties evolved in
tensions and conflicts in some of these different post-communist regions.
As underlined by Pantev, at the beginning of this transition, an important
change was due in order to avoid a further collapse of the Black Sea society: politicians had to change their approach toward a “new philosophy of policy-making”
(Pantev 1995:44), a review of their international policy towards regional geopolitics aspects and no more to great nationalistic projects dated back to the XIX century. It is therefore relevant to analyse briefly the status quo of the 90s and the
single attitudes of the States of the area that, against the prediction of Pantev, could
potentially spoil a multilateral project of cooperation for the Black Sea region.
Armenia does not have particular internal ethnic problems because the population is quite homogeneous, but considering its bilateral relations of the period,
there was high tension with Turkey because of its historical injury caused during
the genocide of the 1915. In the first years of the 90s the contrast between the two
countries became higher when Turkey considered Armenia a part of the base territory of PKK and blocked the aviation to the enemy country. Today even if the
situation is precarious, the relations between the two actors are more stable thanks
to the intensification of their commercial exchanges. Anyway, the historical partner
of Armenia remains Russia, warrantor of its survival and military security, which
supported the Armenian State even in the crisis with Azerbaijan during the war in
Nagorno-Karabakh. Russia, from its point of view, considers Armenia as a key
country for its strategic position between Turkey and Iran.
Russia, internally, has a Slavic-orthodox majority but it has also an enormous
number of minorities which after the collapse of the USSR started to stand for their
rights. In the 90s, Russia also got involved in different wars to maintain its hegemony in the Black sea region and in the ex-Communist bloc. Kremlin was involved in
Tajikistan, Cecenia and at last in Georgia war. As Brown evidences, after the Cold
War Russia still deems the area as its own “droit de regard”, “droit du seigneur”
(Brown 1996:7), considering the territory part of a virtual category where it has a
natural and historical leadership.
After the end of the Cold war, the competitor of Russia for the leadership of
the Black Sea region is Turkey. Turkey which had internal problems with the revolt
of Kurdistan (Sèbe 1996:93), considered the Black Sea as a potential area where
to develop its own market and to gain a better reputation in the international panorama. Moreover, millions of Turks are spread all over the Black Sea region, due to
the long domination of the Ottoman Empire in the area: on the one hand this situation promotes a pan-Turkish view after the increase of the Muslim fundamentalism
movements in the political arena in Turkey, on the other hand, the government of
Ankara uses its cultural predominance to expand its political and economic influence (Nation 1996:98).
Ukraine has minorities in almost all border areas with all the six littoral
countries, but the situation in the 90s was calm. The country is linked with Russia
by the language, the religion, the culture, the economy, despite the fact that in the
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90s Ukraine started a process of independent policy to have its own international
legitimation. In Ukraine there is a big minority of Russians1, who can count on a
specific legislation taking care of their rights and favouring their integration, but
with the Kremlin there is still the question of Crimea which was donated from Kiev
to Kruscev administration in 1954. After the collapse of the Berlin Wall the question is still open. In Crimea there are some main reasons for the contrast: a Russian
population (67%); the control of Sebastopol port; the control of the maritime fleet
(Sèbe 1996:68).
Bulgaria has a large percentage of Turks in its population, around 9% of the
2
total . The tension was high in 1984-85 during the Revival Process, when Zhivkov
forced the renaming of the Turks of Bulgaria (Sèbe 1996:45). In the 90s the tensions continued when the Turks created their own party, the MRF – Movement for
Rights and Freedoms, which marked the ethnic problems of the period. After some
years of stabilization, MRF has supported the democratization of the country and
a new relation with Turkey, fundamental economic partner and a strategic political
interlocutor to leave the Russia influence getting credibility in the “western” international panorama (Noev 1993:11). In that period in fact Bulgaria prepared itself to
be engaged in NATO and in the EU.
In the same path, in the 90s Romania wanted to start a new international
policy towards the western countries. Considering its historical regrets with the
Kremlin, already since the Ceausescu era, when the dictator pursued an independent politics against the USSR, the government of Bucharest and the population kept
a high tension remaining sceptic and scared of a new domination of Russia (Ionescu
and Krause 1996:24).
Moldova, as Bulgaria and Romania, considered Russia as an “uncomfortable neighbour that might seriously hinder the attempts (…) to enter European and
Euro-Atlantic structures” (Ionescu and Krause 1996:23). In the 90s the Red Army
was still in the territory of Moldova, so the people felt themselves under a foreign
constraint, even if the economy completely depended on Moscow. The population
in the country is not uniform, the majority is Romanian3 and the rest is Slavic (who
originate from Russia, Ukraine, Bulgaria) and a small part of Gagauz Turks. Added
to this context, the State of Moldova was subjected to some internal rebellions from
Gagauz and Slavic ethnicities who asserted their independency. After the war in the
1991-92, the minorities located mostly in Transnistria and Gagauzia province did
not conquer the territory, but the stability remained precarious until today.
Georgia in the 90s was involved in a cruel civil war. The Southern Ossetia
region, with a Christian majority, proclaimed itself as a part of the Northern Ossetia, thereby a part of the Russian Federation. Together with Abkhazia and Ajaria
regions, a bit later, it declared its independence from the government of Tbilisi.
Around 17%, National Population Census 2001.
Bulgarian National Population Census 2011.
3
There is still a dispute among the people for their identity: some of the Romanian
speakers feel themselves as Moldovans. See the second paragraph.
1
2
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During the war large-scale ethnic cleansing campaigns were carried out and recognized officially by the OSCE4 and mentioned in UN General Assembly Resolution
as the genocide of Georgian in Abkhazia5. In August 1993 the Commonwealth of
Independent States (CSI) got the permission from NATO to mediate the crisis and
Russian army entered the territory obtaining the control of Georgia. The ethnic internal situation remains still instable, and for this reason Tbilisi has chosen to keep
a strong partnership with Moscow (Fuller 1996:30).
As in Georgia, the Russian army in 1990 stemmed some protests in Azerbaijan to keep the power of the allied Communist party crowning Mutalibov as a
leader, a man of the Kremlin. Some years later the politics of the country changed
with the government of Elcibey. In 1992, after the conflict of Nagorno-Karabakh,
Elcibey accused Moscow of supporting the Armenia troops and he started a new
friendly policy towards Ankara and the western countries which mainly continues
in the years later. Furthermore, for similar religious characteristics Iran is really
close to the politics of Baku. Allowing for this particular circumstance of strategy
between Russia, Turkey and Iran, the role of Azerbaijan, as Karam said, is fundamental and it could move the entire global assets (Karam 1993:154).
To sum up, the framework just analyzed of the Black Sea region in the 90s
has relevant implications in today’s situation, and results in the following common
features present in each single State:
– All the countries have minorities which are majorities in the neighbour
states.
– The ethnic tensions reflect historical memories and issues which are still
unsolved and rooted in nationalistic views;
– In most of the countries, both internal and external political agenda have
ethnic tensions;
– All of the Black Sea countries have been subjected to ethnic contradictions,
tensions or conflicts.
These general features push the countries to find out a real answer to overcome these common ethnicity issues, letting the minority agenda be one of the main
strategy and important instrument to face an unsolved crucial problem of the entire
region.
The BSEC, actor for the stability in the Black Sea region?
Due to the described difficulties in managing the minority issue in the area, it
is even more pressing to have the initiative of a multilateral actor, able to transform
the tensions and the ethnic oppositions into a new peaceful and prosperous perspective promoting the democratic view of Human Rights and Minority Rights. Following the effects of the new political panorama of the 90s, a new entity, the Black Sea
Economic Cooperation (BSEC), was created with the aim of assisting the state in
reaching a new political, economic and social equilibrium.
Conventions of Lisbon, Budapest and Istanbul.
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10708.doc.htm;
org/refworld/country”WRITENET”GEO”3ae6a6c54,0.html
4
5

http://www.unhcr.
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BSEC was established in 1992 upon the idea of Sükrü Elekdag, Ambassador of Turkey in US.6 This Turkish initiative at the beginning encompassed Turkey, Bulgaria, Romania and the USSR, but after two years of preliminary meetings7, other states just leaked from the Communist Empire of Moscow were added:
Ukraine, Moldova, Azerbaijan, Armenia, Georgia. Later on in 1992, Greece and
Albania joined the BSEC while Serbia and Montenegro8 entered only in 2004. All
these countries cover an area which goes from the Adriatic to the Pacific and counts
a population of 400 millions.
The international environment – the disappearance of the two blocks and the
growing integration of the European Union – surely facilitated BSEC initiative.
The creation of BSEC met the interests of each member state, from the enlargement
of their hegemony of Turkey and Russia, to the little ex-Soviet-states which considered this regional cooperation a way to maintain their own sovereignty and a way
to have an equal political relation to the bigger adjacent States (Portanova 1999).
These instrumental views, adding the primary needs of a grave economic transformation, brought the 11 founder-states to adopt the “Declaration on the Black
Sea Economic Cooperation” and the “Bosphorus Statement” on 25 June 1992 in
Istanbul9.
The primary objective of BSEC agreement was to develop and to expand
the economic market and the commercial relations among the members but, at the
same time, it listed among its objectives also the respect for human rights, minority
rights, justice, freedom in order to hold real pluralistic democracies in the region.10
Articles 3, 5 and 8 of the Summit Declaration state as follows: The Presidents and/
or the Governments of the 11 States “taking into consideration the potential of the
Participating States and the opportunities for enhancing the mutually advantageous economic cooperation arising from their geographic proximity and from the
reform process and structural adjustments”11, “Confirm the intention to develop
economic cooperation as a contribution to the CSCE12 process, to the establishment of a Europe-wide economic area, as well as to achievement of a higher degree
of integration of the Participating States into the world Economy”13, “Aim to ensure
The first time when Elekdag expressed his plan was in 1989 to the Turkish President Ozal and later to the World Economic Forum in Istanbul. On the 20th Febrary 1991 the
idea was written in an article of the Turkish newspaper Cumhuriyet.
7
There were 5 official meetings: Ankara 12/1990; Bucharest 03/1991; Sofia 04/1991;
Moscow 07/1991; Istanbul 02/1992.
8
In 2006, after Montenegro declared its independence, the Republic of Serbia became the legal successor of the former state both in the BSEC and the PABSEC.
9
Summit Declaration on the Black Sea Economic Cooperation, Istanbul, 25 June
1992, published in: PERMIS, BSEC – Handbook of Documents, Vol. I, Istanbul, July 1995,
pp. 3-7.
10
See Bosphorus Statement.
11
Summit Declaration on the Black Sea Economic Cooperation, op.cit., art.3.
12
CSCE, today OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe.
13
Summit Declaration on the Black Sea Economic Cooperation, op.cit., art.5.
6
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that the Black Sea becomes a sea of peace, stability and prosperity, striving to promote friendly and good neighbourly relations”14. Thus, the intent of the Declaration
was not only economical but also political: to bring the stability and to overcome
the historical tensions threatening the democratic values and the further strengthening of friendship and mutual confidence among the Black Sea states. This intent
was confirmed later in the Black Sea Economic Pact15 signed in 1998 and in the Decennial Summit Declaration in 2002. Moreover, the BSEC stated the importance of
the application of measures in securing good administration and protection of human rights for a prosperity growth, in the Assembly Recommendations 50/2001 on
Cooperation in Strengthening the Rule of Law; and the Recommendation 69/2003
on Cooperation among the PABSEC Member Countries in Strengthening Good
Governance.
Starting from these assumptions, BSEC as a principal multilateral actor of
the region has certainly contributed to the transformation of unilateral tensions
into multilateral forums, facilitating some precarious relations among the countries, generating better prospects among minorities and promoting a new attitude
towards the dialogue. It has increased the economy and the trade market between
the member states developing a new import-substitution commercial strategy in the
ex-communist countries which became export-oriented, varying the protectionism
and self-great nationalism ideology (mentality which characterized the area since
XIX century, as pointed out in the first paragraph) into openness (Brunelli 2007).
Another fundamental principle promoted by BCEC, which still contributes to implement a democratic view among people, is the strong involvement of the private
sector and the civil society as the NGOs (Stribi 2005:21). The single projects supported by BSEC improved the social cohesion and the participation of people to
a common view of growth. Moreover, the evolution of BSEC as institutional and
democratic organ contributed to the development of a legal structure and a tolerant consciousness amid the various levels of leadership of the member states. In
the years to come, in fact, BSEC created a Council of Foreign Affairs Ministers,
specific Auxiliary Working groups, Parliamentary Assembly (PABSEC)16, Permanent International Secretariat (PERMIS), Black Sea Trade and Development Bank
(BSTDB), Business Council, Academic Committee, Municipalities round tables,
Research Agency, etc.
However, this articulated structure of the BSEC, despite its evident progress,
does not have a specific minority agenda, able to lead to the social and political
integration of the different communities. In particular it is relevant to mention the
actions of the most representative bodies: the Parliamentary Assembly, the Working Groups, the Academic Committee. The PABSEC, over the economic topic, has
Ibid, art.8.
This Summit in Yalta (June 1998) between Presidents and Premiers of the member
states transformed the Black Sea Economic Cooperation into Black Sea Economic Organization, a real and legitimate international organization.
16
It was founded in 1993 during a Summit Presidential Meeting.
14
15
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embraced a large number of activities which referred to democracy and rule of law,
combating organized crime and terrorism in the region, protecting the Black Sea
environment, forging cultural and educational cooperation between the member
countries, setting social guarantees, strengthening cooperation at the level of civil
society, cooperation with other European and international organizations17, but not
a specific minority agenda.18 The aim of the first mentioned activity, to promote the
democratic “value of right”19 and the second, to preserve the cultural heritage of
the member countries20 and to promote a dialogue among cultures, imply a relevant
political intent but they do not foresee specific instruments to organize them.
At the same time none of the 19 working groups21 of BSEC is dedicated to
minorities, even if the ethnicity issue represents one of the most relevant questions
for the stability of the region as described in the previous chapter. The only two
groups which involve indirectly the topic of the minority are the “educational” and
the “cultural” ones, but their action plans are focused on a major mobility awareness among people in terms of university exchange and cultural-tourism, not on
round tables, forums or projects to promote dialogue where to share experiences
among the minority communities.22 The Academic Committee also does not have
among its objects a proper prospective dedicated to the minority issue, it foresees
more general scientific goals: the Recommendation of Assembly 82/2005 in the
article 1 declares: “The multilateral and bilateral cooperation among the academic
communities of the Black Sea countries, which aims to apply the achievements of
science and technology to concrete fields of economic cooperation, plays an important role in achieving the BSEC goals; while the article 7 underlines: emphasis
should be placed on the elaboration and implementation of concrete projects and
programmes of regional scientific cooperation”23. Contrary to this tendency it is
fundamental to mention the Recommendation 82/2005 of PABSEC. It has constituted the Ombudsman bodies in the BSEC Member States aiming to reinforce
To check the list of Observers and the list of Partners:
http://www.bsec-organization.org/partners/Pages/Sectoral.aspx;
http://www.bsec-organization.org/partners/Pages/intorganization.aspx.
18
See http://www.pabsec.org
19
The principles of the “rule of right”, constitutional justice, independent and impartial judiciary, transparency and accountability are mentioned also in: Recommendation of
Assembly 50/2001 and Recommendation of Assembly 62/2002.
20
See the Recommendation of Assembly 6/1994; 18/1996; 89/2006; 93/2006.
21
Areas of the Working Groups: Agriculture; Banking & Finance; Combating Crime;
Culture; Customs Matters; Emergency Assistance; Education; Energy; Environmental Protection; Exchange of Statistical Data & Information; Healthcare & Pharmaceutics; Information & Communication Technologies; Institutional Renewal & Good Governance; Science
& Technology; SMEs; Trade & Economic Development; Tourism; Transport; Country Coordinators.
22
See http://www.pabsec.org.
23
Recommendation of Assembly 27/1998, “Cooperation of the Academic Communities of the BSEC Member Countries and Its Legal Framework”.
17
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the system of human rights protection and to ensure administrative fairness and
proper behaviour of public institutions.24 Ombudsmans, as declared in the Recommendation “act as mediating bodies between the individuals and the administration to whom the citizens turn in confidence with complaints, serve as a valuable
supplementary component of the inspection of the legality and fairness of public
administration, so essential for the truly democratic society, good governance and
the rule of law”25. Furthermore, the BSEC, together with the Republic of Turkey,
the Hellenic Republic and the United Nations Development Programme (UNDP)
have implemented the BSTIP26, a joint initiative which has as one of the main
objectives the introduction of the Global Compact in the sub-region, a tool for promoting networking arrangements and creating awareness on the broader concept of
responsible investment to advance ten universal principles in the areas of human
rights, labour, environment and anti-corruption.27 The strategy seems really useful
in terms of economic-social cohesion, but it does not have the power to involve all
states and minorities of the area.
Thus, the current priority of a clear and effective minority agenda and the
real absence of it in the policy of BSEC, is demonstrated by the persistent ethnic
tensions which are still marking the Black Sea region. One of the most evident
cases in the last year is the Russo-Georgian war in 2008. The spark evolved firstly
in Southern Ossetia and later in Abkhazia, Georgian territories inhabited by Russian and Azeri minority groups. The war has involved Georgia on the one side and
Russia together with the two separatist governments of South Ossetia and Abkhazia
on the other side. Both provinces were the protagonists of different other tensions
in the last decade28; both of the provinces got a status of Republic de facto, recognized only by Russia, Venezuela, Nicaragua and Nauru. A lot of further tensions
which have been characterizing the area in the last years include different episodes
which follow the precarious scene of the 90s just described. The second war of Cecenia was fought from 1999 to 2006, the year of the last claim of the independence
movement when the Russian troops murdered the two rebel leaders, Sadulayev,
Basayev and when the journalist Politkovskaya died in strange circumstances.29 In
Bulgaria during the current year, in May 2011, some supporters of the Bulgarian
Recommendation of Assembly 82/2005, “Institution of Ombudsman in the BSEC
Member States”.
25
Ibid., art. 4
26
http://www.undpforblacksea.org/BSTIP.htm
27
Ibidem.
28
To overview a chronology of the situation see: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/
country_profiles/1102575.stm
29
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/08_Agosto/27/anna_voce_scomoda.shtml;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1521625/Chechnyas-rebelleader-killed-by-pro-Russia-forces.html;http://www.msnbc.msn.com/id/13377099/ns/
world_news-europe/t/police-kill-chechen-rebel-leader-sadulayev/.
24
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right-wing party Ataka, during a manifestation, started a brawl in downtown Sofia,
assaulting Muslims during their Friday prayer.30 In Gagauzia province, in Moldova, another example, there were strong disputes between Tbilisi and the government of Gagauzia after the last election in 2008.31 In Transnistria, also a province in
Moldova territory, according to the 2006 referendum carried out by the Transnistrian
government the population voted in favour of independence from Moldova and free
association with Russia (Danelson 2008). The two main political parties in Transnistria, the Republican Party and Renewal are opposed to any transfer of sovereignty to
Moldova. Between the two actors there is still a border dispute; in fact, Transnistrian
government claimed nine villages including Dubăsari district, Cocieri and Doroţcaia
which geographically belong to Transnistria area.32 In the same period the central
government of Moldova had political tensions with Russia for two reasons: firstly the
Kremlin decided to open a Consulate in the semi-recognized Republic of Transnistria
issuing around 80.000 passports to the Transnistrians, secondly because Moscow applied an economic blockade against Moldova and Ukraine opposing the new regulations where Kiev declared that it would import only goods from Transnistria with
documents processed by Moldovan customs offices as part of the implementation
of the joint customs protocol agreed between Ukraine and Moldova on 30 December 200533. In 2009, Negura, during an interview to the Le Figaro, affirmed that in
Moldova there is a crisis of identity between the Moldovan and Romanians which
contribute to the constant ethnic contradictions (Negura 2009). In June of the same
year the UN Human Rights Council’s initiated Universal Periodic Review (UPR) has
investigated that Crimean Tatars suffer, like many national minorities, from discrimination within Ukraine. In the country the racial violence of the police and some brutal
episodes as the Tartar graves vandalized in Crimea increase the ethnic tension between Muslim Tatars, ethnic Ukrainians and Russians.34 On the 10th December 2006
in Nagorno-Karabakh a referendum called for a new constitution, voted positively by
the citizens and refused by the EU, OSCE, has raised the contradictions in the area35.
All these cases described are some examples of the current situation developed in the last decade which does not seem to have changed since the 90s. The
http://www.euractiv.com/en/elections/extremist-party-fuels-ethnic-tensions-aheadbulgaria-poll-news-505049; http://www.sofianewsagency.com/view_news.php?id=128474
31
Unrepresented Nations and Peoples Organization UNPO, History, Political Background and Self-Determination Issues in the Trans-Caucasian Region, Netherlands, 2008,
pp.18-20.
32
Ibidem.
33
http://www.enotes.com/topic/Transnistrian_border_customs_issues.
34
The ethnic discrimination in Ukraine is reported in:
http://www.kyivpost.com/news/nation/detail/75582/; http://www.amnesty.org/en/library/
asset/EUR50/005/2008/en/a2ae7885-5ed9-11dd-a592-c739f9b70de8/eur500052008spa.
pdf; http://www.unpo.org/article/7579.
35
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/cfsp/92134.
pdf; http://www.osce.org/cio/48045.
30
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relations between the ethnic communities are still involving and influencing the
political, economic and social framework of each country of the Black Sea region.
As underlined by Perepelytsia, “regrettably, alongside the huge economic potential
that encourages cooperation, the Black Sea region is also cast with a proneness to
conflicts and still very much depicts to the world a zone of tensions and clashes of
interests. The most destabilizing factor in the Black Sea region lies in domestic conflicts in many of the countries in the region, primarily due to growing inter-ethnic
contradictions and diverse other social tensions” (Perepelytsia 2007:66). Thus, the
stability and the economic development had to be sustained at the same time by a
clear common minority agenda capable to face the historical prejudices promoting a new reform and a democratic prospective among the citizens. The minorities
could be the protagonist of a real new change. Even if the BSEC seems to be in
the right path, it has not implemented an efficient instrument to involve and share
the responsibilities with all the different communities of the region exploiting its
diverse mélange of languages and cultures, which is nowadays a basic advantage
of a more and more globalized world.
Conclusion
To sum up, considering the Black Sea region a crossroads of ethnicities and
minorities, and its geostrategic position as a gate between East and West, Europe,
Asia and Middle East, the BSEC could tap the potential of its minorities as a strong
democratic, social and economic advantage which, as the European Union motto
says, has to attain unity in the diversity.
The project of the BSEC will be successful and permanent if the states and
the local authorities embrace the consensus around common values working on a
minority agenda that will be able to engage all citizens and especially the individual
communities – both a potential and a real reflex of our globalized world of XXI
century.
The BSEC, like all cross-border cooperations of today, will have to seize
the opportunity for a pluralistic and open society in order to keep pace with the
globalization time and to respond to the current challenges for the common good
of its citizens.
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Ethnicity and tolerance
in media discourse revisited
Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva
ABSTRACT: The paper revisits the topic of ethnicity in media discourse
from the perspective of CDA ten years after the initiation of its first version. It outlines some of the continuing tendencies observed in Bulgarian and British press in
relation to publications on different ethnic groups and compares these trends to the
observations made in the beginning of the century on the topic. The focus is mostly
on the use of ethnonyms, pejoratives and stereotypes.
KEY WORDS: ethnic groups, media discourse, CDA

Introduction
The 21st century has been marked by an increased awareness of the Other,
however, public opinion, especially on those who differ in ethnicity and religion,
has remained within the sphere of intolerance.
This continuing hostility to the ethnic Others, provoked a revision of the topic of ethnicity and tolerance in the media five years after its first analysis. The main
approach used is CDA and the paper focuses on the use of ethnonyms, emotionally
charged lexis and the stereotypical qualities conveyed by the press.
The corpus for this comparative study is comprised of articles on ethnic
groups in the Bulgarian and the British printed media published in the beginning of
the century (2001-2005) – 6572 articles and in the period February – March 2011
(889 articles)1.
The main assumption I make in this research is that despite the continuing
general negativism towards some of the ethnic groups the language of the printed
media nowadays is more politically correct than in 2001-2005.
Corpus Analysis
1. Use of ethnonyms
According to Gossieux [2004] the name is one of the most significant markers of identity mostly because an ethnic group could not exist without being named
[see also Eriksen 1991]. Therefore, the appearance of an ethnonym marking an
ethnic group in the media speaks of existence and recognition of said group on the
one hand; while on the other, providing information on any ethnic group introduces
this group’s culture and character to the members of the majority, thereby fostering
intercultural awareness and competence.
The coverage different groups received in the Bulgarian press in 2001-2005
Although the corpus from 2011 encompasses a shorter period of time, it covers a
wider range of newspapers and still provides an insight into the general perception of the
ethnic Others.
1
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and in the beginning of 2011 could be presented through figure 1, which shows that
the groups that received and still receive widest coverage in Bulgaria are those of
Roma and Turks2.

Fig. 1. Ethnic groups represented in the Bulgarian press
The rest of the groups, such as Armenian, Jewish, Bulgarian Mohammedans,
Karakachan, Gagauz, etc. are only barely touched upon, mostly in cases of publications on polls or on the ethnic variety of the Bulgarian nation, where they enter
into paratactic structures like: (1) “[…] отнася се за българи, турци, цигани,
помаци и всякакви други групи, които формират българската национална
култура” (‘it’s about Bulgarians, Turks, Tsigani, Bulgarian Mohammedans and
all the other groups that comprise the Bulgarian national culture’ – Dn/ 04.10.04).
Very often these examples explicitly cover only four of the ethnic minority groups:
(2) “Хилядите български граждани – българи, турци, роми, арменци и други,
които дойдоха на площада” (‘The thousands of Bulgarian citizens like Bulgarians, Turks, Roma, Armenians and others, who came to the square’ – D/ 01.12.05),
as well as (3) “България ще стане чиста и свята република, в която българи,
турци, арменци и евреи ще живеят в мир и разбирателство” (‘Bulgaria would
become a pure and holy republic in which Bulgarians, Turks, Armenians, and Jews
would live in peace and understanding’ – Dn/ 26.08.01). This on the one hand suggests an equal status attributed to the minority groups, while on the other hand, it
leads to the observation made by Dobreva [2009: 254-258] that the higher use of
the ethnonyms Roma3, Turks, Armenians, and Jews, gives the position of the proThis observation is interesting, as Turks actually take bigger percentage of the
demographic structure but receive smaller coverage in the media – a fact which is in contradiction
with the notion that ethnic groups receive media coverage that is reciprocal to their representation
in society. The figure also speaks of the total demonization of Roma in Bulgaria.
3
Analysing the articles on Roma in the two periods one could notice a change in the
use of the endonym Roma and the exonym Tsigani when referring to the group of Roma
in Bulgaria. While in the beginning of the century, the ratio was Roma used in 78% of the
examples, while Tsiganin in 22%, in 2011 due to pressure from the government and human
rights organizations towards a more politically correct language in the press, the use of the
2
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totypical ethnic minority groups for the Bulgarians while the other groups, i. e. of
Karakachan, Gagauz, Bulgarian Mohammedans, etc. are of lower importance and
are left somewhere “at the periphery of the notion of ethnic minority” [see Dobreva
2009: 256]. Therefore, the message conveyed by Bulgarian media about these latter
groups is more or less of invisible ethnic groups [see Daynov 2002], which is also
supported by some of the publications: (4) “България: Невидимото малцинство
на помаците” /h/ (‘Bulgaria: the invisible minority of the Bulgarian Mohammedans’ – Dn/ 25.05.05). The same trend has been observed in 2011 as well.
Another way of interpreting the scarce coverage on the other ethnic groups
is as an attempt at implying the fact that all other ethnic groups, but the Roma and
Turks, have managed to adapt to the customs and way of life of the majority.
An interesting tendency observed in the publications on Turks in the beginning of the century and in 2011 is the high number of articles in which the Turks in
Bulgaria are connected with the activity, members and campaigns of the Movement
for Rights and Freedoms. The MRF or its leader Ahmed Dogan are the subject of
405, or 53.4%, of all 759 articles comprising the corpus on Turks for the period
2001-2005, and of more than the half of the articles in 2011. This leads to the conclusion voiced by Daynov [2002] and Markov [2002] that the image of Bulgarian
Turks has to some extent merged with that of the political party representing them.
The corpus from the British press shows more dynamism than the one in
the Bulgarian press. Similar to the Bulgarian press though, one could notice the
preferred coverage mostly on two to four of the ethnic minority groups in the UK.

Fig. 2. Ethnic groups represented in the British press
As shown on Fig. 2, the two groups that enjoyed widest coverage in the
beginning of the century were Asians and Indians, while in 2011 these two groups
have been exceeded in coverage by the colour marker black referring usually to
Africans and Caribbeans and by an increased coverage on the community of the
Gypsies and Travellers. This change is interesting as the group of the Travellers in
the UK is significantly smaller in numbers than that of Asians as a whole.
exonym Tsiganin has been reduced to only 12% [for more information on the distinction
between Roma and Tsiganin, see Cheshmedzhieva 2009]. The nationalistic press, however,
continues to show preference to the use of Tsiganin to Roma
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The analysis of the corpus of articles from the beginning of the century and
from 2011 shows preference to paratactic structures involving Asian and black
used as modifiers to one and the same noun or referring to the groups of people
themselves: (5) “black and Asian staff” (DT/ 19.06.01); (6) “more black and Asian
characters are likely to feature in the Afternoon Play […]” (DT/ 13.02.11).
Occurrences of the colour marker used as a hypernym to Asian are encountered mostly in cases of quoting the speech of members of the majority: (7) “After
Mr Patel got up to leave the room, Mr Major was heard to say to a colleague: ‘Good
candidate… shame he’s black’. […] Mr Patel, an Asian, quit the interview process […] ‘Mr Patel isn’t even black, he’s Asian.’” (DMl/ 19.02.11). The example
confirms the statement that in the mind of the majority the colour marker black is
still sometimes used to describe “all those ethnically, and therefore culturally, and
sometimes economically and politically associated with 4 main regions […], i.e.
Africa, the Caribbean, India and Pakistan/ Bangladesh” [UNESCO 1977: 28], i. e.
all those who are not considered “white”.
The rest of the groups have received insignificant interest both in the beginning of the century and today.
2. Pejoratives
Use of emotionally coloured lexis in the national press could clearly show
the attitude the majority exhibits to the ethnic Others. In this case pejoratives speak
of hatred and disrespect.
The analyzed corpus of Bulgarian articles on ethnic minorities in the beginning of the century shows only 9 cases of pejoratives, 8 of which refer only to the
Roma community. The usages are mostly in indirect speech, reiterating the opinion
or words of someone else: (8) “Тия циганьори, ако не се изнесат от планината,
тук ще стане екологична катастрофа” (‘If these Gyppos do not leave the mountain we are faced with an ecological catastrophe’ – S/ 14.08.01). Apart from the
very rare occurrences of циганьори (‘Gyppos’), мангал (‘brazier’) only twice and
турчуля (‘Turkos’) once in (9) “Къде-къде по-лесно и безопасно е да седнеш
в някое питейно заведение, […] и да отправяш люти закани към ‘гадните
циганьори и турчуля’” (‘It is much easier and safer to sit in some pub […] and to
hurl heated threats to ‘the nasty Gyppos and Turkos’’ – S/ 25.07.05), there are no
other pejoratives used to mark any of the other ethnic groups. The trend to omit any
possible occurrences of pejoratives is even stronger in the corpus from 2011. There
is only one occurrence of the derogative мангал (‘brazier’) (10) “В журито са още
‘почетният мангал’ Андрей Слабаков, Иво Папазов – Ибряма […]” (‘The honorary ‘brazier’ Andrey Slabakov, Ivo Papazov – Ibryama’ – St/ 10.02.11), which,
however, is not used in order to insult but in a jocular fashion.
The corpus of British publications shows higher occurrence of pejoratives.
The highest use is marked by the pejorative Paki. In 2001-2005 the word was used
194 times: (11) “The child, from the Ipswich area, allegedly retaliated by calling
the other boy ‘a Paki bastard’ and punching him” (DT/ 10.04.01). The same pejorative occurs 18 times in 2011 only in reported speech: (12) “The ‘Paki’ Priti Patel is
far from pretty – in fact she is ugly as hell!’ he wrote in his blog, Jailhouselawyer”
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(DMl/ 06.02.11). The corpus shows use of the derogative to insult not only people
who are from Pakistan but all ethnically different who resemble Pakistani in appearance.
Other derogatives used in the beginning of the century were nigger – 64
times: (13) “Other recovered letters showed that Stewart had referred to ‘a lot of
niggers on the wing’, that he had Mubarek’s home address” (G/ 04.09.01), and
black bastard 25 times: (14) “She said he boasted: ‘I’ve stabbed the black bastard.’” (G/ 25.11.01). The latter are not encountered in the corpus from 2011.
Pejoratives like pikey, tinker, mink, gippo, gyppo, or gypo, as well as the
common nouns diddicoys and hillbillies used to name the British Gypsies are encountered in 40 of the examples from the British media in the beginning of the century usually in reports on cases of racism: (15) “[…] The charity said the children
are frequently called ‘mink’ and ‘tink’ or ‘dirty gypo’” (I/ 20.12.03) or in reported
speech: (16) dirty Gypsy bastard, (17) a fucking Gypsy, (18) gypo scum, (19) dirty
gyppo, (20) feckless gyppo scum. The examples analyzed herewith, show an interesting trend: the group that in 2001-2005 was one of the least presented in society
is being attributed the highest variety of pejoratives used to mark its members. This
could be interpreted both as exhibition of hatred and as lack of any respect for that
group. In addition to that it should also be noted that this is the only ethnic group
whose ethnonym is sometimes written with a small rather than the required by English grammar capital letter characterizing nationality or ethnicity. This fact in itself
depersonalizes the groups [see Cheshmedzhieva 2010].
Different than the corpus from the beginning of the century the articles from
2011 do not feature any pejoratives used to mark the Gypsies.
3. Stereotypes
Analysing the publications from the beginning of the century one could not
but notice the fact that Armenians, Jews, Karakachan, Bulgarian Mohammedans,
and to a degree Turks enjoy positive stereotypes. That same trend is observed in the
examples from 2011 which mention said groups: (21) “[…] от едната страна сме
българи, турци, помаци, арменци и всички останали, които живеем бедно, но
запазваме достойнство, и от другата страна са изпадналите на социалното
дъно декласирани и лумпенизирани роми, […]” (‘[…] On the one hand we have
Bulgarians, Turks, Bulgarian Mohammedans, Armenians and all those who live
poorly but maintain our dignity, and on the other hand there are the declassed and
degraded Roma who have reached the social bottom […]’ – Dn/ 01.09.04), as well
as (22) “Защото и турци, и татари, и българите мохамедани, и каракачани, и
власи, да не говорим за евреи и арменци, са хора на реда и закона” (‘Because
Turks, and Tatars, and Bulgarian Mohammedans, and Karakachans, and Wallachs,
not to mention Jews and Armenians are people of law and order’ – St/ 28.05.05).
Apart from the general stereotype of all ethnic groups in Bulgaria, but the
Roma, being “good”, there are also stereotypes expressed through analytical
structures referring to each ethnic group separately. Armenians are presented as
“proud”, “modest”, “willing to be first”, “witty”, “with good sense of humour”,
but also sometimes as “stingy”, i.e.: (23) “Арменците са много задружни –
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споделя тя за роднините си по мъжова линия. […] Тя знаела, че арменките
са много добри домакини и въртокъщници” (‘Armenians are very united […]
She knew that Armenian women are very good housewives and family managers’
– S/ 06.05.04); “Познавам арменците като добри и грижовни съпрузи […]”
(‘I know Armenians as very tender and caring husbands’ – D/ 26.03.11). Bulgarian Mohammedans are described as (24) “затворена общност и не допускат
чужди хора до себе си” (‘a closed community not letting strangers near them’ – S/
09.08.01), or through their trade: (28) “Преди повечето помаци от този край били
овчари” (‘Most of the Bulgarian Mohammedans from this region used to be shepherds’ – Dn/ 30.03.06); Jews: (25) “евреи, а на последните можеш повече да
разчиташ, защото са по-еластични, по се увират навсякъде и имат достъп
до тайните на обществото” (‘Jews, and you can count more on the latter as
they are more flexible, have their fingers in every pie and have access to the secrets
of society’ – S/ 24.05.01); the community of the Gagauz is also positively presented this time through a noun phrase (26) “Пословичната за добруджанските
гагаузи чистота е белязала всяко кътче – от мегдана до крайните махали”
(‘From the main square to the remote quarters of the village one could notice a kind
of immaculateness which is characteristic of the Gagauz from the region of Dobrudzha’ – St/ 20.07.02); Karakachan: (27) “Помнете, че за каракачаните няма
невъзможни неща, защото животът ни е научил да бъдем твърди” (‘Bear
in mind that there are no impossible things for the Karakachans because life has
taught us to be tough’ – St/ 04.07.05).
The general image of the Turks that is being created by the analyzed newspapers in the beginning of the century is positive: hard-working, honest, but poor
and in their bigger part illiterate people whose life is hard and their living conditions bad. On many occasions Turks are presented as similar to Bulgarians, the only
difference being language and traditions: (29) “Българските турци са наследили
донякъде български качества, които ни сближават – може би човечност и
български нрави като разбирателство с околните, отстъпване” (‘Bulgarian
Turks have to a degree inherited Bulgarian qualities, which bring us closer together: probably humaneness and Bulgarian disposition like living on good terms
with the others, yielding’ – S/ 12.04.03). At the same time they are described as
(30) “втора категория хора – общи работници, тютюнджии и прочие
нискоквалифицирани професии” (‘being considered second-hand people: common workers, tobacco growers and other positions requiring low qualification’ –
Dn/ 28.02.02), which shows the condescension of the majority. Another trait of the
stereotypical image of Turks in Bulgaria is their adherence to the Movement for
Rights and Freedoms as suggested by the big number of articles in which the party
or their leader is being mentioned. In these articles the stereotype presented is of
Turks as weak-willed, almost like puppets following their leader: (31) “Научени
сме обаче да си мълчим, защото не знаем какво ще стане”, казват още хората
[…] Българските турци нямат избор” (‘We are taught to keep silent because
we don’t know what will happen […] The Bulgarian Turks have no choice’ – T/
18.02.11).
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An additional tinge to the image of the Turks is being added by the nationalistic press. Touching on past history Ataka link the Ottomans with nowadays Turkey and insist that the policy of influencing Bulgaria in order to deface the country
is still active.
The lexemes that are the strongest in conveying this message and thereby
contributing to the creation of a negative image are: (32) “Турците са физически
и духовни убийци на нацията ни” /h/ (‘Turks are the physical and the spiritual
killers of our nation’ – A/ 25.03.11), referring to the process of converting Bulgarians into Turks presented through an analytical statement, as well as (33) “Цели
региони от страната се обезбългаряват и ислямизират” (‘Whole regions of the
country are being de-Bulgarized and Islamified’ – A/ 29.03.11), the latter referring
to the idea that the Bulgarian Turks actually serve the interests of another country
and another culture.
While the groups mentioned above enjoy more or less positive stereotypes,
the Roma community in Bulgaria is charged with the highest number of negative
qualities. The stereotype which was implicitly suggested about the Roma in the
beginning of the century could be summarized by a publication in Sega:
(34) Не турците, арменците и евреите
са тези, които чакат наготово от държавата, дишат лепило, ходят мръсни,
крадат, имат по дузина деца, за които
не се грижат, необразовани са, обитават гета, живеят ден за ден и т.н. Това
е не просто друг етнос, а радикално
друга цивилизация – цивилизацията (за
едни) или не-цивилизацията (за други)
на ромите. (S/ 27.01.01).

(34`) […] The Turks, the Armenians, and
the Jews are not the ones who rely on the
country to support them, get high on glue,
go about dirty, steal, have a dozen of children for whom they do not care at all, do
not have any education, live in ghettoes,
live for the day, etc. This is not just a different ethnic group, but a totally different
civilization, the civilization (for some)
or the non-civilization (for others) of the
Roma. (S/ 27.01.01)

The negative qualities are repeated to a degree in 2011 as well: (35)
“неграмотно и безработно [малцинство]” ([a minority that is] ‘illiterate and unemployed’ – 24Ch/ 01.03.11); (36) “Пиян до козирката ром” (‘a Roma deadly
drunk’ – 24Ch/ 04.03.11); (37) “озверели” (‘fierce, savage’ – T/ 01.03.11). In addition the corpus provides lexemes like (38) “напаст” (‘pest’ – T/ 12.02.11); (39)
“хлебарки” (‘cockroaches’ – T/ 12.02.11); (40) “мародери, вандали, апаши”
(‘marauders, vandals, thieves’ – 24Ch/ 07.03.11); (41) “бабаити” (‘huskies’ –
24Ch/ 20.02.11); (42) “нападатели” (‘attackers’ – St/ 09.03.11); (43) “многодетни
роми” (‘Roma having many children’ – 24Ch/ 28.03.11), which add up to the negative stereotype. Thus in the minds of the readers the group is stigmatized as criminals, people who could do only harm and no good.
Looking at the corpus from the British media the stereotypes being presented
are quite different.
Asians are usually presented as old-fashioned marrying within the family or
believing in arranged marriages, e.g.:
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(44) She added: ‘[…] If I keep completely quiet on forced marriages, lack of English, drug dealing in the community … nothing will change.’ […]. (DT/ 06.07.02);
(45) Britain’s first Muslim peer has linked unhappy arranged marriages to the
grooming of girls by Asian gangs. […] He starkly stated that there was a connection
between forced marriages and the Pakistani gangs in the north of England convicted
last month of entrapping and grooming young, often white, girls for sex. (DMl/
05.02.11).

In addition, due to the terrorist attacks in the beginning of the century and the
events that followed in Pakistan and Afghanistan, Asians and Muslims in general
acquire the images of suicide bombers and terrorists, which are also fuelled by the
nationalistic press:
(46) The attacks were carried out by four British-born suicide bombers of Pakistani
origin, led by Mohammad Siddique Khan, a 30-year-old Muslim from Leeds, who
detonated a bomb on a train at Edgware Road. (G/ 23.03.01); (47) War On Britain:
Suspect Osman Is Held As A ‘Global Terrorist’ /h/ (DMr/ 02.08.05); (48) A shocking documentary by Channel 4 was then aired which showed that hate-filled Muslim
supremacy is taught in “private” Islamic schools in Britain. (BNP/ 18.03.11).

As the examples clearly show the negative qualities attributed describe different groups within the Asian community and the subjects are Asians as a whole,
or Pakistani, Somali, and Muslim but they are all tarred with the same negativism.
Asians and blacks are also stereotypically connected with robberies and gang
activities which additionally strengthen their negative image:
(49) 28pc of robbery arrests are black people, says report /h/ (DT/ 19.06.01); (50)
This follows several cases involving Asian gangs targeting teenagers in much the
same way as the Muslim paedophile gangs have targeted young white girls in northern towns across Britain. (BNP/ 12.03.11).

Reviewing the publications on Gypsies and Travellers in 2001-2005 the
image described is of thieves, who are problematic, illiterate, poor, dirty, like a
“leech” on the back of the decent law-abiding tax-payers: (51) “‘[I]tinerant criminals’ caused damage to land and property, and a degree of anger was understandable” (G/ 31.10.03); (52) “‘It’s a minority that causes the problems but when these
people are in the area, crime always goes up,’” (G/ 01.08.01).
Most of the texts talking about the deviant behavior of the Gypsies connect
deviancy mostly with burglaries, petty thefts and exhibition of hooliganism: (53)
“‘They block the road so that you can’t get past. They have even defecated on our
verges’” (DT/ 01.06.04).
The reason for the maintenance of these negative stereotypes about the community as a whole is the fear felt by the settled residents towards Gypsies because
of their attributed cruelty: (54) “To middle England they are the great unwashed,
hell-bent on terrorizing law-abiding denizens. According to urban myth, Pikeys pil-
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lage villages, hurling excrement on gardens and intimidating those who dare cross
their path” (G/ 08.08.04). In addition, settled people feel threatened by Gypsies as
they go wherever they want, settle at different places and seem to be out of law’s
reach.
The corpus from the beginning of the year shows a considerable change in
the presented stereotypes. Most of the articles feature strong interest and wide coverage on the TV show called “My Big Fat Gypsy Wedding”. The show in a way
introduces the British to the allegedly traditional Gypsy lifestyle and values: (55)
“While every gypsy and traveller woman wants to be a princess on her wedding
day […] the reality is that the man is king on every other day of her life. (DE/
08.02.11). Apart from the lavish ceremonies concomitant to Gypsy celebrations,
the stereotype that is also presented is of the patriarchic structure of the Gypsy
family.
There are also occurrences of the autostereotype that disproves the heterostereotype of Gypsies and Travellers as illiterate and unwilling to learn: (56) “We
Gypsies and Travellers don’t consider education a right, we consider it a privilege”
(G/ 16.03.11). The example, however, confirms, although implicitly the continuing
problems Gypsies have with finding legal camps where to station their caravans.
The general attitude expressed through the stereotypes of the Gypsies in 2011 is far
more positive than the one from the beginning of the century.
The fact that most of the stereotypes discussed above have been presented
through an analytical structure additionally enhances the truth value of the statements made [see Reisigl, Wodak 2001: 19-21].
Conclusion
The comparative analysis of the articles on the main ethnic minority groups
in Bulgaria and the UK in the beginning of the century and in 2011 shows both
similarities and differences.
The groups that were viewed as the scapegoats and devils of society back
in 2001-2005 are still the same: Roma and to some extent Turks in Bulgaria, and
Asians, Muslims and blacks in the UK.
The general feeling, however, is of a more tolerant portrayal of ethnic groups
mostly due to the reduced number of pejoratives, negatively charged lexis and/ or
negative stereotypes. The “more tolerant portrayal”, however, might be due not so
much to the society becoming really more tolerant to the ethnic Other (as suggested
by the readers’ response sections) but to hypocrisy or to a possible shift in interest
from the groups traditionally viewed as social devils to some other newly emerging threats such as new immigrants, for example. The latter’s influence on media
discourse, however, is still to be explored.

ABBREVIATION OF NEWSPAPERS:
24 часа – 24Ch; Атака – A; Дневник – Dn; Дума – D; Нова зора – NZ; Новинар –
N; Сега – S; Стандарт – St; Труд – T
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British National Party – BNP; Daily Express – DE; Daily Mail – DMl; Daily Mirror – DMr; Daily Telegraph – DT; The Daily Star – DS; The Guardian – G; The Independent
– I; The Metro – M; The Morning Star – MS; The Sun – Sun
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Американската мечта
в българските масмедии
Рая Халачева-Петрова

The American Dream
in Bulgarian Mass media
Raya Halacheva-Petrova
Abstract: The American dream is the ideal of a lifestyle. It is being presented in Bulgarian mass media as something elite that is happening and something
that is totally achievable based on the hard work, ambition, responsibility, effort,
willingness and motivation of people.
KEY WORDS: mass media reality, elite nation, personalization, over-representation, American dream

Американската мечта е идеал за живота в САЩ. Този идеал се свързва
със свободата, а тя включва в себе си обещание за просперитет и успех за
всички. Понятието за първи път се въвежда от Джеймс Адамс на базата на Декларацията за независимостта в САЩ. Смята се, че устойчивото словосъчетание американска мечта се появява на бял свят в периода на Голямата депресия в историческия трактат на Адамс, озаглавен „Епосът на Америка”. Идеята
на автора била да ободри съотечествениците си, да повдигне духа им, като им
напомни за предназначението на страната им и за нейните постижения.
В словосъчетанието американска мечта днес се влага различен смисъл. С времето то търпи развитие, но най-често се използва за обозначаване
на висок стандарт на живот, слава или известност, която едновременно носи
и финансови дивиденти. Идеята за американската мечта се свързва и с имигрантите, които пристигат в Съединените щати, за да търсят по-добър начин
на живот. В техния поток се включват и много българи, които се борят за постигането на своята лична американска мечта. Затова българските масмедии
представят изцяло одобрително идеята за нея. Те употребяват този позитивен
стереотип, за да създадат добри новини и актуални предавания във връзка с
представители на страната ни зад океана.
Вестниците, радиата и телевизиите си служат с медийната хиперрепрезентация [вж. Добрева 2011: 77 и сл.] на основата на критерия елитност [по
Галтунг, Руге 1965] по отношение на високо ценени нации и култури, като се
стремят да поставят в центъра на интереса именно дадена елитна държава
или култура и да изтъкнат, че тя е световна сила в сравнение със страни с поскромни възможности. Ето защо българските медии показват американска-
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та мечта като нещо елитно случващо се в обективната реалност. Те доказват
позитивното си отношение към САЩ чрез използването на Статуята на свободата като метонимичен символ на страната в безбройните си рубрики, репортажи, коментари, интервюта с известни личности, в които американският
начин на живот и понятието американизация се издигат в култ. При това обаче
неизменно трудолюбието и максимализмът се изтъкват като нещо нормално
за американската култура, като нещо традиционно и неотменимо в нея. Така
във връзка с американския начин на живот и конкретно във връзка с идеята за
американската мечта постоянно се маркира постижимост на целите, широта
на възможностите, висока стойност на стремежа към напредък, състоятелност и самодоказване. Илюстрация на тази масмедийна нагласа са например
тълкуващи смисъла на израза американска мечта пасажи като следния: „Всеки, независимо дали мияч на чинии или чистач, може да стане милионер –
това е американската мечта, която открай време привлича в САЩ милиони
имигранти от цял свят” (Ст/29.05.11). В случая понятието се възприема като
принципна възможност за постигане на финансова мощ, но чрез трудолюбие,
упоритост, постоянно полагане на усилия. Тук американската мечта е обобщен символ на успех в живота.
Друга широко използвана възможност е представянето на американската мечта с опора на фактора персонализация [вж. Галтунг, Руге 1965]. Тогава
успехът се свързва с конкретна личност (елитна, всеизвестна или съвсем неизвестна, но заслужаваща внимание с постиженията си), житейската история
на която се сочи като положителен пример, срв.: „Толкоз за тази 20-годишна
сбъдната американска мечта. С цената на работа седем дни в седмицата,
семейство и три отраснали деца, но и спокойствие, сигурност, образование
за децата му и възможност за работа. На 47 години обаче човекът има
право да помечтае отново…” (ЕВ/28.12.09). Има и безброй други примери
в българските масмедии, в които словосъчетанието е емблема на постигнат
идеал, връх, високо качество на живот и професионална реализация, срв.:
„Пламен сбъдна за 11 години американската мечта. Той е заместник-управител на един от големите хотели във Вашингтон. Неговият успех се гради
на нещо много просто – на всеки човек трябва да му се даде възможност
да се прояви и ако има амбицията само от него зависи да успее… За реализацията на американската мечта, човек трябва да разбере как е устроено
обществото. Другата голяма цена, която се плаща, е къртовският труд…
”(Ст/02.12.2009). Именно подобни думи са показателни за преклонението
пред силната целеустременост, упоритост, издържливост, но заедно с това и
пред оптимистичното мислене.
Такава е в най-общи линии масмедийната реалност, в която се вписва американската мечта. Типични за разгръщането на темата са одобрителните статии, новини или интервюта в печатните и в електронните следства
за масова комуникация. Те я характеризират като нещо, което възпитава добродетели и създава предпоставки за развитие. Ето защо в обичайния случай постигнатата американска мечта се представя на българската аудитория
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много емоционално, образно и подчертано добронамерено. Такъв именно е и
следващият пример, който отново визира конкретни българи, постигнали добра реализация в САЩ, като представя с доста подробности тяхната успешна
кариера: „Българи, чехи, унгарци осъществиха американска мечта. Историите на 13 успели имигранти в САЩ, сред които и двамата българи – Асен
Йорданов и Петър Петров. Асен Йорданов е авиоинжинер, който успява и
научава американците да летят, става сътрудник на тамошни инжинерни
екипи и участва в разработката и съставянето на инструкции по пилотиране на самолети. Йорданов е автор на много наръчници, които са преведени
в различни страни, а само в САЩ от тях са продадени 750 000 екземпляра.
Петър Петров е изобретателят на ръчния електронен часовник. В Щатите работи за военновъздушните сили и помага за разработката на първия
комуникационен космически сателит. Работи за НАСА, а по-късно създава
собствени фирми. Едната от тях произвежда компютри за измерване на
замърсяването и се превръща в гигант с годишен доход от 50 млн. долара.
Също така Петров получава много признания и награди” (ЕВ/13.04.2007).
Подобни биографични фрагменти са доказателство за елитния статус, който
българските масмедии приписват на постигнатия с труд и добросъвестност
успех. Ето още един пример за американската мечта на един български лекар:
„Сертификат за медицинска правоспособност в САЩ отскоро краси витрината на д-р Кирил Свиленов. Младият лекар счита, че всяко човешко начинание започва с определен мотив, с амбиция. Това е, което го кара с всички
сили и възможности след 10-годишно канене да вземе решението и да се яви
на изпитите за медицинска правоспособност зад Океана. И успява, защото
знае какво иска” (ЖЗ/бр.80).
Американската мечта е красноречив символ на постижимото, възможното, извоюваното с труд и амбиция. Масмедиите открито призовават тя да се
превърне в цел и реалност и у нас. В следващия случай например постигната
американска мечта се интерпретира като компонент на борбеното поведение
на ценящия личното си достойнство съвременен човек: „Има поводи от тази
седмица, които ме карат да мисля, че американската мечта може да се случи на нас. Имам поводи да мисля, че може би и тук имаме истински клиенти
и потребители. Един от тези потребители е Антон Янев. Този човек ще съди
държавата, защото се чувства обиден от пътищата. Този човек стоял няколко часа в задръстване. Потрошил си колата в дупките. Писнало му и сега
ще съди държавата. Забележете за какво – за обида. Това е протестът на
обидения клиент. Ако държавата беше закусвалня и не беше обслужила добре човека, той просто щеше да си излезе. И никога повече нямаше да се върне. Човекът обаче е обиден не на закусвалня, а на цяла една държава. А цяла
една държава се напуска по-трудно от закусвалня. Вземете пример поне от
един от всичките тези клиенти. Те наистина са такива. Това е американската мечта. Така трябва да изглежда и да се държи едно потребителско
общество” (ДН/06.05.2006). По такъв начин масмедиите успешно прокарват
внушението, че чрез трудолюбие, продуктивност, енергичност, предприемчи-
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вост и усърдие човек би могъл да постигне най-желаното. А тези, които найсилно искат да достигнат върха, според материалите в българските средства
за масова комуникация обикновено са млади хора, амбициозни, в разцвета на
силите и възможностите си.
Американската мечта се търси от всеки младеж, който притежава способности, достатъчно трудолюбие и сили, за да пробие на върха на демократичното американско общество и да стане богат и знаменит. Самите американци вярват, че успехът на младото поколение зависи от личните способности
и умения, от честния труд, а не от изначалната принадлежност към определена обществена група. Това се представя като най-обикновена земна мечта за
материално благополучие и понякога се илюстрира чрез конкретни примери
за хора, постигнали елитен статус със световни измерения, в които американската мечта запазва ненакърнена връзката си с добродетелността, амбициозността, трудоблюбието и смелостта да се поемат рискове, срв.: “Историята на Google е пример за осъществяването на съвременната “американска
мечта”. Пейдж и Брин не започват с личните си младежки спестявания,
а получават достатъчен кредит. Не им се налага да прилагат удари под
кръста и железни хватки на конкурентите си. Но както и основателите на
другите световни компании, те правят откритие. На тях първи им хрумва
да създадат нов тип сървърна среда, в която да се използват обикновени
персонални компютри вместо огромни и скъпи машини. Към това добавят
и софтуеърна система, която подрежда резултатите не само по тяхната
достъпност, а и по полезността им… И спечелват бързо от собствения си
бизнес по 7,2 милиарда долара всеки, което ги нарежда на 55 място в света
в класацията на списание “Форбс” “Най-богатите хора в света за 2005 година”. Те са като “извадени от учебник” – идват от добри семейства, имат
престижно образование, с добро поведение в обществото, интелигентни са,
работят много и добре се забавляват… Те рискуват и печелят… Сергей и
Лари – като истинска модерна американска мечта, се занимават и отделят средства за един по-добър свят. Това е нашата мантра “Не прави зло”,
казват двамата. Компанията отделя по един процент от печалбата си за
благотворителност във фонда Google.org, което е близо 1 милиард долара.
Тайната на успеха на империята явно е откривателство и много труд. Не
трябва да се забравя и доброто управление и неразпиляването на богатството” (М/03.12.2005).
В обобщение на краткия преглед на присъствието на мотива “американска мечта” в българското масмедийно пространство може да се каже, че авторите на текстове, посветени на американската мечта, изтъкват на преден план
човешките добродетели, свързани с нея. От една страна, американската мечта
се издига на пиедестал, като се обвързва с елитния статус на САЩ и с моделния характер на американския начин на живот; от друга страна, публикациите
от този тип се опитват да ни стимулират и ни карат ние самите да погледнем
с други очи на нещата. Показвайки ни една от положителните страни на американската действителност, българските масмедии правят паралели с поло-
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жението в страната ни, противопоставят двете действителности, но е много
характерно, че в това противопоставяне водещо остава насърчението българите да следват добрия пример на хората, постигнали американската мечта.
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БЪЛГАРЩИНА (БЕЛЕЖКИ ЗА МЕДИЙНИЯ
ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА)
Виктория Ковчазова

Bulgarian identity (Notes on the media
image of Bulgaria all over the world)
Viktoriya Kovchazova
Abstract: The paper presents some of the observations made on the image of Bulgaria in connection with the notion of balgarshtina – “Bulgarian identity”. There are some positive as well as negative interpretations of the term based
on a corpus from Bulgarian mass media from the last few years.
KEY WORDS: Bulgarian identity, mass media coverage, elite nations, ethnocentrism, negativism, personalization

В публичното пространство все по-често присъства въпросът за образа
на българската нация пред света. Какъв е този образ – непознат, безинтересен
или донякъде негативен? Възможно ли е да го променим, вглеждайки се в света и в самите себе си, показвайки националното си самочувствие, собствените си ценности и достойнства? Съумяваме ли да убедим света в българските
предимства?
Българщина. Какво е значението на думата, какъв образ изгражда на
страната пред света – гордост или срам за българската идентичност? Самата
дума българщина е от тематичната група на много други думи, отнасящи се за
българското въобще, например българин, български, българея се, побългарявам
и пр., за които в речниците традиционно се дават или позитивни, или поне
неутрални тълкувания, въпреки че реалната речева практика показва и голямо
количество отрицателни употреби за тях. Тълкуването на думата българщина
в „Български тълковен речник” [БТР 1973] е следното: „качества или свойства
на българина”. Описанието е кратко, без пояснения, с пълна липса на оценъчност. След повече от двадесет години според „Съвременен тълковен речник на
българския език с приложения” [СТРБЕ 1995] положението леко се променя
– българщина вече е „съвкупност от присъщите за българите черти, качества,
добродетели”. Появява се компонентът добродетел, който същият речник разяснява като “нравствено качество с висока положителна оценка в обществото” [СТРБЕ 1995]. Присъствието на този компонент в тълкуването показва,
че българщината вече се определя като нещо качествено, добро, достойно. На
свой ред Уикипедия, която става все по влиятелен източник на информация,
но и на въздействие върху общественото мнение, предлага следната трактовка
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на въпроса: „Българщина или по-рядко българизъм е названието на българското национално чувство, т. е. на чувството за принадлежност към българската нация. В този смисъл българщина е понятие, синонимно на българската
идея и успоредно на гърцизъм, македонизъм, сръбство и пр. Често българщина, особено в исторически контекст, може да означава и българи. Понякога
българщина или българизъм се използват и за обективните фактори, допринасящи за стабилността на националното чувство (т. нар. крепители на българщината), както и за всички обективни характеристики на българската нация – обичаи, нрави, традиции, култура, език и пр. на българите” [Уикипедия:
Българщина]. В електронното пространство се публикуват и частни мнения,
които са свидетелство за интереса към темата сред българските граждани, срв.:
„Истинските българи трябва да следват заветите на Левски – да уважават
различния по етнос, по религия, по убеждения. Да бранят по-слабия. Да бдят
над беззащитния. Без значение дали в беда и нужда е човек, звяр или птица…
Българщината е човещина” [Борислав Цеков, www.btsekov.com].
И в много други публикации понтието българщина, дори и да не се
тълкува изрично, по различен начин представя цялостния образ на нацията
ни, като съответните съобщения се основават на един или друг съдържателен
критерий за новинарска стойност си изобщо за масмедийно покритие [вж. по
въпроса Буркарт 200: 208 и сл.; Добрева 2011: 43 и сл.]. В цитираните по-долу
извадки се добива представа за положително обобщен образ и елитност на
българщината (елитност на нацията ни) при същевременно действие и на
критерия етноцентризъм, при което българщината се илюстрира с идеи и
практики, насочени към историята, традиционните ценности, обичаите, патриотизма, родолюбието, срв.:
▪ „Ще има изложба на български художници, ще има среща на българи
и българщината. Не е много, но е начало. Нека на този 3 март всички
ние възродим по една частичка от националния дух, за да знаят един
ден децата ни какво честваме. Дано!” [в. „Правда”, 2011].
▪ „Запалете българщината в децата // …децата могат да научат повече за традиционните български народни инструменти и костюмите
от всички етнографски области на България” [Darik News, Бургас].
▪ „Празник на родолюбието и българщината в Панагюрище” [Нова телевизия].
▪ „Съчетание на българщина и красива природа. Етрополският манастир е разположен на около 6-7 км. от красивия старопланински
град Етрополе. Разположен в дебрите на планината и обграден от
величествени гори Манастирът е място, което щом посетиш се
чувстваш пречистен и по-добър” [www.trivago.rs].
▪ „Горно Броди – извор на българщина // В южния дял на Пирин планина, между планинските вериги Черна гора, Шаралия и Змийница, на
1100 метра надморска височина, се простира неголяма котловина. В
нея е разположено голямо, старинно чисто българско селище, наречено Горно броди” [www.nd.sofinum.org].
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▪ „Школо по българщина” – това е СОУ-то с преподаване на народна
музика и хореография в Пордим… Най-вярната представа, която човек може да придобие за душевността на един народ, иде от песните
му. Спре ли да пее народът песните си, спрял е да мисли, да чувства,
да съществува. Тази душевност е нашата неписана история – върху
дървото, върху камъка, в тъканта, в шевицата, в песните, в танците и легендите. Тя е като глътка кладенчова вода, но нали поетът
беше рекъл: “Добре е да напоиш жаден човек, но по-добре е да му покажеш кладенчето, та да пие колкото иска” [в. „Посредник”, 2009].
В някои случаи наред със споменатите критерии се прилага и факторът персонализация – обвързване на темата с конкретна историческа или
съвременна личност (във втория случай предпочитанието е към личности със
звезден, елитен статус). Това е много добра стратегия, тъй като примерът на
известните личности, благодарение на техния обществен авторитет, лесно се
превръща в образец за следване от много хора, срв.:
▪ „Софроний – радетел на българщина и просвещение. „История славянобългарска” – страстен зов за национално самосъзнание” (есе –
pomagalo.com).
▪ „Ивана даде урок по българщина на концерт за Цветница в мол „Галерия Пловдив // Певицата използва невероятното си влияние върху
публиката, за да предаде и на младите танцьорки и на всички останали урок по българщина. Тя ги накара да играят ръченица” [www.
pernik.org].
▪ „Кристалина Георгиева получи приза за българщина „Дядо Йоцо” //
Еврокомисарят Кристалина Георгиева е отличена със статуетката
„Дядо Йоцо” на националния фолклорен събор „Де е българското”,
който се провежда край паметника на Вазовия герой до врачанското село Очин дол в Искърското дефиле. Призът й беше присъден от
организаторите „заради издигане на престижа на България и за хуманитарната й дейност по целия свят” [LiveNews, 2011].
Дотук – само позитивизъм и изграждане на положителен образ на
България и българското пред самите нас и пред света. Може без колебание да
се обобщи, че значителен процент от публикациите в печатните и електронните медии изразяват положително отношение спрямо нацията ни чрез честотата на използването на термина българщина. Стремежът е да се привлече
общественото внимание и да се изгради положителна визия за нацията ни.
Дали обаче това е достатъчно да си повярваме, че страната ни е уникална и че българското заслужава единствено положителни оценки, след като
има и мнения от следния тип: „В България е дълбоко безинтересно какво правим ние, какви неща казват собствените ни елити, какви решения вземат политиците ни – последната дума имат винаги в чужбина. Българската нация
дълбоко се съмнява в своето съществуване и все чака някой отвън да я признае” [сп. “Мениджър” 2010]. Факт е, че в българските масмедии често се откриват публикации, в които българщината се оказва носител на негативизъм.
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Наблюдава се, че цели текстове насочват вниманието към действия, нагласи
и практики, оценявани като типични за българите в напълно отрицателен аспект. В такива случаи самата дума българщина се употребява или иронично,
или направо пейоративно. Чрез тези публикации се формира лош образ на
България, накърнява се репутацията на страната, например:
▪ „Лесопарк Липник – типична българщина. Дървените мостчета и беседки са срутени. Мечките тънат в мизерия. Двете заведения, това
на долния паркинг и това нагоре в гората противно на всичко друго
наоколо са пълни с хора и процъфтяват. С две думи, така познатото Теке се руши все повече и повече, а най-вървежни там се оказват
кръчмите. Чудя се, ще доживея ли времената, когато „българина“
ще му писне да тъне в мизерия и ще се хване в ръце да направи околния си свят малко по-красив и приятен, вместо само да яде кебапчета и да се налива с бира?!” [Димитър Димитров – Интерент портал].
▪ „Българщина в пълния й блясък: „Сливен” и „Черноморец” провалиха
контролата помежду си // Контролата между Сливен и Черноморец
(Бургас), която трябваше да се играе днес от 15:00 часа, пропадна,
тъй като двата отбора не се разбраха на кой терен да се състои
проверката” [Novsport.com].
▪ „Ден на генетичната българщина // Подобна дата ще надмине дори
и Деня на българските будители. Комбинацията от двата празника
ще изпрати едно-единствено послание до самите нас – българите са
заспала общност, която, от една страна, бива будена от своите, от
друга – клана от чуждите” [в. „Дневник”, 2009].
Негативният етноцентризъм [по Добрева 2009: раздел 2.4.4] и оправданото неодобрение към лошата българщина се съчетават и с имена на литературни герои от българската литература, станали нарицатели. В конкретни случаи например името на Бай Ганьо се използва за негативното характеризиране
на българите изобщо:
▪ „Байганьовщина в Брюксел // …Личи си, че доносът е българско дело
– напечатан е на милиционерски английски. Има фирми и имена, в
които човек, незапознат отблизо с българската действителност,
трудно ще се ориентира” [в. „Дневен Труд”, 2011].
▪ „Бай Ганьо поиска европейски заплати // …Само така управляващите и едрите капиталисти ще разберат, че Бай Ганьо този път наистина иска да отиде в Европа” [Дарик радио, 2011].
Определено може да се твърди, че в различните цитирани публикации
българщината в голям процент е съотнесена с един основен съдържателен
критерий за масмедийно покритие – по-често това е елитност (предпоставка
за лансиране на позитивен образ), по-рядко негативност (с ориентация в обратната посока и уклон към негативен етноцентризъм). Но има и текстове, като
например публикацията под заглавие „Страстите на образа” [сп. „Капитал”,
2010], в които се наблюдава съчетание от съдържателни критерии за масмедийно покритие. По този начин се изгражда многопланов медиен образ на
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нацията ни, срв.: „Двусмислието в думата „българщина” представя вечното люшкане между гордостта и срама. В училище ни карат да се гордеем,
че сме българи, а като срещнем сънародници в чужбина умираме от срам,
както си го е описал Алеко в ненадмината си диагноза „Бай Ганьо”. Подобно
двусмислие звучи днес в любимата на патриотичните есеисти дума „българщина”… Така SMS битката за това светът да признае „Белоградчишките
скали” за чудо на света даде нов тласък на „българщината”… Предполагам,
че читателят вече предчуства трагизма и на подобно начинание: чисто и
просто българите са малко на брой, няма и сянка от шанс да преборят милиард и нещо индийци например”.
Българщината можем да я променим. Вглеждайки се в света и в самите
себе си. Без национално самочувствие, без ценности и достойнство не можем
да убедим света в предимствата на нацията ни. Ако ние самите не се уважаваме и харесваме, няма как светът да ни хареса.
В заключение: „Бъдете жадни за българщина. Тъй като става дума за
приобщаването ни към една европейска общност с много по-малко ограничения от тези, които досега са съществували, тъй като става дума за нашето по-свободно общуване и движение в и чрез Европа, очевидно е, че някои
от нашите характерови особености би било добре, ако артисат във века,
който си отиде. И също така би било добре това, което ни е правело винаги
хора, вярващи в собствените си сили, в своето национално достойнство и
самочувствие, тези черти ние да ги съхраним. Дори ако имаме, а ние имаме – една по-активна интелигенция, по-добре е тези качества да се подемат
като една определена тенденция. Да подкрепим развитието и да утвърждаваме тези качества, които ще ни направят по-ярка, по-силна и по-приемлива
физиономията в една, не казвам кога, обединена Европа. И там да сме жадни за българщина” (из интервю с Марко Семов, публикувано на 5 май 2011 г.
в седмичника „Целокупна България”).
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КУЛТУРНИ АСПЕКТИ В БЪЛГАРСКИ РЕКЛАМИ
ЗА УСЛУГИ НА БАНКИ И
МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ
Румяна Тодорова

CULTURAL ASPECTS IN BULGARIAN
ADVERTISEMENTS ABOUT BANK
AND MOBILE OPERATOR SERVICES
Rumyana Todorova
ABSTRACT: Advertisements have always pretended to be a reflection of the
culture they appear in except in cases in which they are a poor imitation of already
existing texts in other cultures. The present study is an attempt to analyze the presence of culture specific aspects in Bulgarian ads in the field of mobile operator and
bank services as well the ways of linguistic manifestations of information in them.
The reason for this choice lies in the supply and demand in these areas of Bulgarians’ social life. The results from the research show that one of the specificities is
connected not only with the national psychology of the Bulgarian customer but also
with the newly created prerequisites of the economic crisis which lead to the use of
strategies and tactics different from the present ones.
KEY WORDS: advertisement, culture, intertextuality, inconsistency, globalization, regionalization

Съвременните тенденции в създаването на рекламни текстове са в повечето случаи те да са свързани и съобразени с културата, в която се появяват, и
да са ситуативно обусловени. Рекламите отразяват много точно динамиката на
времето, в което битуват. Тези фактори се проявяват до голяма степен в български реклами за услуги, предоставени от мобилни оператори и банки, които
са обект на настоящото изследване. Информацията в тези текстове е пречупена
през призмата на социалния живот в България и народопсихологията на българина – стратегия, която българските рекламодатели често използват за осъществяване на своите цели. В момент на икономическа криза е разумно да се
търсят по-различни тактики от досегашните за заинтригуване на евентуалните
потребители и за по-успешно представяне на нови или вече съществуващи услуги. Дори и в момента на получаването на рекламното послание то да не предизвика необходимия интерес, фактът, че е поднесено по един привлекателен
начин, вече е достатъчна гаранция за успеха на рекламата.
И в двата вида реклами на преден план се изтъкват финансовите предизвикателства и параметри на съответните услуги. Въпреки това много рядко се
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срещат реклами, особено по телевизията, в които да не присъстват културно
или социално специфични елементи във вербалния или в невербалния компонент. В повечето случаи културните аспекти в тези текстове се представят
като наложила се норма на поведение, която не е задължително да се следва,
но е неоспорим факт от българската действителност. Когато евентуалният потребител види или чуе нещо познато, но ситуирано в нов контекст, там където
най-малко се очаква, любопитството му се засилва и е много вероятно той не
само да обърне внимание на рекламата, но и да се възползва от предложената
услуга. Много пъти информацията е не само поднесена хумористично, а и
често гротескно изкривена, но в основни линии доста правдоподобна за съществуващите в момента на излъчване български условия.
Един от аспектите на българската култура, който до голяма степен е експлоатиран в рекламните текстове на различни банки, е криворазбраната и пословична помощ за децата, независимо на колко години са и дали работят или
не, от страна на родителите. Такава е рекламата на Банка ДСК по телевизията:
Моят Жорко, съкровището на мама, иска да се изнесе от къщи.
(майката показва снимката на сина си)
И всичко това заради една ниска лихва.
За някои хора нашите кредити са прекалено атрактивни.
Банка ДСК
60 години доверието е взаимно
Освен културно специфичният елемент, съществува и още един факт,
който ни кара да изпитваме респект към техните принципи и начини на работа, а именно, че Банка ДСК не поставя всички потребители под един и същ
знаменател („За някои хора нашите кредити са прекалено атрактивни”).
В стремежа си да подпомагат младите хора до колкото могат възрастните ги лишават от тяхната независимост и възможност сами да се оправят
в живота. Но не така виждат нещата родителите, най-вече майките. На такъв
принцип е конструирана друга телевизионна реклама на Банка ДСК:
При мама до пенсия?
Или… жилищен или ипотечен кредит от Банка ДСК
По-изгодни лихви
Банка ДСК
60 години доверието е взаимно
Явно е, че тези послания не са отправени към хората от третата възраст,
въпреки че използват техния начин на мислене и на говорене, а към младите
хора, които се стремят към някаква самостоятелност, но нямат необходимите
финансови средства за това. В много случаи „порасналите” вече деца се възползват най-успешно от жертвоготовността на родителите, дори и ако вече
имат свое семейство. Неоспорим факт е, че голяма част от младото поколение
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в България не желае да поема и да носи никаква отговорност. Най-интересното е, че според едно изследване тази тенденция се наблюдава и в САЩ.
В нашата страна не са провеждани подобни статистически проучвания, но
въпреки това всички знаят за факторите, обуславящи този феномен (вж. http://
semeistvo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=67)
Една от рекламите на Vivacom, излъчвана периодично по българската
телевизия, обаче, е адресирана точно към възрастни хора, по-конкретно родители, които могат неограничено да говорят с децата си, благодарение на
новите промоционални пакети за повече от една услуга:
– Здравей, Марти! Как е в университета?
– Невероятно е!
– А квартирата как е?
– Хубава, спретната, както виждате.
– А храниш ли се добре?
– Да, мамо, три пъти на ден с прес..ни пло..до..ве и зе..лен..чу.ци … от
ма..га..зина.
Отново се поставя ударение на пословичната загриженост на родителите към порасналите им деца, нещо типично за взаимоотношенията родители
– деца в българската култура. Въпросите са свързани с квартирата, уроците,
здравословната храна и прочее. За да не „тревожи” родителите си студентът
им спестява много факти, които са представени в невербалния компонент на
рекламата и се отнасят за променящите се условия на живот в студентските
квартири, по-голямата относителна свобода, с която се ползват българските
студенти, и най-вече безразборен начин на живот, който много родители не
биха възприели за нормален и естествен. Интересният момент е, че същата
реклама, но за британска компания (bt.com/getbtbroadband) и с подобен текст
на английски език може да бъде проследена в Интернет пространството на
Youtube.com (вж. http://www.youtube.com/watch?v=tU19imLsFEU&feature=rel
ated).
Друг момент от българската култура, който е експлоатиран от създателите на реклами за услугите на банка ДСК за осъществяване на техните цели,
е свързан със скандално ниските пенсии на възрастните хора, с които те едва
преживяват, и поради това се налага да дават стаи под наем. От една страна,
рекламата буди смях, защото е изградена на базата на алогичността, но от
друга, това е тъжен факт, който предизвиква много размисли:
Какви са тези кредити?
Какви са тези лихви?
Ами то така всеки може да си купи апартамент
Половината наематели ме напуснаха
Банка ДСК 60 години доверието е взаимно

456

Рекламата се основава на привидно несъгласие и отричане на факти,
изгодни за голям брой потребители. Отново са налице два културно специфични фактора, а именно, че не е честно сега, когато някои вече имат жилища,
построени или закупени с много лишения, банката да отпуска кредити и да
облекчава клиентите; и пословичният български израз „то така всеки може”
по аналогия на още по-известния „то така и баба знае” със значение на „с такива улеснения кой няма да се справи”.
Рекламните агенти изграждат информацията за дадена услуга като разчитат на интертекстуалността като един от критериите за тексуалност, осъществена посредством употребата на известни изрази и поговорки, които битуват в българското пространство. Това доближава текста до всекидневното
общуване, а разпознаването на информацията, използвана в предишни дискурси, става много бързо, защото е културно специфична. По такъв начин,
например, е структурирана следната реклама:
Едно птиченце ми каза, че имаш нужда от пари
Вземи сега от Банка ДСК [http://vbox7.com/play:3cbcacf1&al=1&vid=174296]
В други реклами на Банка ДСК интертекстуалността е постигната
и изразена чрез наратива в невербалния компонент: носталгията по старите ленти е предадена чрез мелодиите или части от българските филми “С
деца на море”, “Таралежите се раждат без бодли” и др. подобни. Използвана е също и често срещаната детска игра на майки и бащи. Идеята е всички
тези интертекстуални препратки да бъдат разпознати от явно по-възрастни
таргет групи, за които „закачките” не представляват никаква трудност при
декодирането им. В реклама отново на Банка ДСК децата взимат „пари” от
клона на дървото (т.е. от клон на Банка ДСК) [http://www.temanews.com/index.
php?p=tema&iid=97&aid=2555].
Фактът, че на българите им е позната Банка ДСК, е заложен по много
интересен начин в реклама на техните услуги. Наред с условията на банката, уж между другото се споменава, че „всички знаят за Банка ДСК, даже
и целокупният китайски народ”, т.е. разчита се отново на известен израз в
българското публично пространство. От една страна, на преден план и изтъкната идеята, че едва ли има човек, който да не познава тази банка. От друга
страна, обаче, се поддържа „китайската линия” в тези реклами, една от които
рекламира услугите на банката посредством разговор между дядо и внуче –
китайци.
Понякога, в стремежа си да бъдат оригинални и да се харесат на повече
потребители, фирмите прибягват до използването на чуждици. Не може да се
твърди със сигурност дали те са известни на някои хора, които могат да бъдат
потенциални клиенти. Вярно е, обаче, че ако не знаеш тази чуждица или не
можеш да направиш необходимите имплицитни връзки, не си един от таргет
групата. Такъв е случаят с реклама на ДСК Директ на Банка ДСК, свързана със
сравнително новата за България услуга „електронно/интернет банкиране”:
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На един клик разстояние
ДСК Директ…
Рекламата е социално и ситуативно обусловена по две причини: едната
е ориентирана към начина на извършване на този вид операции, а другата, в
конкретния случай, се отнася до закупуване на билети за музикалния фестивал Spirit of Burgas за периода 4.07-9.08.2011 с 25% отстъпка от цената и
още други предложения [https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/
Individuals /dskdirectpersonal/].
Оказва се, че изразът „на един клик разстояние” е вече трайно наложен
в българското публично пространство по две причини: първата, свързана с
почти неизбежното използване на компютъра като начин на общуване и набавяне на всякакъв вид информация; и втората, имаща отношение към много известния и често използван израз „на една ръка разстояние”, т.е. „много близо”.
Примери в подкрепа на този факт изобилстват в интернет пространството:
„Всичко за счетоводството на един клик разстояние”;
„Чудесата на Вселената на един клик разстояние”;
ТВ-програма „на един клик разстояние”;
„на един клик разстояние от депутата”; и много други.
За осъществяване на целите си фирма Vivacom залага на един типичен
български обичай – наддаване на сватовете по време на сватба:
– Тъстът подарява на младите този красив пакет, пълен с най-важните
неща за едно семейство: Абонаменти за телевизия – цифрова; 10 мега вата
интернет…
– Мега бита бе, тате
– Така де, мега бита. И мобилен абонамент, за да могат да разговарят с
всички.
– Щедри тия сватовете.
– А, щедри, нали и аз си го взех това само за 12,90 на месец. 12,90.
Всеки може да си подари пакет Vivacom Trio: домашен интернет, цифрова телевизия и мобилен абонамент само за 12,90 на месец.
С пакетите на Vivacom винаги спестяваш.
Vivacom
Всичко, което ни свързва
В рекламата се разчита на стремежа на възрастните да се приближат
максимално повече до младите хора, до децата си, посредством действията си
и начина си на говорене, като в повечето случаи стават смешни в техните очи:
вместо „мега байта” бащата на булката казва „мега вата”, което вече говори
за неговото невежество, но и за желанието му да се изтъкне пред гостите на
сватбата и най-вече пред сватовете колко функционален подарък е измислил.
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Една от новите тенденции в педагогическото образование на подрастващите и на младите хора в България е те да бъдат възпитавани в начин на поведение, отговарящо на поведението на младите хора в другите европейски
страни, а именно, когато е необходимо те да изтъкват положителните си качества, а не да ги премълчават от срамежливост. Това е недостатък, насаждан
в годините преди 1989 година, и свързан с народопсихологията на българина
относно едно от смятаните за положителни в този период качества. На самохвалството не се гледаше с добро око, за разлика от реакцията на родителите
в САЩ към техните деца, изразена в известните американски реплики: „Ти
можеш”; „Ти можеш да го направиш”; „Ти си най-добрият”.
Същият апел се използва и от мобилната компания Mtel в техните реклами: „Ти можеш // Mtel”, съпроводен с най-различни наративи в невербалния компонент, като например идеята, че, ако решиш и стига да искаш, можеш
да скочиш и с парашут, да пробягаш хиляди километри и какво ли не още.
Навлизането в личното пространство на едно семейство, типично за
българското любопитство, е експлоатирано в реклама на Vivacom, в която информацията за това, което се случва у дома, се получава от едно дете. Всепризнат факт е, че малките деца не могат да лъжат и е сигурно, че ще кажат
истината за каквото и да ги питат. Освен това, много често, във всекидневното
общуване се използват деца за извличане на информация, която по друг начин
не може да бъде предоставена. Въпреки че има политика за поверителност на
данните по отношение на децата, неофициалната според повечето от нас информация може много лесно да бъде набавена от децата в непринуден разговор
с тях. В повечето случаи информацията се ползва непреднамерено за целите на
рекламата, а дори и с разрешение на родителите, ако трябва да се оповести в
публичното пространство. Тази е и причината в рекламата камерата да се спира на мъж и жена, за които се предполага, че са родителите на детето, на което
се задават индиректни въпроси, имащи за цел да се достигне до свързаните с
предлаганата услуга отговори. Всъщност въпросите са достатъчно директни,
но не предполагат подобни на появилите се в рекламата отговори.
Диалогът от рекламата е следният:
– Я, кажи сега мама какво работи?
– Мама говори по домашния телефон.
– А, тати?
– Тати чати по компютър.
– Сигурно сте много богати щом само това правят?
– Не бе, имаме си домашен абонамент.
И вие можете да си го позволите с Vivacom Home.
Говорете неограничено от домашния телефон със страната и чужбина и
сърфирайте неограничено с високоскоростен интернет
Всичко това с Vivacom Home.
Vivacom Всичко, което ни свързва
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Несъответствието между въпроси и отговори се дължи на едновременното съществуване на информация от две различни концептуални области.
Взаимодействието им предизвиква смях и задоволство от прочита на рекламата.
Нарушаването на личното пространство и чистото човешко „съседско”
любопитство” е успешно използвано в реклама на банка ОББ за нов ипотечен
кредит [в. „Стандарт”, 24 юни 2011]. Във вербалния компонент са подробно
представени условията за получаване на този вид кредит, а в невербалния е
изобразена красива млада жена в средата на една празна стая с отворена врата, от която надничат три любопитни момчета. Съвсем логично, погледите им
не са отправени към жената, а към апартамента. И тук, отново, очакванията
на реципиентите са едни, а след получаването на информацията се оказва, че
не са прави. Изненадата, всъщност, е съвсем логична, тъй като резултатът е
пряко свързан с информацията от вербалния компонент.
Друга тенденция в днешно време е експлоатирането на идеите в рекламите в публичното пространство и във всекидневното общуване по много
оригинален и хумористичен начин. Това още веднъж потвърждава факта, че
рекламите са отражение на действителността и социалната динамика на обществото, в което живеем, както и обратното, че действителността и обществото отразяват и са пряко свързани с идеите в рекламните текстове. Пример
за такава връзка е играта на думи между слогана на Nokia: „Nokia Connecting
people” (Nokia, свързваща хората) и „закачката”, основаваща се на този слоган: „Ракия Connecting people”. И в двата случая концепцията за свързващото звено е налице. Докато слоганът е превъплъщение на съвременното схващане за глобализация и е валиден за всяка една група от хора, без значение
на тяхната култура, ценностна система, идентичност, народност и прочее, то
вторият текст е строго ограничен за българската култура, или най-много за
балканската. С други думи, на преден план излиза противоположното социално явление, на което се разчита в най-голяма степен в рекламните текстове
в наши дни, а именно локализацията или регионализацията (в зависимост от
конкретния контекст).
Като заключение може да се каже, че:
1. И в двата вида реклами на услуги това, което е изнесено на преден
план, са не толкова финансовите изкушения, колкото културно специфичните
моменти, които доставят удоволствие на реципиентите на текста, и които са
реализирани посредством интертекстуалност, познати или даже любими фрази и изрази, навлезли в българския език в последно време, неочаквани комбинации на информация от вербалния и невербалния компонент и др.
2. Културно специфичните аспекти в този тип текстове са „взети назаем” от действителността, пречупени са през призмата на рекламните послания, и върнати обратно в тази действителност, в която битуват евентуалните
потребители на тези услуги.
3. И в двата вида реклами присъстват както вербален, така и невербален компонент, но принципът на удоволствието се постига не толкова посред-
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ством комплиментарността на някой от компонентите или надграждането на
информация, отколкото като резултат от изненадващите и неочаквани реплики под формата на реакции на предложените услуги.
4. Освен това, прибягването към ситуации, в които участват деца, предизвиква приятни асоциации, защото се свързва винаги с нещо подобно на нашите преживявания или с нашите спомени от детството. По същия начин, не
рядко поведението на възрастните хора е или неадекватно на представената
ситуация, или най-малко изненадващо в отрицателния смисъл на думата, като
се има предвид положителният момент в предложените услуги.
5. И не на последно място, привидното разминаване или несъответствие
между заявените услуги и намерения на фирмите и културно специфичните
реакции на реципиентите на рекламните послания предизвикват хумористичен ефект, благодарение на който рекламите само могат да постигнат търсения успех.

Източници
http://semeistvo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=67
http://vbox7.com/play:3cbcacf1&al=1&vid=174296
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К ВОПРОСУ О РЕКЛАМЕ КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ
(на материале русского, немецкого
и болгарского языков)
Боряна Тенчева

ON ADVERTISEMENT AS AN OBJECT
OF STUDY OF LINGUISTICS
(based on advertising texts in Russian,
German, and Bulgarian)
Boryana Tencheva
ABSTRACT: The article examines advertisement as a linguistic object and
analyzes the main linguistic characteristics of the advertising text. Attention is paid
to linguistic and extra linguistic factors that influence the shape and structure of the
text. Listed are the major linguistic methods used to create attractive and effective
advertisement.
KEY WORDS: advertisement, linguistic research, results of linguistic analysis, linguistic methods, linguistic and extra linguistic factors

Реклама определяется как экономико-психологический феномен, отражающий все изменения в языковой среде и в основных сферах жизни общества: экономической, социальной, политической, духовной и т.п.
Многие лингвистические (фонетические, морфологические, лексикосемантические и стилистические особенности языка) и экстралингвистические факторы влияют на форму рекламы и на структуру рекламного текста.
Существует много критериев, опираясь на которые можно провести
классификацию реклам. При этом разные классификации не исключают друг
другу, а одну и ту же рекламу можно отнести одновременно к нескольким
классификациям. В зависимости от критериев можно классифицировать рекламы следующим образом:
По виду рекламируемых товаров различаем рекламы о еде, косметике,
одежде, обуви, автомобилях, лекарственных средствах и медикаментах, туристических дестинациях, электрических приборах и т.д.
По целевой аудитории бывают рекламы, направленные на детей, на молодёжь, на предпринимателей и т.д.
По месту размещения рекламы делятся на телевизионные, радио-рекламы, печатные, наружные и др.
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В зависимости от рекламируемого объекта рекламы делятся на торговые, социальные и политические (в том числе предвыборные). Все рекламы
отличаются, хотя и в неодинаковой степени, лингвистическими особенностями, на которые обратим внимание в статье. Целью коммерческих реклам
является популяризация продукта, привлечение клиентов и стимулирование
роста объема продаж товара. Чтобы реклама в сжатом виде несла всю необходимую информацию и чтобы достигла желаемого результата, более эффективно, рекламисты используют различные лингвистические приемы.
Социальные (некоммерческие) рекламы привлекают внимание к проблемам социума и призывают к изменению модели поведения общества. Такой рекламой является социальная кампания информационной программы
МВД России по профилактике беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних. Граждане призываются усыновить ребенка-сироту словами
«Возьми меня домой».
Язык реклам ярок и богато насыщен средствами выражения экспрессии.
Наблюдается максимально эффективное использование языковых средств.
Краткие фразы воспринимаются и запоминаются легче. Повторение ключевых слов, названия бренда или товара и повторение каких-либо сходных
звуковых и лексических элементов в начале смежных предложений приводит потенциального потребителя в состояние, благоприятное для восприятия
рекламного текста. В подтверждение этой мысли приведем пример анафоры
(т.е. повторения одних и тех же элементов в начале каждого параллельного
ряда) на трех языках, где лексический повтор соотносится с синтаксическим:
напр., русская реклама кофе JACOB’S: Потому что письмо не улыбнётся в
ответ. Потому что по интернету не понять с полуслова. Потому что по интернету не передать тепло рук. Потому что фотографию нельзя обнять. Потому что по телефону не видно глаз. Аромагия сближает.;
русская реклама шотландского виски CHIVAS: «Всегда по рыцарски.
За свободу. Всегда по рыцарски. За галантность. Всегда по рыцарски. За верность»;
реклама болгарского пива «КАМЕНИЦА». Рекламный ролик называется «Манифест да спасим мъжа»: «Когато истинският мъж е заплашен, ние в
Каменица казваме стига! Когато истинският мъж е в опасност, ние казваме
НЕ! Неее, аз няма да пия нищо синьо, да се мажа с крем и да чета менюта,
няма да дам дистанционното, да разхождам пудела или да поливам цветята!
Няма да гладя дънките си, да пазарувам в МОЛ-a, да помня годишнини или да
се обаждам на тъщата! Няма да питам за посоката, да ползвам конец за зъби,
да чета инструкции или да мия колата си! Няма да стъпя в спалнята, да гледам
романтични комедии! Няма да я чакам цял час! Няма да предам приятеля си!
Да отворим Каменица, да спасим мъжа!»;
Немецкая реклама лекарства Ratiopharm: «Gute Preise. Gute Besserung»;
Немецкая реклама Kodak (слоган остался на английском языке): «Share Moments. Share Life».
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Язык коммерческой рекламы запоминающийся и провоцирующий. В рекламных текстах используются различные лингвистические приемы, не только лексические, но и синтаксические. Текст часто совмещает в себе несколько
лексических пластов: общеупотребительную нейтральную, специальную или
разговорную лексику. Примером применения разговорной, даже иногда жаргонной (вульгарной) лексики являются следующие рекламы: напр., Русская
реклама шоколадного батончика «Snickers» с участием известной балерины
Анастасии Волочковой. Балерина говорит: «Поцелуй мне в пачку!», как ответ
на реплику баскетболиста «Диман, что за балет? Играй жостче!»;
В немецкой рекламе торговой сети по продаже бытовой техники и электроники Media Markt: «Ich bin doch nicht blöd.» относим имя прилагательное
blödе к разговорной лексике.
А в болгарской рекламе водки «Бяла мечка» полураздетая певица говорит вульгарным и пошлым тоном: «Ето това чукане чаках!»
Для рекламы типична языковая манипуляция, а именно использование
особенностей языка с целью скрытого воздействия на адресата и побуждения
его к действию. Некоторые выражения в рекламе с течением времени становятся настолько яркими, что они остаются в сознании аудитории в виде клише
или штампов, слышимых в любой повседневной ситуации. Все чаще и чаще
можно услышать фразы как: «Не тормози! Сникерсни!». Так говорит, например, русский другу, чтобы тот не беспокоился. Немецкий слоган «nicht neu,
mit Perwoll gewaschen» имеет уже шуточное значение выражения «хорошо
выглядящий, сохранившийся, почти как новый». Несколько лет назад никто
из молодых людей не удивлялся бы, если бы услышал вместо болгарского
приветствия «Добър ден!» выражение «Ооо, Пепи!» (из рекламы сосисок
«Леки») или вместо благодарности слова «Кàжи, баба, thank you!» (из рекламы маргарина «Калиакра»).
Чтобы превратить зрителя (слушателя, читателя) рекламы в покупателя продукта или побудить потребителя к совершению повторных покупок, в
рекламах широкое применение находят атрибутивные словосочетания. Реальным и потенциальным покупателям предлагаются товары выражениями, описывающими рекламируемый продукт, выдуманными словами, как например
в примерах: «Сближающая аромагия …» из русской рекламы кофе Jacob’s
Monarch; «FANTA MADNESS се бъзззвръща!» из болгарской рекламы безалкогольного напитка Fanta;
Употребляются эпитеты, подчеркивающие преимущества и невероятные качества рекламируемого товара, которые отличают его от остальных:
• «повече», «уникален», «по-добър», «по-изгоден», «по-евтин», «супер», «свръх-» и т.д.: «Силата на уникалния чаромат.» из рекламы кофе
Jacobs Monarch;
• «больше», «дешевле», «лучше», «самый …», «выгоднее», «единственный», «уникальный», «супер», «сверх-» и т.д.: напр. реклама Whiskas «Питает лучшие чувства»; реклама Orbit «Самая вкусная защита
от кариеса»;
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• «mehr», «besser», «günstig», «noch», «pur», «extra», «frisch» и т.д.:
напр. реклама Burger King: «Weil‘‘s besser schmeckt»; реклама конфет
Raffaello «Das pure Vergnügen»; реклама торговой марки Hornbach
«Alles günstig, immer günstig – Hand drauf!»;
Наибольшей частотностью использования на всех языках отличается
имя прилагательное «новый» (нов, neu, new): «Новый Якобс Три в Одном.
Целая чашка кофейного удовольствия!», «So klar, so pur, so natürlich frisch ist
das neue Fa Natural & Pure Duschgel. Tauchen Sie ein in die pure Frische und in
den belebenden Duft. Das reinste Vergnügen für Ihre Sinne. NEU Natural & Pure
Duschgel von Fa. Frische zum Wohlfühlen.», «Новият BONUX AUTOMAT: почисто, по-икономично, по-разумно!»
Рекламисты считают, что они помогают потребителю, таким образом,
выбрать самый лучший товар. Все эти слова создают иллюзию, что рекламный бренд сравнивается с другими торговыми марками той же категории. Следует отметить, результат всегда один и тот же: предлагаемый товар является
лучшим в этом ряду. Таким образом, рекламисты пытаются заставить людей
нуждаться в том, о чьем существовании они раньше даже и не подозревали.
С синтаксической точки зрения встречаются чаще всего глагольные
конструкции, где глагольные формы повелительного наклонения выражают
побуждение реальных и потенциальных покупателей к желательному действию: напр. реклама виски JACK DANIEL’S: «Открой желанное…»; Jacobs 3
in 1. Позови друзей на реальный кофе микс.; реклама торговой сети магазинов
Пикадили: «Зареди с настроение!»; реклама Sprite: «Подчини се на жаждата!»; реклама торговой сети магазинов ИКЕА: «Entdecke die Möglichkeiten!»;
реклама немецкой газеты BILD: «Bild Dir Deine Meinung!»
Следует отметить, что в рекламных текстах преобладают восклицательные, прежде всего односоставные предложения и/или риторические вопросы: напр., бренд Müller: «Alles Müller oder was?», бренд Braun: «Качество.
Надёждность. Дизайн.», реклама банка Deutsche Bank: «Leistung. Vertrauen.
Erfolg.»
В рекламных текстах обнаруживается также морфологическая особенность, а именно использование множества личных и притяжательных местоимений и форм сказуемого в 2 л. ед.ч., чтобы послание было отправлено к
конкретному адресату и чтобы рекламный текст уменьшил дистанцию между рекламодателем и целевой аудиторией: напр. реклама о фруктовых соках
Granini: «Granini – tue das Beste aus der Frucht!»; реклама о СТАРОМ КЁНИГСБЕРГе: «Согрей душу по-французски!»; реклама Coca Cola: «Победа тебе
по плечу!»; реклама продуктов бренда Tefal: «Ты всегда думаешь о нас»; реклама батончика Kinder Bueno: «Mach dir das Leben Bueno!»; реклама прохладительного напитка Fanta: «Пий Фанта – бъди BAMBOOCHA»; реклама
корма для кошек: «Вашата котка би купувала WHISKAS®. Всеки път!»
Благодаря многим средствам выражения, находящим широкое применение в рекламе, рекламное сообщение реализует свою особую коммуника-
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тивность. Характерной чертой всех рекламных текстов (даже разноязычных)
является богатое разнообразие вербальных средств рекламы.
В рекламных текстах используются многие фигуры и тропы (в том числе метафора, аллегория, гипербола и т.д.), которые прежде всего применяются в художественных текстах. Приведем примеры:
• олицетворение (перенесение свойств одушевлённых предметов на
неодушевлённые) – в рекламном ролике болгарская сосиска «САЧИ» изображается в виде живого лица: «Той е голям свежар. Ухае изкусително. Обича
пикантните шеги и е душата на компанията. За приятелите си ще премине и
през огън. Накратко – перфектният кренвирш. Сачи – кренвирши за познавачи»; бренд Multitabs: «Умные витамины»;
• аллитерация (повторение одинаковых или однородных согласных или
морфем с целью лучшей звуковой выразительности, чтобы оказать более сильное воздействие на адресата) – бренд Maybelline: «Maybe she’s born with it.
Maybe it’s Maybelline.»; реклама торговой сети Saturn: «Geiz ist geil“»; реклама магазинов Kik «Kleidung clever kaufen bei Kik»;
• игра слов – в рекламе Deutsche Bahn (DB) «DB. Die Bahn» вместо слова «deutsch» появляется определенный артикль и таким образом, подчеркивается, что единственный и самый лучший поезд в Германии Deutsche Bahn;
• сравнение – реклама бытовой техники ROLSEN «Жизнь легче, чем
кажется.»;
• рифма – бренд Kinder Pingui: «Geschmack in Frack», реклама торговой
сети магазинов IKEA: «Есть идея – есть IKEA»; бренд Apollo Optik: «Ideen
fürs Sehen»; бренд Jacobs 3 in 1: «Дела потом – пьем Jacobs Три в Одном!»;
реклама батончика Kit Kat King Size: «KitKat больше – перерыв дольше!» и
т.д.
Обратим внимание на интересный случай, связанный с рекламой пива
Erdinger. Рекламный лозунг пива Erdinger – «In Bayern daheim, in der Welt zu
Hause.». Здесь, в принципе, оба слова «daheim» и «zu Hause» имеют значение «дóма». Они синонимы, но наречие «daheim» отличается в баварском диалекте большой частотностью употребления, чем «zu Hause», поэтому оно
логически связывается с Баварией, а наречие «zu Hause» соотносим к словосочетании «in der Welt» [букв.: в мире]. Вторая половина суждения построена
на основе смыслового контраста, и мы могли бы классифицировать ее как парадокс, так как представлена необычная, на первый взгляд, ситуация «в мире
мы дóма», противоречащая общепринятой логике. Следует отметить, что
слоган состоит из двух частей с одинаковым синтаксическим строением, в
котором есть условное противопоставление двух образов – с одной стороны,
образ Баварии, с другой, образ мира. Если заменим фразы символами, получается следующее1: [а.c1, b.c2]. Выше упомянуто, что c1=c2=с «дóма», поэтому
получаем следующее приблизительное тождество [а.c ≈ b.c], респективно, [а
In Bayern = а, daheim = с1, in der Welt = b, zu Hause = с2. Може да се счита,
както беше упоменато по-горе, че daheim = zu Hause, следователно с1= с2 = с.
1
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≈ b]. Бавария является частью мира, следовательно, можно считать алгоритм
правильным. Отсюда следует вывод, что в суждении нет логического противопоставления отдельных частей. С лингвистической точки зрения, рекламисты применили синтаксический параллелизм, чтобы придать рекламному
лозунгу более выразительную силу, чтобы сделать его более эмоциональным
и рифмическим, сохраняя вместе с тем непротиворечивый смысл выражения.
Другой интересный пример – рекламный слоган о кредитных картах
АЛЬФА-БАНК «Твои личные безналичные». Не вызывает сомнения, что рекламный призыв воспринимается как смысловое единство, состоящее из двух
антонимов.
Для лучшей визуализации качеств товара используются создателями
реклам звукоподражательные слова, которые вызывают определенный вид
ассоциаций и мыслей среди реальных и потенциальных покупателей. Такой
лингвистический прием встречается на всех рассматриваемых в статье языках: напр., бренд Shweppes: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-вепс!», «Schhh… для искушённых.»; бренд АХЕ: «Boom Chicka Wah Wah»
В рекламных текстах активно функционируют также множество фразеологизмов. Устойчивые словосочетания имеют более выразительное оценочное значение, чем остальные слова и свободные словосочетания. Использование фразеологических единиц многообразное, чаще всего оно основывается
на подсознательном и ассоциативном мышлении целевой аудитории. Чтобы
воздействовать более эффективно на адресата и чтобы рекламисты придали
своей идее завершенность и яркую выразительность, они дают эмоциональную тональность рекламному сообщению. Нередко фразеологизмы трансформируются в целях реклам: напр., реклама батончика Snickers с лесными
орехами: «И все-таки он существует!» (исходный фразеологизм «И все-таки
она вертится!» – крылатая фраза известного астронома, философа и физика
Галилео Галилей. Он был вынужден отречься перед инквизицией от своего
убеждения в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот); Бренд
Knorr выступает трансформированным рекламным девизом известной немецкой поговорки: «Ende gut – alles gut!» (букв.: «все хорошо, что хорошо кончается»). Вместо слова «Ende» появилось существительное «Essen», коррелирующее с пищевыми продуктами торговой маркой Knorr. Для иллюстрации
этого явления в болгарском языке приведем следующий рекламный девиз «На
един клик разстояние». Составители рекламного текста предлагаемых банком «ДСК» услуг обратились к исключительно частотному устойчивому словосочетанию «на една ръка разстояние». Здесь замена лексемы «ръка» словом «клик» во фразеологической конструкции в какой-то степени расширяет
смысл фраземы, и вместе со значением «очень близкий» появляется побочное
значение «легко приобрести, только нажатием одной кнопки».
В данной статье мы постарались рассмотреть рекламу с языковой точки зрения и проанализировать основные лингвистические приемы, находящие
применение при составлении рекламного текста. Основной целью коммерческой рекламы является раскрытие некоторых специфических свойств товара
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атрактивным способом. Гармоническое взаимодействие вербальной и визуальной реализации основной идеи рекламы гарантирует успех предлагаемого
товара на рынке. Важно отметить, что именно использование подходящих для
целей рекламы имен прилагательных и существительных, наречий, фразеологических единиц и т.д. вызывает необходимые ассоциации, влияет на эмоциональную тональность рекламного сообщения. Благодаря многим лингвистическим приемам, рекламисты уверяют целевую аудиторию в качествах данного
товара и в его преимуществах, чтобы покупатель приобрел его.
В заключении необходимо отметить, что уровень и качество рекламы
отображаются в культурном языковом развитии общества. С одной стороны,
из рекламы в повседневное общение очень быстро входят новые слов, искаженные рамочные конструкции, неправильное использование лексики и т.д. В
этом случае можно считать, что рекламисты выполнили свою задачу успешно, так как им удалось создать атрактивный рекламный текст, оставшийся
надолго в сознании целевой аудитории. С другой стороны, однако, ставится
вопрос о том, не оказывают ли все эти искаженные слова и языковые трансформации негативное влияние на молодежь и воспитание детей.
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Етикетът „уникат” в културния
туризъм на созопол
Стефка Томова

The label “unique” in the cultural
Tourism OF Sozopol
Stefka Tomova
ABSTRACT: The subject of research is the impact of media on the development of the media image of Sozopol as a cultural and tourist destination and its
establishment as a media sensation through the attribution of the label “unique”.
The paper also studies the way the image of the town is created through a wide range
of criteria of newsworthiness and through the assurance of massive media coverage.
KEY WORDS: mass media reality, communication, cultural tourism, labeling, image

Властта на медиите или медиите – четвъртата власт! Днес това е една
метафора за безсъмнената им роля да диктуват посоката на общественото мислене и да моделират обществения живот. Всяка медийна изява е насочена
към определена група хора и в резултат на това съответните адресати планират и провеждат своите действия в обществото. Пресечна точка между медиите и туризма са комуникациите.
По своята същност туризмът е световен динамичен бизнес, който е една
от най-привлекателните форми за оползотворяване на свободното време на
хората. Развитието на туризма е невъзможно без актуална информация, бърза
комуникация и насочване на точните послания към ключовите публики [Алексиева 2011:2].
Медиите у нас все повече разбират силата си в това да внушават нагласи, да изграждат представи, да дават възможности за редовна, за директна
комуникация с аудиторията. Или както е казал Русо, тези, които контролират
мнението на един народ, контролират неговите действия. Във връзка със спецификата на масмедийната „реалност“ много често директно се говори за манипулация и дори пропаганда от страна на съставящите медийните текстове
[Добрева 2011: 31].
Прави впечатление колко често използваме етикета „уникат” и как този
етикет моментално печели общественото внимание и приковава аудиорията
да се концентрира върху презентирания продукт или събитие. Обект на внимание тук е Созопол, защото това е може би най-ярко развиващата се дестинация за културен туризъм в страната ни. Разбира се, има обективни културноисторически предпоставки за това.
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Созопол е най-старият черноморски град в България. Първият известен
голям град на неговата територия е Аполония Понтика – елинска колония,
основана от милетски гърци още през 610 г. пр. н. е. През античността градът
държава бил най-големият и най-богатият по Черноморието, център на оживена търговия и изкуство. Заради своето могъщество и значимост го нарекли
Аполония Магна (“велика”). По-късно е известен с името Созополис – „град
на спасението“.
И не е никак случайно, че днес Созопол е един от туристическите центрове на страната, съчетаващ успешно древността и съвремието. Над 200
къщи от средата на XVIII и началото на XIX век, с тесни и къси калдъръмени
улици придават романтичност на Стария град. Богато е и наследството на култови сгради – църкви, манастири, параклиси. Десетилетия наред от дълбините на морето край Созопол са вадени на бял свят предмети, които възкресяват
по убедителен начин миналото на едно от най-забележителните селища по
българското черноморско крайбрежие.
За историческото минало на Созопол може да се говори много, но поважно е какво е неговото настояще.
През 2010 г. край Созопол бяха открити мощите на Св. Йоан Кръстител.
Така градът пое славата на втори Йерусалим и освен морски туризъм започна
да развива и поклоннически. До колко това събитие е случайно, може да се
дебатира.
Репрезентацията в масмедиите произведе една нова реалност и осанка
на морското градче. И тази масмедийна “реалност” вече продава туристически продукт. Уникалното откритие е много удобно за разкриване на печеливш
бизнес. Прави впечатление фактът, че 30 на сто от приходите в туризма в света са именно от поклоннически туризъм. Ето как „произведената” новина създава добри условия за частните и националните икономически интереси.
Наред с радостта от откритието сред обществеността се появиха и съмнения, че находката е измислена. „Прекалено много са последните години и
все с грандомански претенции – царе, царици, златни лаврови венци, сега пък
мощите на Йоан Кръстител. Не вярвам! Обикновени хорица не изравят ли?
Ми то в България е била населена само със светци, царе и царици, ако съдим по честотата и значимостта на находките през последните години”
(Божидар Димитров: Мощите на Йоан Кръстител родиха дива завист – в.
Дневник, 03.08.2010).
Въпреки съмненията в научните среди дали това не е „конструирана
истинност“ електронното гласуване, инициирано от правителството на Република България, донесе на старинния Созопол и мощите на Йоан Кръстител
победа в класацията “Чудесата на България”.
Как медиите могат да допринесат за изграждането на цялостния образ
на една културна дестинация (в случая Созопол), ще покажат и следните извадки от статии и коментари в печата, новинарски емисии и др. Извадките
са от интернет, тъй като онлайн комуникациите се превърнаха в средство за
глобално ориентиране на потребителите в туристическия пазар. Те създадоха
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гъвкава среда, в която потребителите могат да бъдат информирани, привлечени и спечелени за най-добрия продукт на този пазар, и по този начин изместиха класическите медии.
Изследванията за периода 2007-2011 г. показаха, че туристическата дестинация Созопол трайно се етикетира като „уникат“ в различни медийни
формати. Създава се верига от позитивни послания, които надграждат имиджа на града като културна дестинация и превръщат името Созопол в „запазена марка”. Ето и извадка от тях:
• Созопол е удостоен със златен печат за „Уникално европейско селище”. Наградата се присъжда от Европейския форум на експертите
и Официалното представителство на уникалните селища в Европа
(Днес.бг, 18.12.2007: В Созопол ще подпечатват евродокументи със
златен печат).
• Уникално откритие в Созопол смая света // Непокътнатият реликварий 100% съдържа мощи. И то мощите на самия Предтеча.
За броени минути новината обиколи вчера България. Потвърди ли
се, Созопол ще се превърне в малък Йерусалим. Хиляди поклонници
от цял свят ще се стекат да видят святата реликва, категорични
са експертите. Проф. Казимир Попконстантинов прави извода, че
е открил тленни останки на Кръстителя от факта, че мраморното ковчеже е било вградено именно в центъра на олтара на църква,
носеща името на свети Йоан (Димитрова, Е. Денонощна охрана за
Кръстителя – в. Стандарт, 29.07.2010).
• Старият град на Созопол ще стане нещо уникално // При реализацията на проекта Старият град на Созопол ще стане нещо уникално.
Според кмета инициативата о. Св. Иван да стане част от културното наследство на ЮНЕСКО е добра (ИА „Фокус“ – Радио „Фокус“
– Бургас, 4.12.2010).
• Още едно уникално откритие в Созопол // Екипът от археолози, ръководени от Кръстина Панайотова, поставиха началото на археологическото лято в Созопол с уникално откритие. Това е уникална
църква, носеща името „Свети Апостоли“ и намираща се в “Крепостта на феодала”. В света няма друга църква с такова име (http://
www.pochivka.com, 28.03.2011).
• Археолози откриха уникално монетно съкровище в Созопол // Тази
година археолозите от Созопол започнаха сезона с голяма находка.
При нос Скамни в стария град те откриха уникално монетно съкровище от 13 век. Учените предполагат, че там се е издигала голямата
крепост на владетеля на града.
Най-вероятно монетите са част от зестрата на знатна аристократка. Предполага се, че съкровището е било поставено в кожена торба на кръста на девойката. Монетите са сечени за някой от латинските императори
през Средновековието. Археолозите са изненадани от големия им брой, тъй
като не е практика в християнските гробове да се поставят богати дарове.
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Въпреки че разкопките са още в началото, интересните находки изскачат една след друга. В стените на църквата, за която се предполага, че е
част от манастира „Свети Апостоли“, археолозите се натъкват на стъкленици от френски парфюм от края на 19 век. Флаконите са били вградени
при строежа на храма.
Парфюмът е бил хитов за епохата си и изключително скъп. Справка
в интернет показва, че знаменитата френска парфюмерийница все още
съществува. Затова археолозите решават да известят търговците, че преди век и половина козметиката им е стигнала чак до Созопол (http://www.
manager.bg, 22.04.2011).
• Уникална изложба идва в Созопол // Изложбата е изключителна,
защото включва оригинални творби на големия български художник
Захари Зограф… Експозицията е голяма, включва десетки икони, картини, стенописи и писма на Захари зограф. За първи път творби на
големия български художник ще бъдат извадени от Музея за българско изобразително изкуство (http://www.bszone.info, 18.08.2011).
• Уникални находки намерени в Созопол // Няколко каменни котви
откриха водолазите от подводна експедиция на Националния исторически музей (НИМ) в древно пристанище… Досега се смяташе,
че първите средиземноморски мореплаватели в Черно море са гърците, влезли в морето ни през ХІІ в. пр. Хр. Котвите от Созопол
разбиват тази представа, доказвайки някои легендарни сведения,
че корабоплаване в Черно море има поне едно хилядолетие по-рано.
А също, че Троянската война е избухнала не заради хубавата Елена, а заради митата и акцизите, които троянци са наложили на
древните мореплаватели, възползвайки се от контрола си над Дарданелите – входа за Черно море – каза Божидар Димитров (http://
www.19min.bg, 12.09.2011).
В условията на висока конкуренция с туристически дестинации с богата история, традиции и опит информацията става най-ценният капитал за
привличане на туристи и партньори. Рекламирането и популяризирането на
богатото наследство като нетоменима част в световната съкровищница е предизвикателство и към ПР специалистите. Те са знаковите фигури в комуникациите, които трябва да предложат достоверна информация, ясни послания
и точна визия за страната, за да подобрят имиджа й с популяризиране на българското историческо и културно наследство [Алексиева 2009: 7]. Особено
ако клиентът е спечелен с „уникални“ културно-исторически атракции, внушени му чрез медиите.
От направения преглед на електронните източници, определено можем
да се твърди, че се използват максимален брой съдържателни критерии за
изграждане на цялостния медиен образ на дестинацията. Тези показатели са
особено ефективни и в много случаи могат да се окажат решаващи за избора
или отхвърлянето на дадено събитие за медийно представяне [Добрева 2011:
54]. Конструирането на цялостен имидж чрез широк спектър от съдържател-

472

ни критерии за новинарска стойност осигурява голямо масмедийно покритие
на темите, свързани с културния туризъм и дестинацията Созопол.
ü Събиятията са с висока честота (продължителност) и се подновяват
на определно времево разстояние, за да се поддържа интересът. Темите са с дълготрайна валидност и позволяват широко представяне в
анализи, коментари, интервюта и др. извън новинарските блокове.
ü ПР кампанията е изцяло базирана на положителната визия.
ü Разчита се на културната близост и релевантност на имформацията.
Когато се говори за културна и историческа събитийност, акцентът
пада и върху етноцентризма, създавайки благоприятно обществено
раположение.
ü Интензивност – уникално, само, единствено, изключително, най- и т.
н. са обичайни изрази, с които се подчертава “суперлативният” статус
на нещата, свързани със Созопол, и се поддържа валидността на етикета уникат.
ü Приписва се елитност на случващите се събития в Созопол, например чрез направените археологически разкрития в смисъл, че цял свят
иска да има подобни находки, но те са за нас; внушава се един вид
„богоизбраност” на нацията ни.
ü Събитията, свързани с откритията, са с висока новинарска стойност,
защото са респектиращи, неочаквани (непредсказуеми, редки),
бляскави, изненадващи и се случват единствено на това място, в този
момент.
ü Оползотворява се и новинарският критерий недвусмисленост, макар
и по особен начин. Пример за това са съмненията, допуснати в медиите, относно автентичността на мощите на Кръстителя. В такъв случай най-добре е да се прибегне до позоваване на мнението на елитна
личност – научен авторитет, който да потвърди истинността на находките, базирана на изследвания и безспорни научни доказателства.
Така новината ще си остане сензационна и с висока интензивност. И
наистина подходът в случая е точно такъв.
ü Очаквания – какво иска да чуе аудиторията е важен фактор, на който
информацията за един туристически обект като Созопол определено
трябва да отговаря.
Ето как етикетът уникат в рамките на една добре изградена ПР стратегия превръща Созопол в медийна атракция, в сензация не само на национално, но и на международно ниво. Градът е продаваем търговски продукт, който
се лансира на туристическия пазар с имиджа на интересна и неповторима
културна дестинация.
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НОВОТО РАЗБИРАНЕ ЗА УНИВЕРСАЛНАТА
ЖЕНСКА ИДЕНТИЧНОСТ – ОБРАЗИ И
ПРЕДСТАВИ В МИНАЛО И БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
Емилия Николова

the New understanding of the universal
female identity – images and ideas
in the past and the future
Emiliya Nikolova
ABSTRACT: The problem of female identity in the functional areas of
memory is an extremely important part of identity politics of any society. The paper
examines the problem of harmony between the sexes as a myth in opposition to the
idea of universality. It tracks prospects for the development of femininity as a consequence of historically imposed landmarks, patterns and trends. Feminist notions of
power relations between the sexes in the context of the emerging modern universal
female identity are explored. Emphasis is placed on the female image in its mythology, historical development, viability and variability.
KEY WORDS: gender identity, feminism, social environment, historical
models, femininity

В темата за женската идентичност се преплитат много и различни по
своята същност схващания за идеализирания женски образ. Официалният дискурс на обществото идеализира жените преди всичко като прогресивна сила,
която има особена роля в социалното преобразуване на обществения и всекидневния живот, в създаването на „новия човек” и „новия начин на живот”.
Какви са били предпоставките за реализацията на този идеал? Представата за половите идентичности сред българите през ХIХ и ХХ век е базирана
върху християнската традиция, фолклора и масовата писмената култура на
модерното време, създавани предимно от мъже (поради незначителния брой
на грамотни и образовани/литературни жени през по-голямата част от българската история). Затова не е чудно, че образите/репрезентациите на жени са
едностранни, в повечето случаи отразяващи мъжката, предполагаемо „универсална” гледна точка1. Независимо от техния създател обаче самите жени
Виж. Claude Thomasset. The Nature of Woman. – In: A History of Women in the
West. Vol. 2: The Silence of the Middle Ages. Christiane Klapish-Zuber [ed.], The Belknap
Press of Harvard University Press, 1992, pp. 43-69.
1

475

участват в съхраняването и препредаването на тези образи чрез „народната”
традиция и патриархалната нормативна култура.
Традиционното общество налага социални стандарти за женственост
на всички биологични жени, т.е. на всички женски същества, а в процеса на
социализиране се налага вярата, че избраните стандарти за „женственост”
са естествени, че те са част от биологическата „женскост”. Тук става задължително точното очертаване на понятията за вече обособените полови идентичности и „социалния пол” като такъв. Докато понятието „социален пол” се
отнася до социално-конструираното значение на биологичния пол и на различията между половете, то може да се приеме, че същото се отнася и до
начините, по които разбираме и често усилваме възприеманите биологични
разлики между половете.
Като политическо понятие понятието за социално-конструирания пол
не се припокрива с това за граматически род (gender), което определя „тя”
като женски род, а „той” като мъжки род. Социално-конструираният пол не е
непременно свързан с тялото. По-скоро той е въпрос на последователен набор
от убеждения за това, какво е присъщо на женствеността и какво – на мъжествеността. Тези съображения са в подкрепа на аргументите за утвърждаващи
действия. Жените не са изключени от полово-неутрална перспектива, нито
пък са изключени поради произволен (мъжки) шовинизъм, а най-вече защото
обществото систематично отдава предпочитание на мъжете при назначаване
на работа, както и при определяне на постиженията. Решението следователно
не е просто липса на явна дискриминация, а овластяване. Равенството не е
просто равенство на възможностите за изпълнение на ролите, определени от
мъже, а по-скоро равенство на възможностите за създаване на роли, определени от жени, или за приемане на андрогинни роли. [Мирою 2008]
Скицирана ad hoc, тази понятийност би се въвеждала от твърдението,
че човешката идентичност зависи от рамката на подвижната комплицирана
цялост на т.нар. биологично нещо. В този аспект категорията „жени” се оказва
исторически, дискурсивно конструирана категория и винаги свързана с други
категории, които също се променят; „жени” е нестабилна колективна идентичност, в която личностите от женски пол могат да бъдат позиционирани
твърде различно, тъй че не трябва да се разчита на проблематичния континюитет на субекта „жени”; „жени” е едновременно синхронно и диахронно нееднаква като колективна категория, докато за индивида, „да бъде жена” е също
непостоянна идентичност и не може да предостави онтологическа основа2.
Съвременните теоретични дискусии за идентичността на жената и капаните, които нерефлексивното използване на концептите залага на изследователите, проследяват нормативните възгледи за „жената” в народната култуВж. първата глава на Riley, D. Am I That Name?: Feminism and the Category of
“Women”. London: Macmillan, 1988. При това обаче е ясно, че тези нестабилности,
подвижности на категорията “жени” са sine qua non за феминизма, който в противен
случай би бил лишен от борбеност и жизненост.
2
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ра като основа за оттласкване или репродуциране на образите на женскостта
в по-ново време. Крилатата фраза на Симон дьо Бовоар, че „Жената не се
ражда жена, а става такава”, повече от 50 години мотивира феминистките изследвания по света. Бовоар [1996] принадлежи на генерация интелектуалки,
между които Хана Аренд, Алва Мирдал, Маргарет Мийд, които се появяват
на научната сцена през 20-те и 30-те години на ХХ век. Те са считали, че в
професионалната си кариера са третирани като равни в конкурентна, но егалитарна система, т.е. не са осъзнавали социалната значимост на своята собствена „женскост”. [Муа, Бовоар 1994]
В средата на житейския си и професионален път, обаче, всяка от тях
започва да мисли върху въпроса: „Какво е да си професионално успешно реализирала се жена в едно общество, доминирано от мъже?”. Осъзнаването
на тази категорийност на „другостта”, „различието”, „неравенството” между
„жените” и „мъжете” мотивира през 60-те – 70-те години на ХХ век специалните изследвания върху жените (women’s studies), в частност и върху тяхната
история (women’s history), която освен другото настоява, че като „различна”
тя не е по-малко важна. [Даскалова 2001] През следващото десетилетие (80-те
години) под влияние на феминистките-постструктуралистки като Елен Сиксу,
Люс Иригаре, Юлия Кръстева (познати още като феминистки на различието)
и на феминистките-фукоистки – Рози Бройдоти, Джоан Скот, Пеги Уотсън,
повлияни от идеите на Лакан, Дерида и Фуко, започва да се говори за необходимостта от промяна от „история на жените” (women’s history) към „история
на пола” (gender history). Последната пледира „жените” и „мъжете” да бъдат
изследвани не в изолация, а в отношение едни към други и за превръщане
на пола (gender) в основна категория на историческите анализи, паралелно с
класа и раса.
Разпространилият се в последните 20 години термин „идентичност”
вече се е превърнал в етикетна даденост, в дума с ясно основно значение. Той
се върти около представата за тъждествеността на едно или друго разглеждано нещо със самото себе си. Тази представа очевидно преодолява компликацията, изразена в разделителния въпрос с какво е тъждествено идентичното
нещо – със себе си като отделност или с вида, към който се отнася. Лесно е да
се отговори – и с едното, и с другото. Трудно е да се каже каква е разликата
между тези две страни на една тъждественост. Защото колкото и да съвпадат,
тъждествеността с конкретното себе си и с вида са и нещо различно. Отнесеността към клас от други като него усложнява идентичността на нещото и я
прави двуаспектна. [Богданов 2003]
Най-общата дефиниция за идентичност дава Ерик Ериксън – той я разглежда като чувство за самотъждественост и непрекъснатост във времето и
пространството. „В индивидуален план да постигнеш психосоциална идентичност означава да имаш реалистичен „Аз”-образ, включващ физическа, когнитивна, емоционална и социална реалистична самооценка” – казва Ериксън.
Според К. Гилиган: „…формирането на женската идентичност се извършва в контекст на отношения на непрекъснатост, защото майките показват
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тенденция да възприемат дъщерите си като себеподобни и свое продължение.
От своя страна момичетата се идентифицират и с пола, и с майката – така процесите на привързаност и формиране на идентичност се сливат”.
По този повод Джоан Смит казва: „Историчките-феминистки предложиха примери от много столетия и страни, за да противодействат на съвременните твърдения, че жените са по физическа конструкция и психологически темперамент по-слаби, по-пасивни, по-концентрирани върху децата,
по-малко продуктивни като работнички, по-малко рационални и по-емоционални от мъжете. Този подход утвърждава жените като исторически субекти,
действащи във времето, но едновременно с това създава „жените” като единна
и извънвремева категория: онези жени в миналото (или в други култури), чиито действия създават прецеденти за нашите собствени, са считани по един
фундаментален начин за точно такива като самите нас.” [Скот 1996]
Според българския писател и енциклопедист Любен Каравелов: „В
повечето от т.нар. цивилизовани общества… жената не е нищо друго освен
крайно разукрашена кукла, с която се залисват старите деца… сичката нейна
дресировка е усъвършенствувана само за това, за да стане по-мила и по-привлекателна за живите подбуждения и за сладострастните влечения на своя
почитател, следователно да се отдалечи колкото се може повече от своето естествено човеческо отличие”. [Каравелов 1998]
За разлика от хуманистичния патос на Каравеловия „литературен феминизъм”, повечето български интелигенти от ХIХ век, обаче, подобно на своите
съвременници на Запад, [Бел, Офън 1983] са вярвали в това, което Томас Лакьор
нарича „двуполов модел”, [Лакьор 1990] т.е. че „жената” и „мъжът” са две фундаментално различни създания, притежаващи различни органи, които имплицират
различно поведение и таланти, напълно различни възможности и интелектуален
потенциал. Именно затова те настояват върху необходимостта от два различни
типа образование и социализация за мъжете и жените, които (предполагаемо)
по-точно кореспондират с техните „естествени” предразположения.
През 30-те и 40-те години на XX век българските застъпници на десния
национализъм говорят не за „права” и за „задължения”, а за „великата мисия
на жената” – продължението на българската „раса”. По този повод Фани Попова – Мутафова казва: „Бъдещето на нашия народ лежи в ръцете на нашата
жена.” [Мутафова 1942]
Иван Хаджийски определя конструирането и дисциплинирането на
„жената” в патриархалното общество с думите: „Тази потиснатост на жената
минава в морала, във възпитанието и я превръща в едно покорно същество.
Нейната личност и самостоятелност стават свещена жертва и здравината на
семейството.” [Хаджийски 1974б] Той идеализира „демократичното минало”
с неговото предполагаемо равноправие на „мъжа” и „жената”, а съществуването на „известни ограничения за жената” отдава на влиянието на „турската
полова философия”. Тези ограничения не целяха нейното лично унижение,
а имаха за задача да охранят старата полова нравственост от всяко изкушение „волное и неволное”. [Хаджийски 1974а] В този претендиращ за безпри-
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страстност „обективистки” тон фактически прозира оправдание на двойствения морален стандарт по отношение на двата пола, мотивиран от предполагаемата греховност и инфантилност на „жената”.
Според Пиер Нора за инкорпорирането на историята на жените във
„функционалните места на паметта” е изключително важна част на политиката на идентичността на всяко общество. За много от западните страни това е
проблем на научните дебати от края на 60-те и 70-те години на ХХ век, когато
втората вълна на феминизма достига най-високи стойности и съдейства за
конституирането на научни центрове и изследователски програми, свързани с
жените и пола. В България представата за идеологията на феминизма е напълно изкривена, а като социална практика той почти не съществува.
Както навсякъде в посткомунистическа Източна Европа и тук съществуват „дълбоко вкоренени понятия за различност между половете”, съчетани
с мнение за „отсъствие на каквото и да било усещане за неравенство” между
тях. [Уотсън 1993] Поради това се тиражира митът за „хармонията между половете” в опозиция на идеята за универсалността на западните феминистки
понятия за властовите отношения между тях. Оттук има само крачка до концепта за „паралелните светове на половете” (gender parallels). Съвременната
феминистка история пледираше за използване анализите на деконструктивисти и постмодернисти, предлагащи невъзможни доскоро прочити на скритото
съдържание на историческите и съвременни текстове. Джоан Скот и Денис
Райли привеждат аргументи за преминаване от феминистка история на жените към история на пола, настоявайки за фокусиране върху категорията „пол”
(gender), а не върху „жена”/”жени”.
Коя е целостта, която има идентичност и която става субект на идентифициране? Отделният индивид, свързаните в общност индивиди или отделният индивид заедно със средата и съответно свързаните индивиди с тяхната
двойна подвижна биологична и допълнителна вторична среда? Отговорът е
усложнен от преплитането на няколко цялости, които при това трябва да се
разглеждат в трудно съчетаемите статична и динамична гледна точка. Очевидно е рисковано да се ползва обща формула, която важи за идентичността
на всички биологични „неща” (растенията, микроорганизмите, животните и
хората). Това е и основното питане – Кое е схематичното във възгледа ни за
човешката идентичност и коя е предполаганата реалност, представена с тази
схема? За да служи по-успешно за разбиране на реалностите на женската идентичност, тя трябва да се усложни с две обяснения. Първото се налага поради
имплицитната теза, че отправната точка при разбирането на тази идентичност
трябва да бъде не колективната, а индивидуалната идентичност. Според тази
реалистична теза сложното преплитане на социални и индивидуални цялости
е по-добре наблюдаемо в човешкия индивид. Става дума за непопулярна в съвременната наука гледна точка, следвана от една херменевтична социология,
която се противопоставя на обективистичното „ние”-говорене за колективната идентичност, толкова широко застъпено в европейската социална наука, в
политологията и политическата практика. Противопоставянето и съответно
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равнопоставянето на колективно и индивидуално, на мъжко и женско, е нещо
обичайно и за съвременното всекидневно говорене. То обаче става проблематично, когато се повдигне въпрос за начина на съществуването на жената и
социума. Второто се налага поради съществуването на човешкия индивид не
само като естествен, а и културен факт, но все пак е факт – индивидът съществува, случващото се и правеното от него са изразени в наблюдаеми субекти и
текстове. Това дава още едно основание да кажем, че и индивидуалната женска идентичност изглежда нещо реално.
Като всичко живо и човекът е в постоянно динамично отношение с някакви други и среда. Той приема качествата на средите и общностите, с които
се свързва и поражда своята идентичност с комбиниране на тези качества.
Като толкова биологични цялости е субект на много „е” – ситуации, но и на
много ситуации на ставане, случване, вършене и правене, които се преплитат
в динамиката на непреставащото негово самоидентифициране.
Изложената теза ни дава основание да кажем, че за да се интензифицира картината на женската идентичност са необходими интересите, енергията
и работата в една посока на много хора. Но първо, сред обществото трябва
да се популяризира мнението, че отношенията между мъжете и жените са
социални отношения и базираните върху пола различия имат фундаментално
социален характер. Видяна от перспективата на „жените”, историята изисква
други ориентири. Пренаписването на българската история означава начало на
„гражданска война” между различните вече съществуващи „универсалистки”
интерпретации на тази история.
Безспорно изграждането на женската идентичност е многопластово
случващ се процес с неединни логики и проявления. Преплитането на неговите различни социални същности е още един повод за нов поглед към идентичността на съвременната жена в контекста на множественост на случването
на процесите в социалното поле на публичния обществен дебат.
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ОБЩЕСТВЕН БАРОМЕТЪР – ОБЩЕСТВОТО ЗА
ИЛИ ПРОТИВ ЖЕНСКОТО „ЛИЦЕ” НА УСПЕХА
Емилия Николова

Public Barometer – SOCIETY FOR
or AGAINST female FACE OF SUCCESS
Emiliya Nikolova
ABSTRACT: The paper examines recent trends towards global rethinking
of the traditional female responsibilities in the context of contemporary Bulgarian
reality. It also looks into the connection between the attitudes of Bulgarian society
towards the woman realized in business and her desire for more opportunities for
self-approval and career development. Attention is paid to the existing stereotypes
and attitudes in public space by tracking the change of family roles and overcoming
social barriers in order to consolidate women’s presence in business and to overcome outdated mental patterns.
KEY WORDS: public opinion, family roles, business, social barriers, mental
patterns

Общественото положение на всеки, било той мъж или жена, се свързва
с признанието (високо, ниско), което човек получава в обществото. Стремежът към себеизява и признание е едно от великите човешки качества. Във
всеки индивид природата е закодирала гномчето на човешкото желание, на
човешкия стремеж да бъде забелязан и оценен за това, което е, за това, което
създава. Казано иначе, във всеки човек съществува стремеж към обществено
признание. И това качество е толкова силно, че в непреодолимия си стремеж
към признание, човек може да предпочете да бъде угнетяван или експлоатиран, да бъде водещ, лидер, човек с позиция в обществото, към него да се отнасят като към пълноценен индивид или съперник/конкурент.
Такава е същността на великия стремеж към признание както на отделния индивид, така и на цели групи, класи, професии, раси и народи. [Петков
2001] Общественото признание е нещо, от което хората изпитват не по-малка
потребност и за което се борят с не по-малка страст, отколкото за свободата.
Този стремеж е много близък до свободата, но не се покрива с нея и не бива
да се отъждествява с нея. Въпреки, че признанието предполага свободата за
групата като цяло, то е много по-тясно свързано с понятия като солидарност,
взаимно разбирателство, братство, потребност от еднакви условия за работа.
Обществото ни сякаш все още не изпитва потребност от легитимация на тази
свобода, на новите роли и идентичности, а може би не е готово да приеме
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преразпределението в социалните отношения, което – макар и бавно – все пак
обективно се налага от новия тип икономика и пазарни отношения.
Доколко обаче в настоящия момент реалните тенденции при избора на
типа работа и работно време съответстват на нагласите на жените и мъжете
у нас? Трябва да се отбележи, че съществуващите възможности и начинът на
организация на работата и работното време представляват важен аспект на
проблема за постигането на баланс при разпределението на времето за платения и неплатения труд на жените и мъжете. Различните джендър роли в
обществото – тези на работещ, родител, домакиня, производител на стоки за
покриване на базисните нужди на семейството, определят типа и организацията на работа на всеки от членовете на семейството.
Трябва да се отбележи, че през последните години у нас се наблюдават
определени положителни промени в семействата по отношение на споделянето на домашните ангажименти, особено при младите двойки с деца, работещи
на пълен работен ден, в средите на участващите в съвместния семеен бизнес,
както и в семействата на жените предприемачи, главно самонаетите.
Къде сме ние днес в контекста на прогнозите, че залезът на времето на
мъжете вече е ясно очертан на хоризонта? „Примерът на Балканите показва,
че и в условията на икономическа криза мачото като ценности, самочувствие
и поведение ще оцелее и ще просперира.” Като привежда данни от изследвания за 2008-2009 г., Марчела Абрашева (регионален директор на „ТНС ББСС
Галъп”) смята, че в България успешно работи моделът „традиционно силна
мъжка доминация във вземането на решения, съчетана с широко присъствие на жени във всички области на бизнеса, държавния сектор, политиката и
управлението.” [Абрашева 2009]
В днешното напрегнато и кризисно ежедневие все повече общественото
експлициране и представяне на тези проблеми повишава градуса на чувствителност на общественото мнение към проблемите на жените. И ако до вчера
образът на жената се свързваше най-вече с грижата за дома и семейството,
то днес в общественото пространство жените с управленски позиции имат и
своя специфичен профил, а именно:
• конфликтът работа-семейство има ясно очертан релеф сред тази група
жени – поради по-високата им степен на ангажираност и въвлеченост
в работата и професията и съответно поради по-високите изисквания
към възпитанието и отглеждането на децата;
• поведението и нагласите на тези жени служат за еталонни ролеви модели спрямо останалите групи в обществото и особено спрямо младите поколения – тяхното поведение и мислене има по-широк резонанс.
Как днешната българка може да допринесе със своята дейност за постигането на тази задача? Разностранни са средствата за влияние, с които
разполага съвременната жена. Те могат да се формулират в няколко общи
принципи: вземайки участие в културно-обществения живот на страната, организирайки се в дружества и съюзи, поддържайки всяка родолюбива акция,

483

всяко дело за социална взаимопомощ, българката може пряко да въздейства
на общественото мнение. [Даскалова 1998]
Самият феномен „обществено мнение” все още не е описан в изчерпателна дефиниция. Във фундаменталната и социалната психология се използват множество термини, описващи същността на мнението на отделния индивид – заучената оценъчна нагласа да се реагира по последователен изгоден
(или неизгоден) начин спрямо даден обект. Разглеждано като цяло, общественото мнение е сбор от мненията на целевата група индивиди. Някои от тях са
носители на ирационални вярвания и стереотипи, други възприемат действителността през призмата на своите елементарни схеми, а трети са използвали субективни и обективни дадености, за да развият рационални убеждения.
В крайна сметка се получава хетерогенна смес от нагласи, която се споява
от основните психологически характеристики на мнението: оценъчно, емоционално оцветено съждение, умозаключение или отношение към предмета
на оценъчната дейност.[Десев 1999] По този начин общественото мнение се
превръща в своеобразен вид обществен барометър насочен към глобално преосмисляне на традиционните женски отговорности в контекста на днешната
българска действителност.
Съвременните темпове на стремглаво икономическо развитие, глобализацията, новите световни финансови, социални и производствени реалности
превръщат жените предприемачи и мениджъри в основен субект на бизнеса,
в субект, който би следвало да „вземе нещата в свои ръце” и да се насочи към:
• повече инициатива и проактивно поведение за намирането на подходящи контрактори (включването им във високотехнологични субконтракторни вериги); включването им в изграждането и функционирането на индустриални клъстери и предприемачески мрежи;
• инициативи за по-активна роля в изграждането и реализирането на
взаимноизгодни частни партньорства;
• участие в специализирани курсове за обучение по управление на растежа, включително вътрешнофирмено обучение, както и в обучения
по професионализиране на управлението вследствие на растежа на
малките и средни предприятия;
• значимо внимание жените предприемачи трябва да обърнат върху подготвеността си за влизане в стратегически съюзи като консорциуми,
смесени предприятия – на първо място с фирми от високоразвити страни; в тази връзка е и необходимостта от повече познания и умения за
действие в интеркултурна бизнес среда (интеркултурен мениджмънт).
Много по-силна е връзката между успех и щастливо семейство. Може
би това е и причината успелите жени да са върхът не само в работата, но и в
семейството си, а феминистките да са все още „редки птици” в България. В
тази действителност приоритетното реализиране на жените като работна сила
създаде условия за негативно емоционално и морално формиране на децата
в техните семейства. Още в края на XVI век основателят на класноурочната система Ян Амос Коменски написа книга, наречена „Майчино училище”,

484

убеждаващ майките, че първото училище през първите няколко години от живота не са организираните форми на обучение – това е семейната среда.
Без да категоризирам, убеждението ми е, че моделът за ролите в семейство на XXI век се изразява в екипното сработване между мъжа и жената. Комуникацията между двамата партньори е много важна – съществуват области,
в които мъжът може да вземе по-адекватно решение от жената, но също и обратното. Въпросът е да се установи, кой е по-добрият в определена област – ако
жената е по-добра в менажирането на личните финанси, излишно е мъжът да
взима ключови и важни решения в тази област. Все пак вярваме, че крайното
решение при много сериозни проблеми следва да се вземе от страна на мъжа,
т.е. мъжът трябва да има свободата на лидер, но не и на узурпатор. Съвременното общество и динамиките на Интернет ни дават невероятни възможности
за бизнес от къщи, почасова работа или дори работа за някоя фирма от дома.
Всяка двойка може да адаптира своите ангажименти с потребностите на семейството, така че да не се налага грижа отвън. Грижата от страна на някой друг
е важна, но не задължителна и не бива да надхвърля 20 часа седмично. Към
майките, които са решили да се посветят на децата и семейството си следва да
бъде засвидетелствана почит и уважение, не по-малки от която и да било друга
професия. Не би трябвало да се гледа с презрение на жена, която е решила да
си остане вкъщи дори и през целия етап от възрастовото развитие на децата си.
Всъщност, без значение е дали преди или по време на майчинството,
жената решава да се насочи към собствен бизнес. Със сигурност, ролята и
на родител я изгражда и развива. Това развитие е полезно за нейния бизнес
и до голяма степен именно детето я прави по-успешна и дори съвършена. И
преди, и след периода на майчинство – ако една жена реши да бъде предприемач, основната и мотивация е в идеята за по-добро бъдеще – това на детето,
на семейството и разбира се, на самата нея. Разглежданата тема е важна и
защото отразява един много често срещан предразсъдък, че ако една жена
е предприемач и майка, то тя не е съвсем „истински” предприемач, защото
докато прави бизнес си мисли за децата вкъщи и това сигурно се отразява на
работата и. Това е голям проблем, защото този тип социален натиск е причина
много жени да не следват професионалните си амбиции и да се принуждават
да избират между семейството и кариерата.
Дори само тези въпроси отново пораждат дилемата за ролята на мъжа/
жената в дискурса на обществените отношения. Същевременно, противоречието между считаната за белег за нормализиране и европеизиране патриархална идеология и невъзможността да се следва във всекидневния живот
съответният модел на разпределение на ролите в семейството, предизвиква
криза на мъжествеността, бих казала – криза на патриархалната мъжественост. Раздвоението е осезаемо – мъжете едновременно се стремят да извличат
дивиденти от патриархалния ред и в същото време са потиснати, угнетени в
невъзможността си да се доближат до новите хегемониални модели на мъжественост, да отговорят на очакванията на жените за икономически просперитет в силно консумизираното постсоциалистическо общество.
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С развитието на обществените отношения се достигна до нови не само
количествени, но и качествени изменения във всеобщия пазар на труда. В
съвременното ни общество участието на жените на този пазар най-често се
разглежда като съпътстващ развитието на съвременните западни общества
процес. Той се свързва предимно с продължителните технологически промени в напредналите индустриални страни, с прехода към постиндустриалното общество, с разширяващите се образователни възможности на жените, с
въвеждането на международни директиви за равното третиране на мъжете и
жените и не на последно място с егалитаризиране на нагласите по отношение
на ролите на мъжете и жените в обществото. [Хаким 1991]
Масовото включване на жените на пазара на труда днес се определя
както от икономическите фактори, така също и от културните и религиозните традиции на обществото. В този смисъл нагласите към професионалната
работа на жените се измерват не само по континуума „положително-отрицателно”, „традиционно-модерно”, очевидно те имат многоизмерна същност. В
света на бизнеса и инвестициите начинът на инвестиране и успех е еднакъв
както за жените, така и за мъжете. Независимо дали става дума за инвестиране на време, труд, акции, бонове или имущество, инвестициите и бизнесът не
се интересуват кой купува, продава или дава под наем. Когато става дума за
бизнес и пари, мъжете и жените са различни – в историческо, психологическо, умствено и емоционално отношение. Независимо, че жените изглеждат
неспособни да водят бизнес, успехите им в кариерата и деловата сфера не
могат да се оспорват. Абсолютно във всички сфери се забелязват бизнесдами,
които успешно се конкурират с мъжете, а някои дори ги превъзхождат. Кои са
факторите, които са в основата на успеха на жените в бизнеса?
• актьорско майсторство и психология – жените са гении на превъплъщаването; те играят различни роли, без сами да забелязват това, с което
печелят допълнителни точки в „играта” на бизнес; освен това, че деловите дами са прекрасни „актриси”, те са и великолепни психолози – това
предимство е заложено от природата и често се използва подсъзнателно;
• тактичност и внимателност – жените по-добре от мъжете чувстват отношенията между хората, също така и отношението към себе си; бизнесдамите не са толкова напористи, не използват мъжки тактики, а обратното,
адаптират се към ситуацията, нагаждат се към събеседника; всяка жена
умее не само да слуша, но и да чува събеседника си – по думите му, по
интонацията, по мимиките и жестовете тя може да си състави ясна картина, която често не съвпада с тази, която искат да и поднесат;
• интуиция – задължително е да се спомене и знаменитата женска интуиция; не можем да отричаме, че повечето жени притежават това
удивително чувство, което позволява, понякога подсъзнателно, да се
избегнат неприятностите и да не изпуснат своя шанс; вероятно определен процент от мъжете също имат такава способност, но практически никой от тях не я използва в бизнеса – те традиционно се доверяват
на логиката и практичността си.
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Тайните на успялата жена са много. Някои жени са родени просто да
правят кариера, други имат работа за завиждане, трети пък учудващо добре
балансират между работата и семейството. Едно е сигурно: успелите жени в
днешно време не са рядкост, броят им непрекъснато расте. Успехът на всяка
жена не е равносилен на задължително изкачване (на всяка цена) до възможно най-високото йерархично стъпало в професията. Такъв успех се полага на
всяка една жена, независимо какво работи и каква длъжност изпълнява, стига
тя да е положила необходимите усилия и да притежава съответните качества
на характера. „Успяла жена” и „силна жена” не са някакви титли, звания и почести, полагащи се само на отделни кариеристки – те по-скоро са състояния
на духа.
Съвременната жена предприемач е уверена в способностите и качествата си. Тя умее да прави тънката разлика между това, което просто върши
добре и това, което върши и добре, и с удоволствие. Жената с радост изживява
талантите си на практика. С кураж, самочувствие и самоувереност, модерната
и успяла българка се опитва да променя „даденостите” в полза на душевния
си комфорт и „държи юздите на живота в ръцете си”.
Мнозина твърдят, че парите не са най-важното нещо в живота. Това
може и да е вярно. Парите обаче са свързани с всичко, което има значение –
здравето, образованието и качеството на живота. В крайна сметка парите купуват едно от следните две неща: те купуват робство или свобода – робуване
в работата, на дълговете и понякога дори в личните взаимоотношения или
купуват свободата да живеем живота си както изберем. [Кийосаки 2007] Ключът към свободата за жените е на първо място в постигането на финансова
свобода, а какъв по-добър начин за постигане на такава свобода от възможността за изграждане на собствен бизнес. „Правилата се промениха и е време
да поемем контрола над финансовото си бъдеще” – казва Ким Кийосаки.
Съвременният бизнес има нужда да еволюира в посока, в която силата не е равнозначна на силата на пола. Някои дори вече говорят за „Ерата
на жените в бизнес управлението.” Днешната жена предприемач е гъвкава в
мисленето си, дейна, творческа натура, която успява да открие „движещите
копчета” на мъжете, за да може да ги манипулира. Нека не приемаме този вид
манипулация като „лошия помощник в бизнеса”, а като градивния елемент,
който подпомага постигането на общите бизнес цели. Успехът е умението на
модерната жена да прави избор, да степенува приоритетите си, да бъде търпелива, но да не прави компромиси със себе си. Най-важно е да се разбере, че
ключът към успеха са обучението и опита. Колкото по-умно жената подбира
инвестициите си, ръководи живота си и преследва целите си, толкова по-голям ще бъде успехът и като жена предприемач. Няма граници, няма „стъклени тавани”, няма ограничения в един глобален свят, в който всеки, било той
мъж или жена, може да извоюва своето достойно място на успешен човек.
Зад всичко това остава само многото работа, пропуснатите детски усмивки и
семейни вечери, но в замяна има удовлетворение и изпълнен с много постижения живот.
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LAnguage Ideologies, communication
and the new “deficit model” –
the image of men in the discourse
of self-help texts
Radostina Iglikova
ABSTRACT: The following paper offers a discursive treatment of the problem of language ideologies as sets of representations and their role in the production
and reproduction of a “new male deficit model” within the widely spread modern
self-help texts. Analytical approaches to text such as Discourse Analysis, Critical
Discourse Analysis and Gender Studies have been chosen as most adequate to the
nature of the subject of this particular analysis. The article aims at making some
points regarding the virtual image of men as “inadequate” communicators created
and popularized in such texts in modern media and on the Internet in particular.
KEY WORDS: language ideology, communication, Discourse Analysis,
CDA, Gender Studies

Introduction
The traditional equation of ideologies with ideas and beliefs which are subversive, manipulative and generally untrue has resulted in the necessity of revealing and drawing attention to their actual nature of constructs pertaining to a particular society and context rather than the beliefs or attitudes of individuals [Cameron
2003: 448]. As a result ideologies have come to be recognized and treated as “ways
of understanding the world that emerge from interaction with particular (public)
representations of it” [Cameron 2003: 448].
Such constructs or representations are in fact what individuals are exposed
to as sets of “standard” ways of thinking, acting or speaking within the society they
belong to, without the actual necessity for them to internalize the particular configuration as a fixed or unchanging one – in fact the ongoing competition between
belief systems and therefore ideologies in the form of representations ensures the
possibility for change and alternatives at any given point in time. One of the main
functions of ideologies is to legitimize a particular set of representations and the
attitudes, beliefs and ways of behaving (actual as well as linguistic) which it prescribes, thus endowing these with a sense of normalcy and correctness. In this sense
ideologies are very similar to stereotypes in general and sexist stereotyping representational practices in particular which are in their essence reductive, simplifying
and naturalizing and aim at fixing “difference” [Mills 2008: 470; Hall 1997: 258].
Regarding language ideologies in particular, this involves establishing and imposing a particular set of norms concerning what appropriate linguistic behaviour is
– including distinctions between rules for groups within the particular society. The
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creation of these groups is also part of what ideologies produce and the distinction
may be grounded on various criteria, such as for example age, class, gender, appearance, occupation, political beliefs etc. All these potential groups involve their
own contexts comprising sets of particularly and exclusively relevant elements of
life, and thus produce (and are in turn reproduced by) their own discourses.
The observation and analysis of these discourses is exactly what can reveal
the nature of the ideology which underlies them, due to the fact that a particular
language ideology is realized exactly by means of these discursive representations
defined by Mills [2008: 14] as “something which produces something else (an utterance, a concept, an effect), rather than something which exists in and of itself “,
further suggesting that such discursive structures can be recognized due to the “systematicity of the ideas, opinions, concepts, ways of thinking and behaving which
are formed within a particular context, and because of the effects of those ways of
thinking and behaving”.
Cameron [2003: 458] draws attention to the possibility of a newly rising
language ideology within the context of Late Modernity, namely that of communication. She defines this emerging “communication” ideology as “a set of skills
which are needed to sustain both personal identity and interpersonal relationships”.
Moreover, a survey by Katriel and Phillipson [1981: 301-17] communication
itself reveals that communication itself for the majority of American people is associated with “honest, serious, problem-solving talk within significant relationships,
where it functioned as a means for overcoming the otherwise invincible isolation
of the individual” [Cameron 2003: 460]. Thus the social conditions in modern days
have resulted in the creation of “a new linguistic ideal: the skilled interpersonal
communicator who excels in such verbal activities as cooperative problem-solving,
rapport-building, emotional self-reflexivity and self-disclosure, “active” listening,
and the expression of empathy” [Cameron 2003: 458-9].
The fact that this image of the ideal contemporary communicator employs
a particular type of linguistic behavior which is traditionally associated with (the
stereotypical idea of) women’s speaking and communicating habits is an interesting illustration of one linguistic ideology being challenged and perhaps to a certain
extent overpowered by a newly rising one. As Cameron [2003: 454] points out, the
prevailing representation of women as being linguistically inferior to men which
was summed up under the label “deficit model” and according to which women’s
“characteristic way of speaking was, indeed, a factor making women unsuitable
candidates for positions of public authority and responsibility” [Cameron 2003:
454] has recently given way to a different evaluation thus ushering a “new deficit
model” where men are evaluated as inferior language users and are continuously
being advised to emulate the “women’s communication style”.
Case Study
In light of recent developments it appears interesting to draw attention to
the question of what the image of the contemporary male communicator is as it is
represented in the discourse of self-help texts. The case study focuses upon extracts
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taken from the online edition of Cosmopolitan UK and the Inside His Mind Articles
section in particular due to the obvious self-help nature of the texts and their explicitly stated attempt at explaining and analyzing what the communicating habits
of men are. The following extracts are taken from an article entitled “What he says
vs. what he means”:
1. When you’ve had a fight
What he says (even if he thinks he’s right): “I’m sorry”
What he means: “I’m tired of this argument. Can we have make-up sex
now please?”
2. When you’re naked
What he says: “You’re not fat”
What he means: “You’re absolutely gorgeous, not skinny, not fat. You
going on about your body issues is boring.”
3. When you’re dating
What he says: “I don’t want a relationship right now.”
What he means: “I don’t want a relationship with you, but if you’d like
to become friends with benefits let me know.”
4. At the end of a date
What he says: “I’ll call you”
What he means: “I don’t want to see you again, but I’m not sure how to say so.”
5. When there’s competition
What he says: “She’s just a friend”
What he means: “Yes, I’d like her to be more than a friend but I’m not
about to cheat on you.”
6. When you’re getting ready
What he says: “You look better without makeup”
What he means: “Hurry up, you look gorgeous.”
7. When you can’t come out
What he says: “It’s a boys night”
What he means: “I need some time with my mates to talk about football without you looking bored. I may look at other girls but I’m not going to cheat.”
8. When he’s got a girlfriend
What he says: “If I wasn’t with my girlfriend I’d be with you”
What he means: “I will never leave my girlfriend, I just think you’re hot.”
9. When you’ve just had sex
What he says: “You’re the best I’ve ever had”
What he means: “Lets celebrate, I’ve just had sex and got a naked girl in my
bed! Would you like to have sex again? And can you tell me I was great.”
10. When you’re having problems
What he says: “I need more space”
What he means: “I need some time alone to think things over and I’m too
scared to break up with you”
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The examples are about hypothetical situations in which men allegedly have
the habit of saying one thing and meaning something different either because of
their inability to express their thoughts and feelings properly and to discuss and
even argue in an emotionally mature way for the purpose of finding solutions to
problems in relationships via mutual understanding and compromise, or due to
their deliberate unwillingness to participate fully in a relationship, which presents
them as emotionally unavailable, immature, communicatively incompetent and
generally interested in satisfying their physical needs for sex rather than displaying
or admitting any needs for commitment, sincerity and closeness with their partners
in a relationship.
In example 1 the insincerity of admitting they are sorry even when they do
not really mean not only represents men as insincere and basically sex-driven, but
also may be read as implying that men consider women’s tendency to approach
problems by means of a discussion as petty overreacting and too much talking. The
verb “tired of” suggests that the female partner is putting the male one through a
boring process of hard work which is pointless and unnecessary since all the men
is interested in is sex.
Examples 2 and 6 represent men as unable to express themselves well which
often leads to seemingly insulting remarks in situations when the man in fact means
well. The fact that a man would allegedly use the word “fat” and a simple negative
statement instead of clearly expressing his approval of a woman’s appearance, as
well as the use of a statement which may imply that since a woman looks better
without make-up, then she looks bad with make-up, are further proof of the existence of a stereotypical view of men as “communicatively challenged” and incapable of expressing their opinion s without hurting women’s feelings.
The third example focuses on the idea of men as emotionally unavailable,
unreliable and generally not in touch with their actual deeper feelings which results
in their being bad at relationships and mainly interested in sex without commitment. The superficiality of men’s feelings together with their alleged fixation upon
sex and the need for female reassurance of their masculinity is also evident in examples 4, 9 and 10. The last example concerns the belief that men prefer to distance
themselves when faced with a problem and instead of dealing with it together with
their partner and openly discussing it they rely on their reticent attitude and prefer
to reach their own decisions. Such a view poses them as unwilling communicators
who would not be effective in sustaining relationships since they are based on sharing and reaching understanding in the process of discussing problems together as
partners.
Examples 5, 7 and 8 are proof for the saying “boys will be boys” which relies
upon the stereotypical view that the gender of a person is enough to motivate his or
her actions in most cases thus leading to beliefs that men tend to be in a relationship
and still continue flirting and contemplating having sex with other women while at
the same time assuring their partners of there being no threat to the relationship in
question. Another common idea is that men have their private amusements among
which are football (or whatever sport is the popular one in the particular country)
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and looking at attractive women. This represents men as having it in their “nature”
to be flirtatious and always on the look for other women “just for sport”.
Conclusion
The purpose of this short paper has been to draw some attention to the discourse of self-help in the context of Late Modernity and in particular to its representation of man as communicators. It has shown that the recent criticism from analysts in the fields of Gender Studies, Linguistics and Discourse Analysis concerning
the “deficit model” phenomenon can be applied to texts taken from the newest
media – the Internet which in spite of its modernity, contemporariness and claims
to being the herald of a new era in communication is still under the influence of
stereotypical notions characteristic of the past. It also illustrates how even though
men have in the last decades acquired many traits traditionally viewed as strictly
feminine which has led to the coining of the term “metrosexuality”, when it comes
to communication skills they are still being represented as the inferior species.
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ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА И ИЗКУСТВОТО
Яна Косева

SECRET SOCIETIES AND ART
Yana Koseva
ABSTRACT: The problem with the Masonic symbols presented in the last opera of Mozart aroused interest in many researchers at the time of its creation as well
as now at the beginning of the 21st century. What of the order symbolism has Mozart
used and why? As Goethe says „…you will not be able to conceal the supreme meaning from the initiated into the secret.” The answer to the above questions is sought in
this paper entitled Secret societies and art, which is a part of a thesis on The Idea of
the Initiation and the Symbols in the Opera the Magic Flute by W. A. Mozart.
KEY WORDS: Mozart, masonic symbolism, semiothics, opera

Коментарът в моя доклад е част от по-голямо изследване на тема ”Идеята за посвещението и символите в операта „Вълшебната флейта ” на В. А.
Моцарт”. Това е интердисциплинарно изследване, което борави със семиотичен инструментариум за класифициране на масонска символика в музикалносценичен жанр и има приложен характер.
Най-високите достижения в областта на науката и изкуството са дело
на личности, които в по-голямата си част са принадлежали към т. нар. елитни
общества, организации, ордени и др. Каква дейност са развивали там и доколко тя е вдъхновител на техните открития, не може да се каже категорично.
Като елитно общество, орден и организация с мистични ритуали е определяно масонството. В днешно време информацията за него се увеличава главно
чрез интернет, но мненията и на изследователите му, и на поддържниците
на конспиративни теории са противоположни. Противоречиви становища в
историята на изкуството също се срещат, например след премиерите на произведения, които днес са част от световната музикална съкровищница. Такова
велико произведение е операта „Вълшебната флейта” на В. А. Моцарт.
Тя е написана през последната година от живота на композитора и се
смята за най-мащабното масонско произведение досега. Виенският класик е
член на ордена в последните седем години от живота си и написва и други 22
произведения, повлияни от масонските идеи или посветени на тази мистична
организация. 7 от тях са написани специално за изпълнение в Ложа. Фактът,
че операта е масонска, не е пазен в тайна, нито е отричан. Свързани с този
факт са догадките относно ранната смърт на композитора [Дейвис 2006].
През 1791 г. В. А. Моцарт получава поръчка да напише партитурата на
операта “Вълшебната флейта” – разказ за едно масонско посвещение, извър-
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шено в Египет. Първият вариант на либретото е написан от Емануел Шиканедер, брат по орден на Моцарт, който работи по текста заедно с Гизеке, приятел
на Гьоте и Шилер [Айнщайн 1977: 424-425]. Смята се, че Гизеке написва поголямата част от либретото. Драматургията на операта е по приказката „Лулу
или вълшебната флейта” от том ІІІ-и на сборника „Джинистан” на Христоф
Мартин Виланд (също масон). По-късно (през 1795 г.) Гьоте започва да пише
втора част на операта „Вълшебната флейта”, която не е завършена. Гьоте и
Виланд са приятели в продължение на 40 години. След смъртта на приятеля
си Гьоте написва траурното слово ”Братско възпоменание за Виланд” [Хаджикосев 2009: 632-635; Аберт 1978: 303]. Съществува теория, според която
Моцарт, Шиканедер и техни братя по орден използват приказката на Виланд и
изграждат алегория за същността на масонството. Едно от доказателствата
в подкрепа на тази теория е, че в годината на написването на операта масонският орден е забранен на територията на Австрия, а срещу членовете му са
организирани гонения. [Хауф 2007: 142]
Премиерата на” Вълшебната флейта” се състоява на 31.09.1791 г. във
Виенския народен театър „Ауф дер Вийден”. В операта е използвана съществена част от ритуала по посвещаване в първа степен. Паралелно в произведението има комичнен елемент, който откриваме в образите на Папагено и Папагена, контрастни на Тамино и Памина. Това е на повърхността, в сюжетната
линия, но в партитурата се откриват още доказателства за връзката с идеите
на масонството. В него символът е основен източник за пазене и предаване на информация, така каквото в музиката е нотното писмо. В изследването
на музикалната партитура на операта „Вълшебната флейта” чрез паралел със
символите на първа степен в масонството се откриват още доказателства, че
операта е произведение, посветено на Ордена. В резюме най-ярките проявления на масонската символика в операта „Вълшебната флейта” са следните.
Ритуалът по посвещаване в първа степен – чирак в масонството се
свързва с изолация, пръвръзка на очите, мълчание, препятствия, преминаване
през четирите стихии – огън, вода, вятър, земя, както и при запознаване на
кандидата с много символи [Жак 1998:216-219]. Новопосветеният излиза от
Земята (материалността), после се пречиства от Въздуха (разума), Водата
(чувствителността и емоционалността) и Огъня (жарът, въодушевлението).
Масонската символика на преминаването през стихиите съответства на основните степени на инициационното извисяване или достигането чрез преминаването през тях до чистата инициация [Буше 1953: 44-45].
Операта е в две действия. Първото е в Царството на тъмнината, а второто – в Царството на светлината. Още тук откриваме аналогия с пода на масонските храмове, който е от черни и бели квадрати и символизира етапите
на съзидание и упадък на Ордена. В началото на операта принц Тамино е
нападнат от огромна змия, а ловецът на птици Папагено го лъже, че той го
е спасил от Змията. Трите дами на Царицата на нощта го наказват, слагайки
му златна ключалка на устата, коята не му позволява да говори. След 1700 г.
в Австрия е имало жени, които са приемани за масони чрез специална цере-
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мония. Тя е включвала символично поставяне на златна ключалка на устата
на новопосветения като символ на мълчанието. Атрибутите на Трите дами на
царицата на нощта са дървени копия със сребърни остриета и черни воали,
които закриват очите им. Среброто символизира Луната и женското начало,
докато златото – Слънцето и съответно мъжкото начало. Черните воали пред
лицата им не позволяват те да видят светлината или в езотеричен план – просветлението [Вилон 2006].
В първо действие нa операта на Тамино е подарена вълшебна флейта, а
Папагено получава вълшебни звънчета, които подчиняват на звуците си хора
и животни. Вълшебната флейта и звънчетата не са случайно избрани музикални инструменти. Техни прототипи могат да се открият в прочутия параклис в Рослин в Шотландия, построен от масони и действащ като ритуална
зала на Тайното общество. На една от колоните в капелата се виждат три ангела – два от тях свирят на ударен и духов инструмент, а третият държи отворена книга. В масонски аспект духовите инструменти символизират хармонията
и съблюдаването на истината, а ударните – спазването на ритъма и рутината
на занаятчията [Фантроп 2007: 270].
По нататък Принцът заедно с Папагено са заставени да мълчат, но Папагено се отказва и не продължава ритуала по посвещаване. Тамино чука на
три врати: на Мъдростта, Природата и Красотата, преди да влезе в Царството
на добрия владетел Зарастро. В масонството числото три се свързва с трите
малки светлини (Мъдрост, Сила и Красота) и трите големи светлини (книгата
на Свещения закон (Библията), екерът и пергелът), както и с възрастта на чирака. Преди да бъде допуснат в Ложата, кандидатът чука три пъти на врата й.
[Жак 1998: 23; Добрев 2010: 42-45]. Допълнение към символиката на числото
три, е че още в първата сцена принц Тамино се появява облечен като ловец,
носещ лък и стрели. Стрелбата с лък е обобщение на структурата на тройния
ред – лък, тетива, стрела и има три фази на употреба – изпъване, отпускане,
изстрелване [Шевалие, Геербрант, т 1. 2000: 637-638].
Във второ действие, когато Тамино и Памина са в пещера и заедно преминават през изпитанието на огъня, Памина казва на Тамино, че вълшебната
флейта е изработена от стогодишен дъб. На латински дъб и сила се обозначават с една и съща дума (robur), която символизира едновременно физическа
и духовна сила. Заради здравината си дъбът се отъждествява с безсмъртието
или издръжливостта [Шевалие, Геербрант, т 2. 2000: 297; Славов 1997: 106].
В края на операта Тамино и Памина нe преминават през изпитанията на
водата и въздуха. Преминаването само на Тамино през изпитанието на въздуха се свързва с две обстоятелства:
1. подарен му е духов инструмент;
2. воден е от Трите момчета гении, които пристигат и, летейки, водят
двамата герои (Тамино и Папагено) към Царството на светлината.
В първо действие Папагено е избран за спътник на Тамино. Името на
птицеловеца има френски произход и означава ‘птица от дърво’. В исляма
птичият език е определян като език на духовното познание. Древните посве-
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тителски традици оказват влияние върху ритуалите за посвещаване както при
франкмасонството, така и при суфите. Персийско-таджикският поет и суфийски теоретик, един от тримата “Велики суфии” Фарид Аттар (1142-1220) разгръща темата за птичия език във връзка с тайните, които посветеният трябва
да разкрие при постигането на Бог. Не случайно името на спътника на Тамино
Папагено се свързва със символичния образ на птицата [Добрев 2010: 35-37].
В либретото на операта след смъртта на бащата на Памина Зарастро получава слънчевия диск, даващ власт. Могъщият слънчев диск е знак, изобразяващ луна във форма на извит сърп в слънчев кръг, пресечен кръст и осмоъгълна звезда (Венера) по страните [Изворска – Елизарева 1998: 104-111].
Аналогия с формата на слънчевия диск от една страна може да се направи с
един от атрибутите на бог Озирис, а от друга – със символа за 32-а степен в
масонството, наречен Принц на кралската тайна. Ритуалът за съвършенство
в масонството (от 1786 г.), от който се развива старият и действащ шотландски ритуал днес в 33 степени, се е състоял от 25, като степента на Принца на
кралската тайна е била последна. Фигурата на 32-а степен е печат, на който са
изобразени пет лъча светлина, които обкръжават кръг [Ди Бернардо 2004: 74].
Лъчите са вписани в друг кръг, който се намира в триъгълник, около който е
очертан петоъгълник, състоящ се от Сфинкс, Бик, Лъв, Двуглав орел и Искрящо крилато сърце [Папюс 1994: 34].
Изложеното дотук се разкрива от сцената пред очите на публиката, но
за музиковедите и изследователите на масонската нумерология са възможни още тълкования. Изхождайки от числото три, което олицетворява първата
степен на чирака, и изследвайки всички трикратни повторения в музикалният
текст на операта по вертикал и хоризонтал (от единичните проявления във вокалните партии до инструментите), се оказва, че сборът от всички трикратни
повторения в операта отново дава числото три. Основната тоналност на операта е ми-бемол мажор, която има три бемола, тонът ми е третият от гамата.
Преводът на текста под трикратните повторения във вокалните партии позволява да се направи заключението, че като съпътстващи символичното число
са използвани думи, свързани с любовта и преминаването през препятствията
на ритуала по посвещаване в първа степен на чирака. Символични числа се
откриват и в сбора от поредния номер на буквите в имената на действащите
лица: 2 х 7; 2 х 10; 3 х 3; 3 х 9 – все символични за Ордена числа.
Това е един от аспектите на темата за тайните общества и изкуството. Семиотичниат анализ на “Вълшебната флейта” дава възможност за нов, модерен
прочит на тази знакова за човечеството музикална творба, която лети в Космоса.
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Научните занимания на Тартуско-Московската школа – донякъде езотерични, донякъде просветителски (по думите на Ю. М. Лотман) представят
„история на търсенето”, а с това – „история на научната мисъл”.
Структурното изучаване на знаковите системи започва през 1962 г. с
Московски симпозиум, организиран съвместно с Института по славянознание (в който през 1961 г. е създаден сектор по Структурна типология, ръководен от В.Н. Топоров). В симпозиума представят своите доклади по семиотика
на езика, логическа семиотика, машинен превод, семиотика на изкуството,
митологията, описание на езика на невербалните системи за комуникация,
семиотика на общуването и на ритуала П.Г. Богатирьов, Вяч. Вс. Иванов, В.Н.
Топоров, Л.Ф. Жьогин, А.А. Зализняк. С подобни идеи паралелно се занимават в университета в Тарту (Естония), където Ю.М. Лотман чете пред студенти по Руска филология своите „Лекции върху структурната поетика”. През
1964 г. излиза І том от „Трудове върху знаковите системи” на съвместната Тартуско-Московска научна школа в хуманитаристиката.
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В тези съвместни издания за пръв път след времето на руската Формалистична школа в литературознанието се появяват специални изследвания
върху частните езици: езиците на изкуството (литературата, живописта, киното) и на митологията. Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров разработват славянската, балтийската и хетската митологии, Ю.М. Лотман – езика на киното, Ю.М.
Лотман и Б. Успенски – езика на литературата и на живописта. Функционирането на отделните езици в културата се разглежда в сложна взаимовръзка, определяна от конкретно-историческите условия. В широк семиотичен смисъл
тя се третира като система от отношения, установявани между човека и света.
„Трудовете върху знаковите системи” заменят квази-езика на марксисткото литературознание в анализа на художествените текстове като въвеждат
нов метод и изследователски проблеми, нов научен език: `структура на мита`
[Огибелин 1964; Мелетинский, Неклюдов, Новик, Сегал 1969], `структура
на ритуала` [Елизаренкова 1965; Успенский 1978], `опозиции` [Лотман 1967;
Иванов 1977], `пространствено-времеви отношения` [Неклюдов 1973; Цивьян 1978], `семантика на числата` [Сыркин 1969; Гаспаров, Гаспарова, Минц
1971], `функция на символите и митологемите` [Топоров 1967]. Общата тематика на трудовете се отличава с насоченост от езика към текста, с движение
от синхронията към диахронията, с разглеждането на културата като сложен
механизъм, но едновременно с това и като единен семиотичен обект.
Как на фона на Тартуско-Московската структурно-семиотична школа
изглежда съществуващата през 60–70-те години на 20. век българската официална литературно-критическа и теоретична наука?
Българската литературна наука през 60-те години е представяна единствено от академичното списание „Литературна мисъл” (Печатните органи,
издавани от Съюза на българските писатели или с негово участие, са били
строго регламентирани; освен посоченото се издават още литературно-художествените сп. „Септември” и сп. „Пламък”, в-к „Литературен фронт” и списанията по изкуствата „Театър”, „Киноизкуство”, „Картинна галерия”, както
и детското сп. „Славейче”).
Стилът на „Литературна мисъл” от 60-те г. се характеризира с очерково
представяне на писатели и поети, определени от социалистическия канон. На
страниците на списанието се разискват `литературните влияния и националната самобитност` [Леков 1964; Жечев 1966], `художественото обобщение`
[Генов 1964], `борбата срещу идеалистическо-формалистическата естетика и
критика` [Димов 1964]. В началото на отделните книжки на списанието се
публикуват коментари на програмните речи на Тодор Живков по повод на
„комунистическата идейност като висш принцип на нашата литература и изкуство” (вж. „Литературна мисъл”, 3, 1964), а заглавията съдържат обичайно
терминологията `новаторство`, `правда`, `диалектика` [Стоянов 1965; Натев
1968; Генов 1967]. В някои от броевете тематични рубрики обединяват статии
с надслов „Традиции и новаторство” (например бр. 1/1965 г.) или „Влиянието
на Октомври върху развитието на българската литература”. В същото време
съвсем епизодично се публикуват собствено филологически материали, на-
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пример върху жанровете [Георгиев 1967; Тончева 1967], или върху езика на
определено художествено направление [Хаджикосев 1967]. Макар че е афиширано като `литературно-теоретическо`, в списанието почти липсват статии
по теоретичните проблеми на литературата. Едва след Първия международен
конгрес по балканистика през 1966 г. се появяват работи по сравнително литературознание [Конев, 1966], а през 1968 г. – по проблемите на литературната
компаративистика.
Понятията `структура на текста`, `семантика`, `мит` и `архитип` почти не се използват; изключение (по отношение на митологичното) прави посмъртно публикуваната статия на М. Николов [Николов 1967], в която, без
да се цитират източниците, се пресъздават проявите на митологичното в
западноевропейската литература и по-специално в романите на Т. Ман, Ъ.
Хемингуей и У. Фокнър. В отделни броеве на сп. „Литературна мисъл” от
1964 г. успяват да попаднат например отзив за книгата на Д.С. Лихачов „Текстология” (1962) или обзор на западното литературознание от Н. Георгиев
[Георгиев 1966], но основно литературната наука си служи с идеологическооценъчни постановки. Едва в бр. 4 от 1970 г., по случай 120 г. от рождението
на Иван Вазов, излиза статия на Мартин Наг (Норвегия) за структурата на
романа „Под игото” [Наг 1970], в която творбата е анализирана чрез термините `време-пространство`, `гледни точки`, `модел`. А в бр. 1 от 1971 г. статия
на Радосвет Коларов за стихотворението „Конници” на Никола Фурнаджиев
[Коларов 1971] представя новаторски структуралистичен анализ на лирическа творба, служейки си с терминологията `статика`, `динамика`, `модел на
поетическото пространство`, `метаезик`.
Трябва да се отбележи също, че през първата половина на 70-те години
у нас на страниците на в-к „Литературен фронт” започва, макар и наивен,
литературоведски разговор за `котловинната литература`. Важен момент е
публикуването в сп. „Литературна мисъл” от 1972 г. на статията на Георги
Гачев за новелата „Горещо пладне” на Йордан Радичков, в която прозвучава
тезата за устойчивите символи, изграждащи специфично национален етнически образ на света [Гачев 1972; 1981]. Тласък на полемиката около уж литературните творби, а всъщност около методологията на анализ в литературната
наука, дават статиите на Н. Георгиев и Т. Жечев за „Диви разкази” на Николай
Хайтов. В дискусията, продължила до 1974 г., вземат участие Институтът за
литература към БАН и редакцията на сп. „Литературна мисъл”.
На такъв фон не в столицата, а в периферията на страната, сред преподавателите и студентите на Шуменския университет (тогава Висш педагогически институт), намират благоприятна среда за разпространение идеите на
Тартуско-Московската структурно-семиотична школа. Трудовете по семиотика се озовават в България с помощта на микрофилми, донесени от шуменски
учени, лектори в СССР, и чрез руската научна литература, свободно търгувана
в нашата страна.
Отдалечени от официалната наука и от конюнктурата (в началото на
70-те години и след това до средата на 80-те), студентите, участващи в Кръ-
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жока по стара българска литература на Пейо Димитров (1944–1992) имахме
възможност да се запознаем и да обсъждаме Трудовете по знакови системи на
структурно-семиотичната школа, да четем книгите на Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетински, Б.М. Гаспаров, А.Я. Гуревич и Б.А. Успенски и на техните предходници от ОПОЯЗ. Тези книги Пейо Димитров ни заемаше от личната си библиотека, а с микрофилмите се запознавахме в помещенията на Преславската
книжовна школа към Шуменския университет. В библиотеката на университета също бяха получавани някои от броевете на „Семиотика”. Посочените
трудове разкриваха пред всеки от нас ново виждане за света, нов научен и
изследователски подход, коренно различен от идеологическите текстови форми и блоковата литературно-критическата матрица на писане, съществуваща
през 50–70-те години у нас. По онова време като начинаещи асистенти към
катедрите по Българска литература, Чужди литератури и Руски език, работеха
възпитаници именно на тази научна среда: Цветанка Янакиева, Христо Трендафилов, Дечка Чавдарова, Сава Сивриев, Мариус Теофилов (1952–1993).
Сред тях, все още като студенти, се обучаваха (бъдещите учени в различни
области на филологията) Денка Кръстева, Светлана Казакова, Веселин Панайотов, Яни Милчаков, Цветана Георгиева, Пламен Шуликов, Цанко Цанев
(1957–2008). Тук трябва да спомена, че въпреки отдалечеността от столицата,
където имаше повече съгледвачи, Пейо Димитров беше арестуван за четене
и изучаване на В. Б. Шкловски и за пропаганда на структурализма, а сред
пострадалите по подобен повод бяха Мариус Теофилов и Иван Карадочев.
В кръжока, ръководен от Пейо Димитров, съществуваше определен дух на
езотеризъм, посветеност в знанието, подобен на този в далечния Тарту; това
поколение от студенти и млади асистенти носеше в себе си мисълта за призванието и мисията на историческата Преславска книжовна школа. С времето
проявите на структурно-семиотичния интерпретаторски подход в Шуменския университет станаха систематични. В средата на 80-те г. започнаха да се
провеждат т.нар. Шуменски летните школи по литературознание, които бяха
организирани по подобие на Летните школи по вторични знакови системи
на Тарту-Москва. Така в периферията на българската култура от 70–80-те години на 20. век се родиха явления, изпреварили тези в центъра, в столицата.
Новите повеи в шуменската филологическа наука бяха насърчавани също от
гостуващи преподаватели като Никола Георгиев, Огнян Сапарев и Елка Константинова.
В резултат на подготовката, получена във ВПИ, през 80-те г. в различни катедри на Московския държавен университет „М.В. Ломоносов” влязоха
като аспиранти шуменските възпитаници Христо Трендафилов, Сава Сивриев, Светлана Казакова, Веселин Панайотов, Пламен Шуликов, Цветана Георгиева, Тотка Иванова, Нели Василева, Жана Иванова. През 1990–1992 г. в
Катедрата по Световна култура („Мировая культура”) на МГУ, която по-късно
стана основа на Руския държавен хуманитарен университет – РГГУ) слушахме на живо лекциите на, вече посочените и познати само по трудовете им,
московски професори Б.А. Успенски, В.М. Живов, Е.М. Мелетински (1918–
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2005) и С.Ю. Неклюдов, Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров (1928–2005), Б.М.
Гаспаров, А. Я. Гуревич (1924–2006); последните лекции на Ю.М. Лотман
(1922–1993). Можехме да участваме в семинарите по славистика и балканистика (посещавани от учени като Т.Н. Толстая и Н.И. Толстой /1923–1996/),
организирани от Л.А. Сафронова и Т.В. Цивян в сградата на Руската академия
на науките. Възпитаниците на Санкт-Петербургския държавен университет
(Денка Кръстева) и лекторът от Шуменския университет в Санкт Петербург
(Христо Трендафилов) успяха да завържат лични и професионални контакти
с учени от Пушкинския дом (между които акад. А.М. Панченко /1937–2002/).
През аспирантските московски години бяха направени и първите успешни
опити за превод на книги, използващи структурно-семиотичния подход (например „Поетика на мита” на Е.М. Мелетински, преведена от Цветана Георгиева, и „Поетика на композицията” на Б.А. Успенски, преведена от Евгения
Трендафилова).
„Все мы вышли из `Шинели` Гоголя” е казал Ф.М. Достоевски, оценявайки значението на тази творба за поколения руски писатели. Структурализмът, Трудовете по знакови системи и книгите на представителите на
Тартуско-Московската школа бяха в началото на образоваността на мнозина
от нас, макар че след това продължихме научното си развитие в други методологически направления: Яни Милчаков и Пламен Шуликов – в социологията
на литературата, Христо Трендафилов, Сава Сивриев и Цветана Георгиева – в
културната история, Денка Кръстева и Дечка Чавдарова – в новия историзъм.
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ТЕМАТИЧНО И ЖАНРОВО СВОЕОБРАЗИЕ
НА „ЖИВОТЪТ НА ЕДИН МЕДИАТОР“
Надежда Бонева

THE THEMATIC AND GENRE ORIGINALITY
IN “DEVOIRS ET DELICES: UNE VIE DE PASSEUR”
Nadezhda Boneva
ABSTRACT: The author of the current paper views “Une Vie De Passeur” –
the interviews with the journalist Catherine Portevin, which is one of Tzvetan Todorov’s last books, in the context of all of Todorov’s works. The main ideological and
esthetic pursuits of the great writer have been presented within the broad framework
of intransient questions connecting a person with time, ideas, moral and aesthetics
as the insurmountable markers of existence.
KEY WORDS: Tzvetan Todorov, Une Vie De Passeur, Catherine Portvin,
ideological and aesthetic pursuits

Краткият коментар на една моя италианска позната, след като беше прочела „Животът на един медиатор [Тодоров 2010], че авторът не може да бъде
българин, бе провокиращ.
– Защо? – попитах аз.
– Защото е прекалено французин. Има стил на френски философ и писател.
Вероятно оценката на Катрин Портвин в предговора бе изиграла своята
роля. Според нея, Цветан Тодоров е повече французин отколкото много френски интелектуалци.
„Животът на един медиатор” не е обикновена книга, както и всичко
написано от Цветан Тодоров. Заглавия като „Поетика на прозата“, „Философската литература“, „Духът на Просвещението“, „Страхът от варварите“,
„Новото световно безредие“, „Красотата ще спаси света“, „Изкуството или
животът, случаят Рембранд“ трасират траекторията на творческата еволюция
на Цветан Тодоров, продължила половин век.
Моите наблюдения върху творбата на Цветан Тодоров са лишени от
претенцията за научно изследване. Те са плод на желанието ми да тръгна от
един мит за писателя, познат и непознат като дисидент ( като такъв мислехме
за него дълго време, макар, че той не е такъв), като езиковед, философ, историк, литературен критик, за да се убедя в необходимостта от осъзнаване на
творческия път, на интелектуалното му развитие в съвременното историческо
и културно пространство.
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„Животът на един медиатор“ се състои от 10 части, чиито заглавия и
подзаглавия като: „Критика на структурализма“ (III ч.), „Множественост на
културите“, „Една култура, която не се променя, загива“ (V ч.), „Моралният
смисъл на историята“, „Тоталитарното зло“ (VIII ч.) и др. определят тематичното своеобразие на книгата-интервю. В интервюто, реално документирано
и продължило няколко месеца от март до октомври 2001 г., участвува журналистката Катрин Портвин. „Животът на един медиатор“ е пътуване на мисълта в пространството и времето, на мисълта, която изследва, анализира, отрича, утвърждава, като търси връзка между миналото и съвременността, между
различните религии и култури, както и обяснение за политическите катаклизми и войни. В това връщане към миналото няма носталгия по „детството”.
Но се търсят „корените”, както в забележителните с философския им смисъл
филми на Ангелопулос, които ни убеждават, че „ако не се осъзнава миналото,
не се разбира настоящето“. Това е връщане в историята, във философията на
Платон, Аристотел, Монтен, Монтескьо, Русо, Констан. Към историческото и
културно минало Цветан Тодоров се отнася дистанцирано, от разстояние, като
съвременник на нови модерни философско-политически и културни тенденции. Спокойният рационално-умерен тон, с който анализира историческите и
социални пластове, характеризира и умереността в политическите възгледи
на Цветан Тодоров, чиято политическа индиферентност продължава до 80-те
години, когато темата за тоталитарния режим намира проникновен художествен израз в „Пред лицето на изключителното“. Позната е гражданската позиция на Цветан Тодоров към американската война във Виетнам и Ирак, към
униженията на победените страни, предизвикани от държавите-победители.
Интервюто и неговата структурна рамка от въпроси и отговори ситуира автобиографичното и биографично време, ограничава автобиографичните и
биографични пространства в „Живота на един медиатор“, позволявайки да се
използват различни стилистични средства, да се разместват и сливат темпорални граници. Въпросите в интервюто /дълги, обстоятелствени или кратки, синтетични/ следват известен логически ред, който вмества както личния живот на
интервюирания Цветан Тодоров, така и обществено-политическия контекст от
напускането на България през 1963 г. до началото на ХХI в.- 2001 година. Автобиографичен акцент на творбата придават не само спомените за детството и
годините, прекарани в София, Париж, САЩ, но и спомените за многобройните
срещи и контакти с личности като Роман Якобсон, Жерар Жене, с когото издава списание „Поетика“ [Тодоров 2010: 120], с известния историк Исая Берлин,
чиито идеи отдалечават Цветан Тодоров увлеченията по структурализма [Тодоров:136], с Емил Бенвенист, с Жан-Пиер Ришар, с когото участвува в организирането на университета във Винсен. Откроено е силното влияние на Реймон
Арох и Луис Дюмон с книгата му за кастите в Индия и за историческия индивидуализъм [Тодоров 2010: 247-249], на Жозеф Франк, чиято книга за Достоевски въплъщава идеала на Цветан Тодоров за литературно изследване [Тодоров
2010: 145-146]. Влияе му и Ян Уайт с книгата си за съвременните литературни
митове: Дон Кихот, Фауст, Робинзон Крузо [Тодоров 2010: 146].
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В духовната еволюция на Цветан Тодоров особено място заемат руските
формалисти Шкловски, Томашевски, Тинянов, Проп, комуто Тодоров посвещава първата си книга „Теория на литературата. Специално място в тази еволюция заема и М. Бахтин [Тодоров 2010: 193-195]. Неоспоримо влияние върху формирането на Тодоров имат Виктор Голдсмит, Андре Глукман, Жан-Пол
Сартр, а преди тях – Сан Агостино, френските хуманисти Монтен, Паскал,
Монтескьо, Русо и особено Бенжамен Констан, когото той често цитира. Цитатите от „Есета“ на Монтен, от „Изповеди“ на Русо, от „Адолф“ и „Червената
тетрадка” на Констан образуват в книгата на Цветан Тодоров важен смислов
пласт от обяснения и доказателства на философско-политически идеи. Подобно на Монтен, Русо и Констан Цветан Тодоров се стреми да свърже личния
свят на индивидуума с политическите и философско-религиозни теми, което
определя сложната структура на книгата му, както и онази свобода, с която се
движи повествованието, рушейки границите между история, автобиография,
биография, диалог от разстояние. Впрочем Цветан Тодоров – привърженик на
свободата – ни най-малко не се опитва да се вмести в един-единствен жанр.
Свидетелство на това са и последните му книги „Красотата ще спаси света“,
„Изкуството или животът“, „Случаят Рембранд“.
В епилога на „Животът на един медиатор“ Цветан Тодоров резюмира
интелектуалното пътуване, предприето заедно с журналистката Катрин Портвин, която присъства не само във въпросите, определящи хода на ретроспективата на разказа-отговор, но и в самите отговори на анкетирания. В такъв
план тя участвува като съавтор, налагащ с присъствието си своя интелект и
позицията си на нестандартен журналист, използващ в практиката си това,
което е научила от Сосюр, Трубецкой, Якобсон, Чомски, Жене, Тодоров както
и силно развитите си сетива за историческите и културни промени във Франция през втората половина на 20-ти век:
„Не написахме политическа и интелектуална история на последните
60 години на XX век. Не написахме автобиография и биография, нито прецизно резюме на моите 25 публикувани книги. Но успяхме да тръгнем в една
посока, малко изследвана по отношение на хуманитарните науки, свързана с
взаимоотношението между човешкия индивид и екзистенциалния контекст.
Животът и произведенията като причина и резултат в книгата ми се представят като две форми на едно и също намерение. Резултатът е – нито биография, нито експозиция на темите, но диалог за тях.“ [Тодоров 2010: 428]. Така
пише Цветан Тодоров в края на творбата си, в която той „изпълнява двойна
роля – да бъде едновременно обект и субект, да изпълнява ролята на медиатор“ [Тодоров 2010: 429-430], който се стреми да премахне границите между
точните и хуманитарните науки, да създаде мост между тях, да ги слее, да
създаде мост между различните езици, религии и култури, между минало и
настояще, между обикновено и възвишено, между относително и абсолютно,
крайно и безкрайно, преходно и вечно. Тази многопластовост и многоизмерност позволява вмъкването на автобиографичен разказ в аналитичното научно изследване и в политическия коментар, свободното цитиране, многоо-
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бразието от стилистични средства, без да се наруши идейно-художественото
единство.
Цветан Тодоров остава верен на себе си, на своя стил, на способността
си да предлага пределно ясен изказ, да бъде аналитичен, мащабен, различен,
провокиращ, верен на кредото си, че голямата литература се измерва с истината. Като Монтен, Декарт и Русо той е толерантен към човешкия индивид в
цялата му сложност и противоречивост. Толерантността му се проявява и в
развенчаването на митове като тези за Лакан и Ролан Барт. За него Ролан Барт
е ярка личност, която няма нищо общо с обикновеното и делничното [Тодоров 2010: 106], но Тодоров се дистанцира от неговия стил, както и от този на
Лакан. „Максималната яснота в израза е етичен въпрос [Тодоров 2010: 99] –
пише Цветан Тодоров, имайки предвид начина на писане. Сложно и противоречиво е отношението му към Клод-Леви Строс, убеден, че само неговите
„Тъмни тропици“, богати на размисли и знание, ще продължават да се четат
[Тодоров 2010: 132].
В „Животът на един медиатор“ заслужава внимание определението
uomo spaesato [Тодоров 2010: 191]. Използвам италианския вариант на израза
за „човек, който се чувствува сам, изолиран, несигурен, след като е напуснал
родината си и се е озовал на чуждо място без корени”. Според Цветан Тодоров
„човешкият индивид не е растение и не може да има корени, със своята особеност да се адаптира към различните обстановки се отличава от останалите
смъртни същества [Тодоров 2010: 191]. Той влиза в противоречие със себе си
като пише: “Живея и гласувам във Франция. Мисля говоря и пиша на френски език, но една важна част от мен остава българска, славянска, източна.
Не съм нито българин, нито французин Аз съм хибрид. Всички са културни
мелези“ [Тодоров 2010: 198, 407]. Цветан Тодоров е българин по произход,
но е французин като мислене, душевност. Той е съвременен просветител с
енциклопедизма си, с идеите си за свободата на човешкия индивид, с хуманизма си. Фин, деликатен, рационален, умерен в политическите си възгледи,
честен, Цветан Тодоров присъства осезаемо, видимо, но не шумно като Ролан
Барт и Леви-Строс, не само в културното пространство на Франция и Европа
като един творец, който не крие съмненията си във всичко, но най-вече съмненията в човека, който не иска да се промени. Той пише като французин не
само защото живее във Франция почти половин век, но и защото пише, мисли,
изследва, анализира като Монтен, Паскал, Русо, Бенжамен Констан.
На въпроса на интервюиращата го журналистка Катрин Портвин дали е
възможно да бъдем хуманисти като Монтен и Констан, Цветан Тодоров отговаря: „…не трябва да се затваряме в техния исторически контекст, но вярвайки в човешкия индивид като тях, можем да водим диалог с тях, независимо
от времето, което ни дели. Ние, днешните джуджета, можем да се облягаме
на плещите на гигантите. Това е нашата привилегия на читатели.“ [Тодоров
2010: 283]. Според Цветан Тодоров, енциклопедизмът, който ги характеризира е необходим и в съвременния свят, той не трябва да бъде изключение
[Тодоров 2010: 234]. Не случайно Монтен, който се затваря в своята кула,
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Декарт, желаещ да бъде анонимен в Амстердам и Русо, скрит в имението на
свой приятел, силно интересуват Цветан Тодоров. Това е така, защото той ги
свързва с личната си съдба и с търсенията на свободата – външна и вътрешна.
Не е случаен фактът, че едно от неговите най-дълбоки, аналитични и оригинални изследвания е книгата му „Красотата ще спаси света“, последвала „Животът на един медиатор“. В него търсенето на сюблимното, абсолютното сред
предразсъдъци от всякакъв вид, самовлюбеност, сред избрана самотност и
тоталитарно зло обединява толкова различни като стил и мисловност творци
като Оскар Уайлд, Рилке и Цветаева, чието творчество е художествен израз на
философско-теоретичните идеи за възвишеното и обикновеното, за вечното и
преходното в „Животът на един медиатор“.
Своеобразното дълго интервю на Катрин Портвин с Цветан Тодоров е
културен феномен, който регистрира както промяната в творческия път на автора и в обществено-политическия контекст на епохата, така и постоянството
му да отстоява и развива традициите на гръцките класици и френските хуманисти в търсенето на истината за човека и света.
„Животът на един медиатор“ е своеобразна творческа лаборатория, в
която всичко, до най-малкия детайл се анализира с научна точност, всичко се
съизмерва с търсене на отговора на въпроси, свързани с духа на Просвещението: как да се живее, как светът да стане по-добър. Според Цветан Тодоров
„светът не е станал по-добър, макар че са премахнати робството и расовата
дискриминация”. Това е така, защото „човекът не е станал по-добър” [Тодоров 2010: 289].
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СЛУХИ В РОМАНЕ-АНЕКДОТЕ ВЛ.ВОЙНОВИЧА
„ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА”
Наталья Черняева

RUMOURS IN V.V.VOINOVYCH’S NOVELANECDOTE „THE LIFE AND UNUSUAL
ADVENTURES OF IVAN CHONKIN, THE SOLDIER”
Natalia Chernyaeva
ABSTRACT: The list of narrative units accompanied by rumours, which
is presented in this paper, demonstrates their plot significance. Special attention is
paid to the interaction of rumours with such types of discourse as gossips, snitch information, various forms of criminal investigation and legal activities, secret documents and official historiography. The author studies the assimilation of rumours
to the reference base of various perceiving surroundings. Thus, people adapt the
rumors to the folklore and mythological archetypes, while with the authorities and
law enforcement structures rumours adapt themselves to ideologemes and instructions from theis superiors.
KEY WORDS: rumour, types of official and repressive discourse, folklore
and mythological archetypes, totalitarian ideologemes, plot generation

Исследуя слухи в романе-анекдоте Вл. Войновича, мы исходили из их
свойств, описанных в социальной психологии [Капферер 1992; Караяни 2003;
Кринко 2009], теории речевых жанров [Осетрова 2003], а также в исследованиях их функций в литературе [Дубин 2001; Автухович 2004]. На базе разработок данной темы в западной и отечественной социологии российский ученый А.Г.Караяни дает следующее определение слуха: „ Слух – это сообщение
(исходящее от одного или более лиц) о некоторых событиях, официально не
подтвержденных, устно передающееся в массе людей от одного человека другому. Слухи касаются важных для определенной социальной группы явлений,
отвечают направленности ее потребностей и интересов” [Караяни 2003]. Для
целей нашего исследования первостепенную важность имеют: содержание
слухов; коммуникативные типы участников интеракции и их намерения; стадии формирования слуха – сглаживание, заострение и приспособление (ассимиляция) [Караяни 2003]1; место и функцию слухов в повествовательной
синтагматике.
1
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Ср. отличия у Ж.-Н.Капферера: [Капферер 1992: 122–124].

Отметим, что в романе Вл. Войновича эксплицированы в основном
начальный этап формирования слуха („искажение” события или фабулы, по
выражению Ж.- Н. Капферера) и результаты его циркуляции в виде одной
или нескольких версий, демонстрирующих, каким образом предметная информация трансформируется в воспринимающей слух среде, выражая ее ментальность и интенции. В связи с этим существенным моментом при анализе
слухов в „Чонкине” выступает закон возникновения слуха, открытый Ж.-Н.
Капферером: „слух = значимость х двусмысленность”, т.е., если „значение
слуха нулевое или событие совсем не двусмысленно, то слух не существует”
[Капферер 1992: 17]. Слухи, по словам Е.Кринко, „социально обусловлены,
т.е. порождены определенной ситуацией”, и, „в свою очередь, влияют на общественное мнение и детерминируют поведение целых социальных групп и
слоев” [Кринко 2009]. Интенсивность слухов, по наблюдениям специалистов,
особенно возрастает в „переходные эпохи, сопровождающиеся разрушением
привычных систем ценностей, а также во время войн, революций, экономических и политических кризисов” и пр., „которые приводят к ухудшению условий жизни населения и угрожают его безопасности” [Кринко 2009]. Питательной средой слухов в подобных ситуациях является страх [Кринко 2009].
Можно утверждать, что широкое использование слухов в романе
Вл.Войновича обусловлено в первую очередь характеристиками самого реального хронотопа, выбранного автором: закрытое предвоенное и начала войны советское общество – время „особенно широкого распространения слухов
в СССР” [Кринко 2009]; пространственно, а в случае, и информационно удаленное от центра село Красное; однообразие и бессобытийность деревенской
жизни, стимулирующие рождение сплетен2, а также слухов, как „импровизированных новостей”, формирующихся в „результате процесса коллективного обсуждения” [Капферер 1992: 17]. Использование слухов и близких им
видов неформальной устной коммуникации (сплетни, байки, оговоры) мотивируется и чисто литературными причинами. Тип фольклорно-литературного
субдискурса, определяемого Вл. Войновичем как роман-анекдот, обусловил
обращение автора к фольклорным (суеверия, легенды, сны) и литературным
жанрам (пикареска, или авантюрный роман) с ярко выраженной интригой,
богатым сюжетопорождающим потенциалом, вариативностью, игровыми
возможностями, необычностью, даже парадоксальностью. Показательно, что
как сам роман-анекдот, так и перечисленные выше жанры являются архетипическими.
Слухи в „Чонкине” идентифицируются по речевым маркерам, относящимся к семантическому полю слушания и говорения, („слухи”, „по слухам”,
„говорят”, „думку думают”, „были разговоры”, „болтовня”, „болтун”), движения („болтовня пошла”, „слухи поползли”) или его отсутствия в ситуации
угасания слухов. В зависимости от степени участия слухов в развертывании
нарратива, мы выделили слухи с нулевой, редуцированной и развернутой
2

См о сплетнях: Капферер 1992: 25 – 27; Панченко 2007, 2010; Автухович 2004.
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повествовательной функцией. Слухи с нулевой и редуцированной повествовательной функцией в романе малочисленны и в ряде случаев подчиняются
вышеуказанному закону значимости и двусмысленности события, как непременных условий их возникновения. Так, исчезновение Учреждения не вызывает слухов в народе, поскольку не является для данной среды релевантным
(нулевая функция), но становится поводом для решительных действий партийных и вышестоящих репрессивных органов по сбору нужной информации, выработке своей версии случившегося и поиску пропавшего Учреждения. В то же время „обнуление” или развертывание слуха в тексте в конечном
счете зависит от художественных намерений самого автора. В связи с исчезновением самолета, который ранее охранял Чонкин, распространяется слух,
что его украли цыгане, но далее слух замирает и не получает развития (редуцированный, или угасающий слух). Воспользовавшись доносом Гладышева,
Учреждение запускает слух о „предателе и дезертире Чонкине”, соответствующий правительственной директиве о борьбе с дезертирами и немецкими
шпионами. В тексте в полной мере актуализируются богатые текстопорождающие возможности этого слуха (развернутая повествовательная функция).
Роман Вл. Войновича по аналогии с его архитекстами – новеллистической
(авантюрной) сказкой и пикареской – можно назвать многоходовым (в терминах В. Я. Проппа). Отметим, что архетипичность романа о Чонкине позволяет
с определенными коррективами описать сюжетно-композиционную структуру
текста в терминах В. Я. Проппа. Тот факт, что помимо главного сюжетного хода,
связанного с Чонкиным, слухи являются катализатором действия в сюжетных
ходах ряда персонажей (капитана Миляги, редактора газеты „Большевистские
темпы” Ермолкина, председателя колхоза Голубева) требует отдельного рассмотрения. Объектом анализа в данном докладе являются слухи, связанные с председателем колхоза Голубевым и с главным героем Иваном Чонкиным.
В социальной психологии различают два ключевых элемента содержания слуха – героя и „экстраординарное событие” [Кринко 2009]. При этом,
по словам Е.Кринко, личность героя „должна быть социально значимой, выступать неким социальным мерилом, сочетать явное и скрытое, известное и
тайное” [Там же]. Включение слухов в сюжетный ход протагониста мотивируется в завязке романа – вынужденной посадке до сих пор невиданного в
селе Красном самолета с военным летчиком (семантика внезапности, исключительности, престижности, маскулинности, связанных с высоким статусом
летчика в советском обществе) и отправке красноармейца-часового Чонкина
для охраны важного объекта. Хотя Чонкин и находится в определенной оппозиции к бравому пилоту (например, по линии оппозиций летчик – пехотинец,
высокое – низкое, престижное – непрестижное, красота – некрасивость и пр.),
тем не менее он обладает высоким для советского общества тех лет статусом
(советский солдат),3 а с точки зрения женской половины села Красного еще
Здесь мы не касаемся вопроса о травестии советских мифологем охраны
отечества, советского солдата-часового и советского летчика, а также гипотекстов
3
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и привлекательностью неженатого и молодого мужчины. Восприятие героя
и объекта (самолета) деревенской средой основано на архетипических оппозициях свой – чужой, известное – неизвестное, старое – новое, обычайное
– необычайное (см. название романа), норма – аномалия. Последние две оппозиции актуализируются в начале романа в виде гендерной оппозиции мужское – женское (Чонкин готовит и даже вышивает крестиком) и потенциально
„слухообразующи”. Указанные статусные и личностные характеристики героя и его граничащие с абсурдными функции (охраняет сломанный и никому
не нужный самолет) провоцируют слухи и сплетни самого различного толка в
средах, обладающих различной референтной базой (термин Ж.-Н.Капферера).
Одна из них – простонародная деревенская среда, другая – идеолого-политические и карательные органы: советские партийные и хозяйственные деятели,
репрессивные органы (Где/Куда Надо), высшие эшелоны советской и немецко-фашистской власти, их вожди и полководцы (Сталин, Берия, Гитлер, Гудериан, Канарис и т.д.). Маргинальной является группа Мыслителей из чудом
оставшихся в живых „бывших”. Каждая среда, согласно закону циркуляции
слухов, сглаживает, заостряет и приспосабливает предметную информацию к
своим стереотипам, установкам и коммуникативной стратегии. Осуществляя
разного рода манипуляции с фабулой, среда тем самым интерпретирует ее,
продуцируя слухи, в ряде случаев преднамеренно запуская их в иную, даже
враждебную среду (утилитарная, манипулятивная функция). В дальнейшем
мы продемонстрируем результаты трансформации фабулы „Арест Чонкиным
работников Учреждения” в некоторых социальных средах.
Возвращаясь к вопросу о высоком слухообразующем потенциале главного героя и связанной с ним изначальной ситуации (охрана самолета), рассмотрим, как актуализируются эти возможности в сюжетном ходе, связанном
с председателем колхоза Голубевым. При встрече Голубева с Федькой, по прозвищу Плечевой, речь зашла о Чонкине и Нюре.
„–Что, живет она со своим красноармейцем? – поинтересовался Иван
Тимофеевич.
–А чего ж ей не жить, – сказал Плечевой. – Он у ней заместо домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник
Нюркин наденет и ходит, как баба, занимается по хозяйству, да. Я-то сам не
видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает. – Плечевой засмеялся. – Ей-богу, вот сколько живу, а такого, чтоб мужик в бабском
переднике ходил да еще вышивал бы, не видел. И ведь вот что интересно:
прислали его будто бы на неделю, полторы прошло, а он и не чухается, да. Я
вот, Иван Тимофеевич, не знаю, может, это все от темноты, но народ думку
такую имеет, что не зря он, этот армеец, сидит тут, а некоторые прямо считают – в виде следствия.
советской литературы и массовой культуры, где реализуются данные мифологемы в
„серьезном” режиме („Василий Теркин” А.Твардовского, „Марш воздушного комсомола”, „На границе тучи ходят хмуро” и пр.).
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–Какого следствия? – насторожился председатель.
Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект.
–А кто его знает, какого, – сказал он. – Только понятно, что зазря его
здесь держать не будут, да. Если аэроплан сломатый, значит, его надо чинить.
А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить.
Чего ж даром человека держать. Вот потому-то народ, Иван Тимофеевич, и
сомневается. Слух есть, – Плечевой понизил голос и приблизился к председателю, – что колхозы распущать будут обратно.
–Ну это ты брось, – сердито сказал председатель. – Не будет этого никогда, и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать. (…)
Попрощавшись с Анютой, он (Голубев – Н.Ч.) вышел, сел на двуколку
и поехал домой. Но сказанное Плечевым запало ему в душу и соединилось со
словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не
похож на такого, которого можно подослать. Но ведь те, кто подсылает, тоже
не дураки, они такого и не пошлют, чтобы сразу видно было, что он подослан.
Если бы знать это точно!„ [Войнович 1993: 47 – 48].
В диалоге актуализируются отмеченные выше значения, наличие которых необходимо для возникновения и трансляции слуха: чужой, неизвестный и необычный субъект (Чонкин) с гендерными отклонениями ( „мужик”„баба”) и с неясными функциями в непонятной и даже абсурдной ситуации.
С информационной точки зрения слух о Чонкине достоверный с элементами
неправдоподобия, а слухи о роспуске колхозов, действительно циркулировавшие с начала Великой Отечественной войны, – абсолютно недостоверные
[Кринко 2009: 4]. Поскольку слухи о ликвидации колхозов в романе не получают развития (нулевой слух), дальнейший анализ будет касаться только
слухов о Чонкине. С точки зрения происхождения слух о Чонкине – стихиен,
а с точки зрения вызываемых им эмоций – это слух-пугало [Там же; Караяни 2003], который „приводит к тревоге, неуверенности и страху среди членов определенной социальной группы” [Караяни 2003]. При возникновении
слуха о Чонкине в фабуле (предметной информации) происходит селекция
информации, акцентируются важные для деревенской среды характеристики
объекта слуха, преодолевается двусмысленность, „остаются только факты,
подходящие для главного тезиса слуха” [Капферер 1992: 123], вводится оценка и интерпретация случившегося. Слух, по наблюдениям Ж.Н.Капферера,
базируется на психологической особенности людей вместо простого объяснения искать сложное, в случайности находить причинность, а в хаосе – порядок [Там же: 75]. В слухе о Чонкине-следователе случайное трансформируется в закономерное, явное – в скрытое, а простое – в сложное. При этом
расширяется сфера аргументации: акцентируется внимание на сроках пребывания Чонкина, подчеркивается ненужность исполняемых им функций часового. Упомянутая специфика человека упорядочивать события, выявляя в них
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каузальность и превращая их тем самым в нарратив, может стать и типологической особенностью культуры. Автор культурологической теории „культуры
1” и „культуры 2” В. Паперный отмечает: „С точки зрения культуры 2 нет
ничего естественного, всякое событие искусственно в том смысле, что за ним
стоит чей-то добрый или злой умысел. Нейтральных событий и нейтральных
умыслов культура 2 не знает, нейтральный умысел – это, с ее точки зрения,
злой умысел” [Паперный 1985 : 156]. К „культуре 2” относится мифологизированная культура сталинской эпохи.4 С точки зрения прецедентности слух
о Чонкине-следователе литературно архетипичен и восходит к гоголевскому
„Ревизору” и „Мертвым душам”, учитывая несомненное влияние Н. В. Гоголя
на творчество Вл. Войновича.
Функции Плечевого как одного из коммуникантов неоднозначны и
полностью не соответствуют ни одной из предлагаемых в социальной психологии ролей [Капферер 1992: 88 – 90]. Анализ текста показывает, что роль
Плечевого не сводится к простой передаче слуха и его незначительному варьированию, что подтверждается его активной ролью в создании другого,
гротескно-комического слуха слуха о тленных останках капитана Миляги (а
в действительности, черепа и костей мерина Осовиахима). В ситуациях, связанных с возникновением и распространением слухов, доминирующими для
Плечевого являются гедонистические интенции: он получает прежде всего
удовольствие, не стремясь к какой-либо утилитарной цели в виде извлечения
определенной личной выгоды [Панченко 2010: 32 – 33]. Как носитель гедонистических установок он близок к так называемым „флиртующим”, т.е. к
тем, которые не верят слухам, а наслаждаются ими, „испытывая удовольствие
от того, что вносят легкую смуту в свою аудиторию” [Капферер 1992: 90].
Плечевой – шутник, проницательный психолог, умело играющий на стереотипах мышления, „автор” и активный „соавтор” слухов, прогнозирующий их
последствия и в ряде случаев наблюдающий за ними. В свете данных игровых
функций Плечевого можно определить и как социолога-эксперементатора,
проверяющего среду на „слухоустойчивость”, а также как сценариста-постановщика – своеобразной ипостаси автора. Плечевой, сообщая слух Голубеву, рассчитывает на его мнительность, которая вполне объяснима в условиях
тотального господства страха как питательной среды слухов в сталинском
обществе. Отметим, что в сюжетном ходе, связанном с председателем Голубевым, ключевым концептом является именно ‘страх’. Концептуализация его
предстает как чередование страха и способов его преодоления персонажем и
осуществляется в игровом комическо-драматическом режиме. Лавинообразное нарастание страха у Голубева подчиняется отмеченному закону поиска
скрытых взаимосвязей и попыткам структурирования ответов на вопросы
в единую фабулу (см. внутренний монолог после прощания с Голубевым).
По мнению В. Паперного, в этом кроется одна из причин массовых и немотивированных, на первый взгляд, сталинских репрессий.
4
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Даже „вечно сомневающийся” Голубев5 склонен поверить в слух о Чонкине-следователе, что подтверждает вывод Ж.-Н.Капферера о том, что, несмотря на любые убедительные доводы, „слух укрепляет стереотип” [Капферер
1992: 102]. Безуспешная комическая попытка Голубева выяснить истину у
Чонкина окончательно убеждает его в достоверности слуха, подтверждая еще
одно правило о том, что подобные поиски не могут дать результатов. Кроме
того, в данной сюжетной линии эксплицируется еще одна из функций слухов
– прогностическая: в слухе о слежке за Голубевым имплицитно предсказывается сценарий его судьбы: Голубева в конце концов арестовывают, но не по
возможному доносу следователя Чонкина, а якобы „за срыв всех поставок и
контрреволюционный саботаж”.
Максимальной актуализации слухи достигают в главной сюжетной линии, связанной с Чонкиным, в особенности в том ее сегменте, где по доносу
Гладышева Учреждение принимает решение об аресте Чонкина, следствием
чего являются отсылка работников Учреждения в село Красное для выполнения задания, арест их Чонкиным и Нюрой, т.е. исчезновение целой организации, искаженная информация о Чонкине, полученная по телефону Ревкиным,
появление нескольких версий случившегося. Здесь особый интерес представляет собой, во-первых, взаимодействие слухов с доносом и с телефонным
разговором. Исследователь доноса как речевого жанра Н. Н. Панченко определяет его как „одну из (письменных) форм обращения обывателя к власти”
[Панченко 2010: 36]. Основным содержанием доноса, по словам исследователя, „является информация обвинительного характера,” в силу чего „ситуация
доноса предстает как опосредованная конфронтация, при которой доносчик
как обладатель конфликтогенного потенциала посредством кооперации с
адресатом сознательно и активно действует вербально в ущерб жертвы” [Там
же: 37]. По классификации Н. Н. Панченко, донос Гладышева на Чонкина
относится к доносам-клевете, или ложным доносам, в которых доносчик преследует утилитарную цель, в данном случае – наказать Чонкина за то, что
корова его подруги Нюры потравила выведенный селекционером-самоучкой
пукс – гибрид картофеля с помидором. В терминах функций В.Я.Проппа, донос – вариант архетипической функции вредительства. В доносе Гладышева
значения чуждости, таинственности, необычности и аномалии, заложенные в
завязке сюжета, эксплицируются через идеолого-политический код. При этом
вербализация концепта ‘врага’, как ключевого, осуществляется в сильных
текстовых позициях – в начале („дезертир и предатель Родины товарищ Чонкин Иван”) и конце доноса („Просим унять зарвавшегося дезертира и привлечь к ответственности по всей строгости советских законов”) [Войнович
1993: 152-153]. Информация доноса, как и слуха, селектируется и адаптируВ этом отношении Голубев – типичный представитель деревенской среды,
которая в меньшей степени, нежели остальные слои населения, склонна верить слухам, хотя и использует их как „заместитель официальных средств информации”, к
которым у них „нет доступа”[Капферер 1992: 94].
5
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ется к референтной базе адресата – капитана Миляги: ключевые слова доноса
„дезертир, предатель, Чонкин” он „подчеркнул красным карандашом”. Донос
служит катализатором действия, провоцируя превращение вербальной угрозы в реальную угрозу действием (отправление сотрудников Где/Куда Надо в
Красное для ареста Чонкина).
Следующим важным мотивом данного сегмента является телефонный
звонок6 первого секретаря райкома Ревкина председателю Голубеву после
того, как обнаружилось исчезновение сотрудников Учреждения:
„На вопрос Ревкина, где находится выехавшая в Красное команда, Голубев сказал:
–А их Чонкин арестовал со своей бабой.
Слышимость, конечно, была плохая. Да и трудно было себе представить, чтобы какой-то Чонкин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех,
Кого Надо. То есть не надо. Ревкину показалось, что Голубев сказал не „с
бабой”, а „с бандой”.
–И большая у него банда? – поинтересовался он.
–Да как сказать… – замялся Голубев, вызывая в своем воображении
образ Нюры… вообще-то порядочная.
Не успел еще Ревкин положить телефонную трубку, как уже поползли
по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда Чонкина. Она
многочисленна и хорошо вооружена.” [Войнович 1993: 171 – 172].
Приспособление фабулы („А их Чонкин арестовал со своей бабой”) к
идеолого-политическим установкам власти осуществляется посредством информационного шума („плохой слышимости”), спровоцировавшего парономастическую игру „баба”/”банда”. Тот факт, что реакцией на стимул „баба”
была именно „банда”, объясняется референтной базой адресата – Ревкина,
или, пользуясь другими терминами, языковой личностью его как носителя советского Новояза. Возникший при этом комический эффект построен на совмещении несовместимых кодов – бытового и идеолого-политического. Таким
образом исходная достоверная информация превращается в недостоверную с
элементами правдоподобия, а затем перерастает в „черные”, т.е. пессимистические слухи [Кринко 2009], явно сфабрикованные и целенаправленно распространенные властными органами, на что указывает наличие идеолого-политических клише советского Новояза („банда”, „орудует”), вербализирующих
концепт ‘врага’. В слухе о Чонкине эксплицированы такие особенности данного речевого жанра, как добавление новых подробностей и преувеличение
значимых для адресанта элементов (численности „банды” Чонкина и степени
ее вооруженности), что в конечном счете приводит, по выражению Ж.-Н.КапДля идиостиля Вл. Войновича характерно использование таких особенностей телефоного разговора, как его дистантность, отсутствие визуального контакта,
вероятность появления шумов (а в случае с тоталитарной его разновидностью и мифологизированность коммуникации), которые делают его чрезвычайно удобным для
всевозможных, по преимуществу гротескно-комических игр [Черняева 2007].
6
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ферера, к „экстремизации содержания” и „окарикатуриванию” образа, которые лишают информацию какой бы то ни было двусмысленности [Капферер
1992: 172]. Компенсаторно-интерпретационные манипуляции с предметной
информацией в данном случае преследуют вполне утилитарную цель: создать
абсолютно негативное мнение о Чонкине и, усыпив бдительность людей, тем
самым подготовить их к намеченным карательным действиям против него.
Наряду с этим сфабрикованным властями слухом, в районе появились
и другие слухи – версии случившегося, которые могли восходить и к официальному первоисточнику.
Первый слух: ”Одни говорили, что Чонкин – это уголовник, бежавший
из тюрьмы вместе со своими товарищами”.
Второй слух: ”Другие спорили, что Чонкин – белый генерал, который
последнее время жил в Китае, а теперь вот напал на Советский Союз, собирает он несметное войско, и к нему отовсюду стекаются люди, обиженные
советской властью”.
Третий слух: ”Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая,
что под фамилией Чонкин скрывается сам Сталин, бежавший от немцев. Рассказывали, что его охрана состоит исключительно из лиц грузинской национальности, а баба у него русская, из простых. Еще рассказывали, что Сталин,
увидя, какие порядки творятся в районе, пришел в сильное негодование. Он
вызывает к себе всевозможных начальников и сурово наказывает их за вредительство. В частности, арестовал и приказал тут же расстрелять полностью
личный состав всех, Кого Надо, во главе с самим капитаном Милягой” [Войнович 1993: 172].
Первый и второй слухи – абсолютно недостоверные, третий – недостоверный с элементами правдоподобия („баба у него русская, из простых”).
По происхождению все три слуха – стихийные. С точки зрения побудительных мотивов, первый слух – слух-пугало, второй и совершенно определенно
третий – слухи-желания, отражающие надежды и стремления людей, жажду
справедливости и восстановления порядка [Кринко 2009].
Сравнение всех трех версий с фабулой показывает механизм отбора
и трансформации „исходного” содержания: неактуальные для той или иной
воспринимающей среды элементы фабулы упраздняются (так, в первых двух
слухах остается только фамилия героя) или редуцируются, в то же время вводятся новые подробности (недостоверные с элементами прадоподобия: упоминание о Нюре – жене Сталина, расстрел капитана Миляги Сталиным; полностью недостоверные – Чонкин – белый генерал, уголовник, Сталин и т.д.),
которые интерпретируются в соответствии с определенными коммуникативными установками. Важнейшей из структурно-семантических категорий во
всех трех версиях является главный объект слухов – персонаж. Его парадигма
построена на базе архетипических оппозиций (свой – чужой, хороший – плохой, верх – низ): „уголовник”, „белый генерал”, Сталин, скрывающийся под
фамилией Чонкин. Тот же принцип лежит и в основе парадигм помощников
героя („уголовники”, „обиженные советской властью”, „охрана из лиц гру-
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зинской национальности”) и его антагонистов (Советский Союз, репрессивные органы, капитан Миляга). В дальнейшем развертывание парадигмы главного героя происходит главным образом в поле властно-репрессивных субдискурсов (донесения, указы, приказы, шифрованные телеграммы, допрос, судебный приговор и пр.), абсорбирующих слухи, приспосабливая их к своей
референтной базе и коммуникативным целям. При этом предикация субъекта
(Чонкина) осуществляется сначала в пределах концепта ‘враг’, а затем – в
границах концепта ‘свой’, когда к концу романа вредительство ликвидируется и повышается статус персонажа (хотя и формально), подобно тому, как
это происходит в волшебной и авантюрной (новеллистической) сказке или
пикареске.
В процессе кумуляции слухов прецедентные стереотипные формы выполняют интерпретирующую и текстообразующую функции. Во второй и
третьей версиях таковыми выступают фольклорно-мифологические жанры,
сюжетные модели и фонд готовых фольклорных мотивов и формул („собирает несметное войско”). В слухе о белом генерале – это предания и легенды о
вожаках народных восстаний и о набегах врага. В слухе о Сталине-Чонкине –
социально-утопические легенды о возвращающемся царе [Чистов 1967], сюжетный тип которых оказался весьма продуктивным как в фольклоре (анекдоты советского времени о вернувшемся из эмиграции или воскресшем Ленине), так и в литературе [Черняева 2009]. Указанные архетипические формы
взаимодействуют с прецедентными феноменами мифологии советской эпохи.
К ним относятся, например, слухи о бегстве Сталина из Москвы после начала войны, широко бытовавшее мнение о том, что Сталин ничего не знал о
репрессиях.
Анализ слухов в романе „Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина” дает возможность с той или иной степенью вероятности
идентифицировать среду, в которой зародились и циркулировали вышеуказанные слухи, и, таким образом, представить варианты неофициального
общественного мнения, каковыми и являются слухи. В то же время предварительные наблюдения дают основания полагать, что формы официального
идеолого-политического дискурса в романе зачастую не только базируются на
слухах, но и построены по их модели, что позволяет уточнить общеизвестное
положение о мифологизированной природе тоталитарного дискурса. Одним
из аспектов концептуализации слухов в романе является их комическая парадоксальность во властной среде: преследуя слухи и борясь с ними, власть в то
же время использует их в своей коммуникативной стратегии. Возвращаясь к
мотивам, по которым именно слухи играют столь важную роль в повествовании, отметим, что такие характеристики их, как устность, двусмысленность,
степень достоверности и правдоподобия сближают их с былью (легендой),
установка на которую заявлена в самом начале романа, т.е. в сильной текстовой позиции: ”Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому
что случай, с которого началась (и тянется почти до наших дней) вся история,
произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не
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осталось” [Войнович 1993: 8]. В этой связи важным представляется предположение Б.В.Дубина о том, что именно слух явился той нарративной формой,
из которой развились быличка, анекдот, предание, легенда и более развернутые повествовательные жанры.
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РОЛЯТА НА СРАВНЕНИЕТО В КОМЕМИТЕ
Димитрина Хамзе

THE ROLE OF SIMILE IN COMEMS
Dimitrina Hamze
ABSTRACT: Similes are as ancient as the world, and it is reflected in them
as in a mirror. Without them we could not imagine our cognitive probing, our increasing knowledge, the conceptualization and categorization of material obtained
from our meeting with the surrounding world. In the basis of categories such as
analogy, symmetry, parallelism, metaphor (in its negated but alternative version) –
the structural components of comems – there is simile underlying. With its help incompatible and things looking “absurd” at first sight, are synchronized in coherent
symbioses within the grotesque, replace its utilitarian status with transcendental and
are immortalized through their mutual assimilation and substitution.
KEY WORDS: conceptualization, implicature, irony, parody, grotesque

Сравнението лежи в основата на цяла поредица философско-екзистенциални и психологически категории като: негация, метафора, ирония, пародия, асоциация, паралелизъм, симетрия, аналогия и т.н. Като тяхна матрица,
то уплътнява когнитивните ни подстъпи и катализира менталните ни процедури. Сравнението се ражда от пространствената ни съизмеримост с нещата,
от мислимата апроксимация и равнопоставеност с тях, независимо от размера на дистанцията. То откроява като доминантна итеративната модалност –
функция на компаративно усилие.
1.0. Психологическата схема на концептуализирането на света ни помага да открием механизма на комикогенезата чрез принципа на вторичната
концептуализация. Селекцията е едно от основните измерения на образотворчеството, а неин първоизточник е сравнението. Ключов аспект в образотворчеството е способността на концептуализатора да избира от множеството виртуални композиции. Инхерентна черта на естествения език е неговата иконичност, т.е. съответствието или подобието на езиковите изрази спрямо нещата,
които те описват. В семиотична перспектива този вид изоморфизъм се смята
за универсална черта на езика. Типичен пример в това отношение е ономатопеята, т.нар. „образна” иконичност.
Комикогенното „схематизиране” (скициране) на образа, въз основа на
конфронтативно-селективни операции (производни на перцептивния рефлекс
към аналогия) предвещава профилирането на комиката в три отделни категории
(ирония, пародия, гротеска), плод на обособяваща, демаркативна концептуализация. В комуникативното пространство когнитивно-стимулативната и адхор-
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тативно (насърчително)-интерпретативната функция на сравнението предлагат
на аудитора ключа за правилна конкретизация и категоризация на образа.
Когнитивният модел и при трите, разглеждани от нас категории (ирония, пародия и готеска), до голяма степен съвпада, перцептивните им траектории се припокриват с уточнението, че на сцената по време на „спектакъла” изпъкват някои специфициращи различия, вследствие едновременно на
симилативната и диференциалната функция на сравнението. Имплицитното
сравняване с нещо добро, констатацията, че обектът не е нещо добро и експлицирането му като нещо добро при иронията, се доближава до сравнението
при пародията, което е неин основен смислопораждащ и структурообразуващ
фактор. Пародията изисква наличие на оригинал, който да бъде пародиран, а
нейната оценъчна същност се изразява в непрекъснато критично сравняване
на пародираното с пародиращото. Всъщност, компаративният процес съпътства креативния, а сравнението се проявява на две нива: 1. като отправна точка за пародийни операции – избора на пародиен обект и 2. като симултантно
съпоставяне на оригиналната и пародийната творба. В случая се откроява
подбудително-креативната функция на сравнението. Концептуализацията при
гротеската „побратимява” и разполага в съседство пространствено и темпорално чужди, но сродими и конгруентабилни обекти, съставляващи „асиметрично-абсурдистка” картина. Така сцената е „се омагьосва” от многопрофилната калейдоскопичност на изображението (профилът, т.е. избраният обект,
аподиктично привлича други обекти или елементи от други обекти), което
излъчва като доминанта един вътрешно поливалентен макрообраз (съвкупност от множество образи в различни конфигурации), създаващ впечатление
за колажна композиция (пано) с многообещаваща и разнообразна предикативност. Онагледеното сравняване (сродяване) на разнородни и „разнокалибрени” битийности на гротесков терен води до кохезивната им симбиоза, в
рамките на която те не само функционират изумително съзвучно и плодотворно, но се пресемантизират, придобиват нова съществуване и излъчват нови
послания. Тази коекзистенция всъщност съвсем не е толкова необичайна и
ексцентрична, а е заложена в езика чрез амфибологиите на думите, за които
говори Р. Барт [1]. Двете значения на дадена лексема съжителстват хармонично и едното не се актуализира за сметка на другото, а с неговата „подкрепа”, в
неговата „компания”, като излъчването е реципрочно. Сравнението в гротескова перспектива проявява своята трансформативна, сугестивна и инструктивно-гносеологична функция. Нещо повече – преобръща конвенционалните
ни представи за абсурда. Абсурдните наглед съчетания са всъщност повече от
естествени композиции, които само ни се струват необичайни и шокиращи,
заради „подривната” им роля, взривяваща стереотипи и клишета. Те трябва да
просветлят и деканонизират съзнанието ни, затлачено от щампи и предразсъдъци, да припомнят и да възвърнат естествения порядък. Абсурдни са всъщност представите ни за абсурда, защото приемаме за естествено неестественото, а за абсурдно – нормалния баланс. Заслугата за това преосмисляне на
понятията се пада на „основополагащото” сравнение.
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1.1. Иронията е критичната нагласа на продуцента по отношение на иронизирания обект с цел да бъдат порицани негативни черти от характера или
поведението му, с помощта на езикова „рационализация” (идиолектна формула, езиков „алгоритъм”), въплътявана на повърхнинно ниво от евфемистична
апология на симулираните предимства на обекта. Въпросната апология маскира, но същевременно сигнализира, чрез интонационен или контекстуален
индекс, н е г а т и в н а т а а с е р ц и я на дълбинно ниво. Нейната генеалогия също води към сравнението.
Импликатура на иронията
Х иронизира У
казвам: Ти си нещо добро. Ти си като това – доброто. (Не мисля това,
което казвам).
мисля: Ти не си нещо добро. Ти не си като това – доброто. Ти си като
не доброто (лошото). (Ти не си това, което казвам).
искам: да разбереш това, което мисля,
да знаеш, че можеш да бъдеш това, което казвам,
да станеш такъв, какъвто казвам, че си.
Сравнението в комемичен ракурс е бифункционално: от една страна,
както стана ясно от семантичната матрица на иронията (ще го потвърдят и
другите две матрици), то присъства в дълбинната структура на категориите
като интракомпаратив, а от друга, самите категории са сравними помежду си,
т.е. интеркомпаративни, и то във висока степен, поради „кръвното си родство”.
Сравнявайки ги, ние достигаме до важни за тях заключения, а именно: само
иронията би могла да бъде наречена комикогема и категорема, поради факта, че
тя поражда своите дъщерни производни и им служи за изходен (но и за заключителен, обобщаващ) модел. Бихме могли да я оприличим на място, откъдето
извират и където отново се вливат производните. Иронията се въздига като
суперординативна (свръхуправляваща), екуменична (вездесъща, всеобща), иллативна (всевместима), сублативна (подвеждаща под общ знаменател) и холистична (многоаспектна) категория. На текстуално ниво и трите категории са
мимикриращи, ковместими на принципа на матрьошките) и ковалентни.
1.2. Пародията симулира адекватно отношение към нещо, което самата
тя прави неадекватно. Тази мимикрия я сродява повече с хипертрофираното
сравнение, отколкото с метафората (или конверсивната метонимия), всъщност
производна на сравнението, както е при иронията. Ако читателят има солидни
познания, той не е лишен от шанса да идентифицира произведението, станало
прицел на пародийна интервенция, и то благодарение на асоциативното сравнение, което в случая играе ролята на пародиен индекс. Аксиологичната специфика на пародията се асоциира със сравнението като извор на оценъчност,
която се проявява в негативната идентификация като пародийна методология.
Импликатура на пародията
Х пародира У
казвам: Ти си нещо добро. Аз съм като тебе. (Не мисля това, което
казвам).

523

мисля: Аз не съм като тебе. Ти не си нещо добро (Ти не си това, което
казвам).
искам: да разбереш това, което мисля,
да знаеш, че можеш да бъдеш това, което казвам (да си нещо добро),
да станеш такъв, какъвто казвам, че си (нещо добро).
Приликата в семантичните матрици на иронията и пародията е очевидна Импликатурата показва, че главната роля в аксиологичните подстъпи на
пародиста се пада на сравнението. Още в етапа на протопародийните дирения
то поражда предпочитание и съответно избор на обект.
1.3. Гротеската е сякаш демистифицирана, отчасти дешифрирана, оголена и онагледена ирония (т.е. играе ролята на неин индекс, ключ), нейно
живописно платно. В творчеството на полския писател-модернист Витолд
Гомбрович тя е изпитателно средство за реалността на явленията в тяхната
„абсурдност”. Този креативен обмен на уж несъвместими същности, от прагматично гледище сякаш парадоксален и абсурден, генерира постоянна взаимно-субститутивна символизация и метафоризация (възможна благодарение
на сравнението) на елементите – игрово, за целите на ментално-естетическото творчество – одушевяване (десубстантивиране) на едни и обездушаване
(субстантивиране) на други. Това „ритуално умъртвяване” в утилитарен план,
трансцендира предметите като равноценни и равнопоставени в Космическия
порядък (проект), генерира неосемантизма на гротеската. Примерният семантичен модел на гротеската би могъл да изглежда така:
Х рисува гротесков образ У
казвам: Ти си нещо странно.
мисля: Ти може да не си нещо добро, но ти показам, че можеш да бъдеш нещо добро и нещо нетипично, изключително.
искам: да разбереш и усетиш, че не си нещо добро.
Ето и разширената импликатура на гротеската:
Х твори гротеска
казвам: Виж нещата като сравними, естествено близки едно на друго.
мисля: Конвенционално те не са естествено близки едно на друго, но
интуитивно и инвентивно те са близки едно на друго, защото това е естественото им състояние, отразяващо забулената от конвенцията истина.
искам: да чувстваш страх и смях,
да чувстваш нещо лошо и нещо добро,
да разбереш, че латентно показвам нещо лошо, което отстранявам по
чудотворен начин, чрез вълшебството на синкретичните съжителства,
да почувстваш нещо добро.
Гротеската като най-релефно изразен метазнак, с най-явна и силно
концентрирана „визуална” образност, e в най-висока степен сравнима с пластичните изкуства. Това прави сравнението в рамките на гротеската „най-експлицитно”, на второ място е пародията, поради задължителното наличие на
оригинал, и накрая – „най-дегизирана” в компаративен план е иронията.
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1.4. Сравнението е мощен функтор (редом с деиктиката, хипокористиката, метафориката) в гротесковата зона. Гротеската като синкретична, интерактивна и синтетична деиктема предлага откривателски, демиургичен, макар и фрагментарен проект за един свят, който, макар и фантазен, почива на
дълбоки атавистични основи. Те го правят естествен, правдоподобен, основателен с архетипните си мотиви, избавен от фалша на нормативното, заучено
правдоподобие. Този свят става познаваем единствено благодарение на гротеската. Един от най-мощните деиктори в структурата й е сравнението (което
в пародията присъства винаги имплицитно) с доминантна епистемологична
функция. Интегративно-апроксимативната функция на гротеската сближава
семантичните полюси и чрез динамиката на сравнението, излъчващо многобройни паралелизми, образува симетрична гротескова верига: „A w tej samej
chwili pies duży, legawy przyszedł się łasić; i jak baran czarny; ale nie baran to
był, bo jak kot duży z pazurami; tyle tylko że z koźlim ogonem i zamiast miauczeć
jak koza beczał” [2]. Този причудлив животински коктейл, тези екстравагантни хибриди („домашните любимци” на Гонзало, кръстосващи „палата” на
своя господар, са негово зооморфно отражение. Илокутивната интенция на
продуктора е въплътена в деиктичен волетив за сравняване и акцептация:
„Виж невъзможното като възможно и напълно естествено”. Нещо повече,
сравнението е комуникативен апроксиматив – чрез привличането на друг образ, чрез установяването или налагането на прилика между два образа, чрез
предразполагащата нагледност на описанието, се преодоляват комуникофобни дистанции и се отварят нови комуникогенни пространства, отношения и
ситуации.
Симилативно-симпатическата функция на гротеската, която тя също
дължи на сравнението, е осезаема дори в рамките на толкова зловещ образ
като този: „- Ady my nie ludzie, ady my psy, psy jesteśmy! Hau! Hau! – Nagle
dziecko przy piersi – szczęknęło chłopka zaś, rozejrzawszy się, że nas jest tylko
dwóch, zawarczała i ugryzła mnie w brzuch. Wyrwałem babie brzuch z zębów! Ale
już z opłotków wynurzała się cała wieś szczekając i warcząc” [3]. Нашето становище относно метафората и сравнението е, че те са две разновидности на една
и съща фигуративна свръхкатегория (фигуратив) и са следствие от семантична транспозиция. Твърдението на А. Вежбицка [4], че експликативният модел
на сравнението („това е като това”) се различава от този на метафората, и
то благодарение на негацията („това не е като това”), т.е. че пресупозицията
оразличава двете категории, буди съмнение, тъй като в случая негирането не
отхвърля тезата за „кръвното им родство”, а само я доказва. Разликата е чисто
формална и действително се свежда единствено до наличието или отсъствието на медиативния функтор „като”. Констатацията, че нещо не е като нещо
друго, е плод на компаративно усилие (на дълбинно ниво и в двата случая
присъства споменатия функтор), а и продукторът, в зависимост от интенцията
си, е „опълномощен” да сравни всичко с всичко. Тази неограничена свобода е
засвидетелствана от безчетни примери в художествената литература, особено
в поезията, както и в разговорната реч, особено във фразеологията, на оксимо-
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ронични сравнения, т.е. с експлициран медиатив, които иначе традиционно бихме
квалифицирали като метафори – „Небето е синьо като портокал”.
Твърде лапидарният преглед на проблематиката (поради ограниченията
в обема на изследването) ни насочва към следните изводи:
1. Импликатурните модели на иронията и пародията са твърде сходни
(сравними), с известен нюанс на различие, а именно, че при иронията казваме
обратното на това, което мислим, а при пародията уж приемаме това, което
всъщност отхвърляме. Затова иронията наподобява повече метафора, а пародията прилича по-скоро на хипертрофирано сравнение;
2. Сравнението като ключова репрезантема на пародията, стимулирайки творческото начало у комуникантите, разкрива креативността на езика
като една от основните му функции;
3. Оценъчността (функция на сравнението) при пародията се проявява
чрез идентификация и негация, които се припокриват и онагледяват две страни на един и същи процес;
4. Универсалният матрикален модел на иронията доказва универсалния
начин на мислене и сходното (сравнимо) езиково поведение на езиковите потребители, което прави възможни и перспективни както съпоставителните,
така и транслатологичните, етно-психологическите и културологичните проучвания;
5. Импликативният разрез на иронията я откроява като таксономична
категория (отново благодарение на сравнението), семантичен прототип на
другите две комеми – пародията и гротеската; (таксономията също е резултат
(дедукция) от компаративни действия), а комемичната деривация (пародията
и гротеската като деривати на иронията) е плод на сравнимостта;
6. Стереоскопичната конфигурация на гротеската разширява диапазона
на сравнението, което дава свобода на аудитора да я тълкува многоаспектно и
многопосочно, да я досътворява;
7. Гротеската е призив към аудитора да бъде изградена успешна комуникация по модела на симбиотичните връзки (които са компаративна производна) между разноликите гротескови компоненти. Оксиморонът е показателен
пример за вътрешна комуникативна хармония, по който трябва да построим
нашите комуникативни отношения. Те могат да бъдат вдъхновяващо конвергентни, независимо от противоречието в мненията и възгледите ни;
8. Сполуката на комуникативния акт в ракурса на комичните категории
до голяма степен се дължи на възможността на аудитора да сравни своята
перлокутивна динамика с илокутивните интензии на продуктора.
9. Благодарение на сравнението, откриваме, че трите категории са ковместими и ковалентни, в отношение на комплементарна дистрибуция помежду си;
10. Сравнението е когнитивен генератор и на трите категории. В светлината на речевите актове, в компаративен ракурс бихме ги „легитимирали”
синтетично така: иронията – негативен асертив, пародията – негативен компаратив, гротеската – трансцендиращ експресив;
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11. Сравнението улеснява разрешаването на една от най-важните задачи, която стои пред прагматиците, а именно разграничаването на дистинктивните от конюнктивните черти на комемите, както в абстрактно-теоретичен
план, така и на равнище текст.
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МЯСТОТО НА ЕМОЦИИТЕ В КАТЕГОРИИТЕ
НА КОМИЧНОТО
Димитрина Хамзе

THE PLACE OF EMOTIONS IN THE
CATEGORIES OF COMICALITY
Dimitrina Hamze
ABSTRACT: Emotions are a part of the character perception and conceptualization of the world, because perception is emotionally marked. They appear in
an embryonic stage of comicogenic process as the basis for comic treatment, i.e. they
are its precursor, and also at the end of the process as receptive resonance. Laughter
is not accompanying the comicogenic process from the beginning until the end. It appears somewhere in the middle to soften only for a moment the feelings of recipients
(at that, in visual comics, because of the mechanism of movements) and to exert the
planned effect. But laughter is also a manifestation of emotion… Emotional atrophy
or asthenic failure are sterile and would originate neither irony, not parody, nor
grotesque. In the communicative plane emotions are variable, depending on their
movements in the trichotomy author-object-recipient.
KEY WORDS: emotions, comicality, communication, irony, parody, grotesque

В специализираната литература емоциите често се смесват с понятията
за емоции или по-точно въпросът за универсалността на емоциите се смесва с въпроса за универсалността на понятията за емоции. Културните артефакти от английски език напр., предлагани от американските изследователи
като такива семантично-емоционални универсалии: anger (гняв), happiness
(щастие), sadness (тъга), fear (страх), disgust (отвращение), са само проява
на етноцентризъм (англоцентризъм) и в дефинициите водят до тавтология,
плеоназъм и редундантност. Универсални понятия са «чувствам», «искам»,
«смятам», «знам», «правя», «става» (случва се), «добър» и «лош». Това е
от особена важност за опитите ни да конструираме генеративни семантични
модели на комичните вариации.
1. 0. Tеорията на Анри Бергсон [1] за комичното акцентира на безстрастния поглед върху света, който сякаш се отчуждава от сериозното, подхранвано от чувства и афекти. Заглушените чувства, т.е. безразличието, апатията,
моментната емоционална анестезия експонират интелекта като основен генератор на комични импулси. Смешното е плод на систематична разсеяност и
временна амнезия – ключова категория на комичната фигура у Бергсон. Комичният обект забравя, че е наблюдаван отвън и става невидим за самия себе
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си, но видим за света. Той се превръща във видима деформация на света от гл.
т. на колектива, от който е изолиран. Тази разсеяност на комичния обект представлява паметта на света за това, за което той е забравил. Важен генератор на
комичното е редупликацията. Характерната афлексибилност, нееластичност
на формите (конвенции, норми, стереотипи, клишета), тяхната скованост и
неадаптивност, при това мултиплицирана чрез «пораженския» опит, произвежда механиката на инерцията. Тя става причина за смешното в кинематичната равнина на квазидвижението на втвърдените конструкти. Именно смехът
разбива калъпите, тушира ексцентризма и разчупва формите, огъвкавява съществуването. Комичното е видимо натрапената свръхформалност, взривена
от сеизмичните трусове на смеха.
Пълното отсъствие на емоциите като безусловно изискване в комикогенезата, според Бергсон, буди сериозни възражения. Емоциите са част от образното възприемане и концептуализацията на света, т.е. перцепцията е емоционално маркирана. Те се неотменна част от комикогенния процес, появяват
се в неговата зародишна фаза като основание за комична обработка и като
неин предвестник, а също така и в края на процеса като рецептивен резонанс.
Смехът обаче не съпътства комикогенезата от началото до края. Той се появява някъде по средата, за да притъпи само за момент чувствителността на
адресата (и то при визуалната комика, поради механизма на движенията) и да
упражни желаното въздействие. Следователно, тезата на Бергсон намира, и то
отчасти, приложение само при зрелищно-сценичната, невербална и предимно
развлекателна комика.
1.1. Комично маркираните лексикално-семантични структури в езика,
експлицитно показват, че комиката, не е чужда нито на емоциите, нито на
експресията. Двете психологически понятия (емоции и експресия) взаимно се
обуславят и допълват. Хипостазите на комичното са естетически категории.
Експресивността е екстериоризирана емоционалност, а естетиката е необятна палитра от експресивности. Следователно комичното не е отрицание на
емоцията, а триптихът Емоция-Експресия-Естетика е вече тема за солидно
монографично изследване. Ако в извънвремевата си проява смехът е моментно изключване на емоциите, това не ознзачава, че предисторията му е белязана с емоционална индиферентност. Нека не забравяме, че смехът е крайната
фаза, манифестирана като спонтанна реакция, на един дълъг, емоционален по
своята природа, комикогенен процес. Но дори краткотрайното „замразяване”
на чувствата никога не е абсолютна и репрезентативна за процеса величина.
Като секундарно следствие от комикогенезата, във вид на релаксация (разтоварване), смехът дори не измества напълно емоцията (тъга, болка, тревога,
несъгласие, възмущение, гняв, ропот), а просто се редува с нея, съпътствайки
я симултантно. Силен скептицизъм буди твърдението на Бергсон, че усещания
като съчувствие, съпричастност, привързаност, отзивчивост, скъсяващи или
премахващи дистанцията (необходима за пораждането на смеха) са несъвместими с него. В процеса на комиката те просто от време на време му отстъпват
мястото си, за да го заемат отново. Емоционалната атрофия или астеничната
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недостатъчност са стерилни и никога не биха породили нито иронията, нито
пародията, нито гротеската. В комуникативната равнина емоциите са вариабилни, в зависимост от движенията им в трихотомията продуктор – обект
– аудитор. Обектът е обикновено жертва на комичната стратегия, следователно той не може да се весели. Неговите чувства са астенични: разочарование:
мъка, гняв, ярост, озлобление, ненавист, отчаяние и т.н. Аудиторът е публиката. Като съавтор на смехотворната ситуация, тя се солидаризира с нейния
продуктор, доколкото не се отъждествява с обекта (жертвата). Частен случай е
авторът като обект на собствената си атака. Тогава той се проектира в неговата равнина, превръща се в негов двойник и го асимилира. Отдалечавайки се от
собственото „аз”, той преодолява фрустрацията, издига се над нея и от висотата на своя изтънчен, аристократичен скептицизъм, се смее на самия себе си.
Такава е семантичната конфигурация на самоиронията и на автопародията.
1.2. Като орнаментална в естетически аспект страна на комуникацията,
категориите на комичното са емоционални, защото всяка проява на субективизъм не може да е неутрална в емоционално отношение. Орнаменталността,
както отбелязва С. Димитрова [2], се свежда до изразяване на нагласи, до въвеждането на субективни оценки, комплементарни сравнения, напомняния и
други елементи, породени в съзнанието на продуктора и допълващи основното съобщениие. Комичните категории са хуморално, емотивно тяло (термин
на Р. Барт) [3], което се вълнува, движи или свива, ликува или се плаши, без
това да му личи. Самите емоции са и рационални величини (както проницателно забелязва С. Димитрова), най-ярко проявими в този си вид в комемите.
Още повече, че всички емоции се раждат в ума. В своя ценен труд «Лингвистична прагматика» българската изследователка обръща внимание на факта, че
изразяването на отрицателни емоции, най-характерните от които са неодобрението, безразличието и презрението, е обвързано с прагматичната ситуация,
която в най-обобщен вид би могла да се нарече ситуация на оценяване. В такава ситуация се преплита действието на логическите (когнитивните) фактории
и на емоционалните подбуди. В психологическата литература презрението,
което се смята за най-студената емоция, свързана с враждебността, има подчертано разсъдъчен характер и принадлежи едновременно към множествата
на личностните и междуличностните емоции. За да направи човек някакъв
избор (а категориите на комичното са подчертано селективни), той трябва да
прекара съществуващите за него възможности през филтъра на предпочитанието, а то от своя страна се оформя въз основа на менталния процес градация, който най-често се съпровожда от емоционални преживявания. Изследвайки категоризацията на човешкия опит, когнитивистите твърдят, че човек
прави съждения не за обектите като такива, а за онези чувствени впечатления,
които тези обекти предизвикват. Тъй като границите между възприятието и
оформянето на концепция са размити, както забелязва С. Димитрова, склонни
сме да мислим, че езикът, подобно на много други обекти от действителността, се възприема и сензорно (откроява се сензитивната функция на езика).
Причудливо-абсурдните конкатенации (смислови връзки) на базата на асиме-
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трично-колажни симбиози, при гротеската, визуализират соматично-емоционалната и естетичeска предпоставеност на концептуализацията от страна на
аудитора, която би осигурила разпознаването и адекватното интерпретиране
на гротесковата образност.
1.3. Категориите на комичното в емоционално-генеративна перспектива.
Импликатурните образци на комемите, представлявани от екзистенциалните лингвистични субстрати (казвам, мисля, искам) показват, че повърхнинните асерции като свидетелство за пълна „обективност” на твърдението
(„Аз само потвърждавам очевидното”), се отричат в дълбинната структура, където опозитивната пресупозиция (негативният декларатив) привлича
напрежението към продуктора на съобщението, около когото то гравитира в
максимална степен (Продукторът сякаш изземва цялото напрежение). Експресивът (Акламативът) („Не си ми безразличен като обект на интенцията
ми”) е емоционална „предистория” на ироничния или пародийен комуникат.
Негативната презумпция е винаги емоционално маркирана, т.е. подхранва се
от астенични чувства: несъгласие, недоволство, раздразнение, възмущение,
негодувание. Въпросите, които си задава ироникът или пародистът като продуктор относно възможните реакции (перлокутивните ефекти) на аудитора,
също свидетелстват за емоционална екстатичност. И накрая, директивният
парцелат „искам” („Не ми е безразлично какво ще стане с тебе, дали ще се
промениш или не.”) е красноречиво доказателство за експресивна динамика в
полето на продуктора.
Сравнението – генеративен компонент в дълбинната структура на комемите – е първата стъпка към оценъчността, която е емоционална производна. В статията си „Пародия как вид аксиологических текстов” Д. Станишева [4], също определя пародията като оценъчна категория, чиято стойност
се изразява в следните функции, фокусирани от импликатурния кулминатив
„искам”: а/ координираща (между човека и света на обектите); б/ стимулираща (направляваща); в/ дидактична; г/ регулираща (или прескрипивна). Ние
бихме добавили още две: д/ емотивна и е/ инфлуативна (оказваща влияние).
Станишева също отбелязва изключителното комуникативно разнообразие от
оценъчни илокуции в дълбинната структура, които имат емоционален произход. Акцентира обстоятелството, че в пародията (на повърхнинно ниво) не се
използват оценъчни предикативи (за разлика от иронията), които изразяват
отношението на автора-пародист към художественото произведение. Пародията латентно съдържа оценка, разбираема само при условие, че аудиторът
познава пародирания текст.
Друг много съществен модален акцент в комиката е сгъстената експресивност на синтетичния кондиционал в български език, който би могъл да
бъде пародийно средство за изразяване на негативна позиция чрез преизказните форми за двете основни времена (сег. и мин.) – пийвал съм аз и особено
чрез формите за по-силно преизказване: пийвал съм бил [5]. Тук ирония и пародия се преплитат. Иронията поражда пародия, а перлокуцията се превръща
в нова илокуция. Карикатурното повторение на ироничното предизвикател-
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ство (провокатив) се материализира като пародийно раздразнение (иритатив)
у аудитора. Условността в подобни емоционални конструкции е заличена –
изтласкана е от афектното състояние.
Локутивният спектър в равнината на комуникантите при пародията,
твърде много напомня ироничния и може да бъде представен по следния начин – в полето на продуктора се материализират следните илокутивни актове:
1. н е г а т и в н а а с е р ц и я ; 2. е в о к а т и в , п р о в о к а т и в ; 3 .
е к с п р е с и в ; 4 . и н ф л у а т и в ( о к а з в а н е н а влияние). В полето на аудитора перлокутивните актове могат да бъдат следните: 1. а л а к р и т и в (готовност за приемане на посланието); 2. в о л е т и в (неприемане на
критиката: „Не ме критикувай! Не си позволявай да ми се подиграваш, да
ме излагаш на присмех!”); 3. е к с п р е с и в (и р и т а т и в (раздразнение),
к о н т р а п р о в о к а т и в , м е н а с и в (закана): „Ще те науча аз тебе, и аз
ще те пародирам!”); 4. а к о р д а т и в (к о н с е н т и в – съгласие); 5. р е к о н е с и в (признателност).
Да се опитаме да възсъздадем илокотивния ироничен модел, захранил
цял ансамбъл от речеви актове, въз основа на конкретен пример: „Ти си черешката на тортата на живота ми” казва съпругата на мъжа си с упрек,
че е опропастил живота й. Пресупозицията е силно емоционално маркирана:
„Вече не те понасям. Едва те търпя”. Деиктичният маркер засилва хиперболично-ироничното въздействие на метафората. Повърхнинната а с е р ц и я
(констатацията на определено състояние на нещата) може да означава внушение или уверение – „Внушавам ти (Уверявам те), че си прекрасен, че не мога
без тебе”, но презумптивно: „Внушавам ти (Уверявам те), че на практика е
точно обратното – едва те понасям. Затова реагирам подигравателно”. Във
втория случай („уверявам те, сигурен съм”) асерцията сякаш отстъпва място
на х и п о т е т и ч н а т а д е к л а р а ц и я с висока степен на убеденост, в
дълбинния слой – с обратен знак (със своя негативен еквивалент). Експлицитното твърдение се подсилва от е к с п р е с и в а (акламатива), издаващ екстатичност на чувствата („Изпитвам емоция”). Акламацията тук изпълнява ролята
на ироничен индекс (показател, оператор), предвещаващ в значителна степен
перлокутивните ефекти. Кондензираната деиктика в изказването на Пушкин:
„Я Вас любил… как дай Вам Бог любимой бьть другим” [6], при ироничен прочит („Без свръхестествена намеса, не би срещнала друга такава любов”) се
идентифицира като а с е р ц и я , съпътствана от о п т а т и в е н в о л е т и в
в рамките на р е л и г и о з н и я б е х а б и т и в . Тези речеви актове издават
приглушеното с помощта на вербална „маскировка” екстатично състояние на
продуктора, който преживява дълбоко любовно разочарование.
В следващия пример, е к с п р е с и в н о -г а л ь о в н и я т д и р е к т и в , подсилен допълнително от хипокористичния квалификатор, излъчва
цял сноп илокутивни вектори, въплътени в различни речеви актове на интенционално равнище под „командването” на иронията: „Daj żonce całusa”,
казва съпругата на своя съпруг. В тази емоционална синтеза иронията, устремена към брачната половинка, се преплита с автоирония: 1. Дамата иронизира
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съпруга си – упреква го заради неговото безразличие, апатията му, липсата
на фантазия и инвенция. Сърди му се, че не й отделя достатъчно време и
внимание, че не забелязва нейните прелести; 2. Дамата се автоиронизира и
доказателство за това са следните признаци: автоперцепция от разстояние,
т.е. обективиране на собственото „аз” (поглед отстрани към самия себе си),
когато наблюдателят е едновременно концептуализатор и обект на собствената си концептуализация, граматикализиран от 3.л. ед.ч. (а не от 1.л. ед.ч.),
с цел отчетливо да се самоопредели; освен това, чрез автодеминутива излъчва умилкващо кокетство. Автоироничната стратегия тук е лишена от автодеструктивни функции, тъкмо обратното – очертава се тенденцията към „магично предизвикване” и утвърждаване на хипотетичните, възмечтани качества
(предимства) на съпругата. Осъзнавайки собствените несъвършенства, тя би
желала, съпругът й да я види като чаровница и да й се възхити. Презумпцията
се формира като е к с п р е с и в е н о п т а т и в „Бих искала да бъда такава!”, следван от с м е к ч е н д и р е к т и в във вид на насърчение, което
при правилна интерпретация в полето на адресата би произвело нов илокутивен акт, пак на територията на ироничния продуктор: е к з и с т е н ц и а л е н п е р с у а з и в : „Представи си, че съм такава и ме възприемай к а т о
т а к а в а (чаровница). Ако направиш това, значи с ъ м т а к а в а ”.
Емоционалната генеалогия на иронията излъчва аксиологически предикати, които семантично се съгласуват със скалите „добро – лошо”, „хубаво – грозно”, „умно – глупаво”, „полезно -- вредно”, „бързо – бавно” и се
консолидират в синтетичния общооценъчен предикат Иронизирам.
Разширената импликатура на иронията е следната:
Х иронизира У
казвам: Ти си нещо добро> Ти си прекрасен, невероятен, великолепен!
(Не мисля това, което казвам).
мисля: Ти не си нещо добро> Ти си ужасен, невъзможен, непоносим!
(Ти не си това, което казвам).
искам: да разбереш това, което мисля (Ще успееш ли да откриеш намерението ми?; Опитай се да ме разбереш, да вникнеш в замисъла ми и да си
направиш съответните изводи).
да знаеш, че можеш да станеш това, за което говоря (Как ще реагираш?
Ще се засегнеш ли или ще си дадеш сметка за грешките и недостатъците и ще
признаеш правотата ми; Поправи се, работи над себе си, не обиждай никого,
усъвършенствай се!).
да станеш такъв, какъвто казвам, че си (Ще пожелаеш ли тази промяна?; Ще приложиш ли имплицитния ми съвет в името на своето и чуждото
добро?; Бих искал и бих се радвал да те видя друг (различен).
В илокутивната зона на продуктора, се осъществяват следните РА (някои на дълбинно, други на повърхнинно ниво):
– а с е р ц и я , изразявана чрез декларативния парцелат казвам, твърде често допълвана от е к с п р е с и в н а к о н с т а т а ц и я – „Ale ślicznie
wyglądasz!” (пресупозиция: „Wyglądasz brzydko”) или е к с п р е с и в е н
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б е х а б и т и в (адресатив като обичаен поздрав) – „Dobrego dnia, ty stary
draniu!” (пресупозиция: Niby cię zaczepiam i prowokuję, ale w rzeczywistości
cię lubię i czuję cię bliski”) – н е г а т и в н а к о н с т а т а ц и я (отново тип
асерция), изразявана чрез декларативния парцелат мисля, допълван от в е р д и к т и в („осъждам”, „порицавам”) и е к з е р с и т и в („предизвиквам те
на словесен двубой”, „хвърлям ти ръкавица”);
– о б л и к а т и в е н д и р е к т и в („Настоявам да разпознаеш ироничната ми интенция и да разчетеш правилно експлицитното ми твърдение”), изразяван чрез директивния парцелат искам, който обаче представлява илокутивна синтеза на няколко възможни речеви актове: а/ д е о н т и в
(„Трябва да се поправиш”); б/ п р е д у п р е ж д е н и е („Ако не се поправиш,
ще стане по-зле”); в/ о п т а т и в („Дано да се поправиш”; г/ д е к л а р а т и в н а х и п о т е з а с висока степен на убеденост („Вярвам, че ще се
поправиш”).
В перлокутивната зона на аудитора се реализират следните РА: а/
н е с ъ г л а с и е , обида, желание за реванш и закана, поради накърненото
достойнство, поради чувството за унижение и подценяване; б/ в е р б а л н о о т м ъ щ е н и е , контраатака, връщане на ироничната „провокация”; в/
п р и з н а т е л н о с т за ценните наблюдения и констатации, макар и негативни; г/ о д о б р е н и е на стратегията и у в е р е н и е в личната амбицията и мобилизация за промяна (самоосъвършенстване).
Тристепенната емоционална конструкция на гротеската в рецептивен
план (удивление (първа фаза) – страх (втора фаза) – смях (трета фаза) играе
водеща роля в перлокутивното поле при ответната дейерархизизация и изравняването на разнородните битийности. Смехът, най-чувствителният барометър на комуникативната сполука, който взривява всякакви Форми, и стари,
отмиращи, и нови, предзнаменувани. Смехът, който увенчава развръзката на
романа „Транс-Атлантик” на В. Гомбрович, „настръхнал” от задаващата се
неминуема смърт, има кардинална роля в гротесковата панорама. По принцип, той не е задължителен компонент в структурата на гротеската и не е
просто ефект, експресивен изблик в зоната на аудитора. В художествената
концепция на писателя смехът е основен актант, главен гротесков „персонаж”, който е бифункционален: осуетява плановете за убийство, не допуска
смъртта (има салутативна и имортализираща функция) и като деструктор на
Формата я реинтерпретира, реституира я карнавално в ново издание (защото в противен случай на какво бихме се смели?). Макар и да звучи парадоксално, Смехът убива и „смешността” на героите: Томаш, Кавалерите на
Шпората, на Посолствената свита. Той е съдник, но и демиург на Новоформие, прославящ радостната виталност, която предшества всякакава Форма и
позволява на страстта към живота да оцелее, въпреки превратностите и катастрофите. Заливайки с неудържимата си метежност протагонистите, Смехът ги превръща в автодеструктори – на собствената им Форма (гротеска в
гротеската, едновременно интра- и автогротесковост). Така отпадат комникативните пречки, а междучовешката консолидация в колектива, като импера-
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тив на общуването, чрез лудичното (смеховото) трансцендиране, преодолява
собственото си Свръх-Формие и преобразява човешкото в надчовешко, за да
позволи на човека да се докосне до метафизичното. Самата опозиция Смърт
– Смях е гротесков бином – в психолингвистичен план колокабилността на
членовете му изглежда абсурдна, но в прагмаироничен и аксиологичен – е
напълно приемлива. Карнавализирайки Смъртта, Смехът със своята мелична
и ономатопеична функция я предотвратява. Той символизира нужната дистанцията спрямо всяка идея и всяка мания, водеща до вкълъпяване. Така се
„раз-калъпват” и „раз-ковават” всякакви „вкаменелости”. Подобно на Deus
ex machina, Смехът идва, за да разреши щастливо иначе неизбежния сблъсък с фатален край: „Ale co to? Co to? O, chyba Zbawienie! O, co to, jak to,
co to? Ach, chyba Zbawienie! A bo, gdy tak z Bachem swoim leci, nadlatuje, aż
wszyscy Zamarli, on śmiechem wybucha. I zamiast żeby Ojca swego Bachem
Bachnąć, on buch w śmiech i śmiechem Buchnąwszy, przez Ojca skoka daje i tak,
uskoczywszy, śmiechem Bucha, Bucha! Śmiech tedy, Śmiech! […] Buch śmiechem
Buchają, Wybuchają, w ramiona się biorą Zataczają, to cienko, to grubo razem
się Miotają i już jeden drugiego, jeden z drugim ale Buch buch oj Ryczą, Ryczą,
aż chyba Buchają. I dopiroż od Śmiechu, Śmiechem buch, Śmiechem bach, buch,
buch Buchają!” [7]…
Емоционалната консистенция на гротеската я прави в най-висша степен естетична и именно естетическата й „радиативност” ни освобождава от
стреса и разширява познавателните ни хоризонти, подготвяйки ни за трансценденция. Дълбинната универсална експликация на категорията би могла
да изглежда така:
Х рисува гротесков образ У
казвам: Ти си нещо странно.
мисля: Ти може да не си нещо добро, но ти показам, че можеш да бъдеш нещо добро и нещо нетипично, изключително.
искам: да разбереш и усетиш, че не си нещо добро.
Ако трябва да онагледим движението на локутивните интензии между
комуникантите и да посочим как си кореспондират те, ще се опитаме да представим перлокутивните съответствия на илокутивните послания. На а ф и р м а т и в а : „казвам, че си нещо странно” в рецептивен план съответстват
емотивите: и з н е н а д а , у д и в л е н и е (контемплатив); на р е ф л е к с и в а
мисля, че може да не си нещо добро, но…, съпътстван от д е м о н с т р а т и в ,
е в о к а т и в (инвитатив) за сътрудничество, в рецептивен план съответства
с т р а х , но и в д ъ х н о в е н и е (инспиратив), г о т о в н о с т (алакритив); на
в о л е т и в а искам да разбереш и да усетиш, че си нещо добро и да се позабавляваш в своето успокоение, удовлетворение и обнадежденост, в рецептивен план съответства с м я х , придружен от е с т е т и ч е с к а н а с л а д а
(контемплатив, адмиратив) и в д ъ х н о в е н и е (инспиратив) за кокреация.
Очевидно, при гротеската има още една комплементарна и конклузивна стъпка – експресивно-естетическата реакция на аудитора.
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Краткият обзор на проблематиката ни ориентира към следните изводи:
1. Изворът на оценъчността като осева конструкция и главна репрезентанта на комемите, са емоциите, които подхранват и съпътстват комикогенезата. Емоционалният фактор ги дефинира компресивно като: за иронията
– негативен асертив, за пародията – негативна идентификация (чрез компаратив), за гротеската – трансцендиращ експресив. Естетическата им специфика
има емоционален произход;
2. Многопрофилният илокутивен потенциал на иронията (също с емоционално „потекло”), я квалифицира като енергиен конгломерат в интенционално-комуникативен смисъл и предизвиква скаларизация на илокутивните
интензии. Косвеният илокутивен резерв прави иронията идиоматична величина;
3. Емоционалната интелигентност на продуктора антиципира перлокутивната полифония в полето на аудитора и на практика изключва непредвидими реакции от негова страна;
6. В сравнение с другите две категории на комичното, гротеската е в
най-голяма степен сензитив и соматив – поставя акцент на чувствата и усещанията, както и евокация на творческите заложби у аудитора (самата картинност на посланието е мощен адресатив). Отправяйки към него призив да
разгърне креативния си потенциал, продукторът го включва пряко в гротесковия семиозис;
5. За разлика от иронията и пародията, в едно отношение гротеската
им опонира. При нея критиката сякаш отстъпва на втори план, изместена от
емоционално-естетическата и трансцендентната функция (превръща утилитарното в метафизично), които подържат самата възможност за критика.
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ЙОРДАН ЙОВКОВ.
ОБРАЗЪТ НА „ШВЕЙЦАРКАТА”
Маринела Паскалева

YORDAN YOVKOV.
THE CHARACTER OF “THE SWISS WOMAN”
Marinela Paskaleva
ABSTRACT: The text of the present work discusses the character of “the swiss
woman” in Yordan Yovkov’s novel “Farm near the border”. She confesses “I am different in Switzerland” trying to find out hers identity, self-consciousness and her self. She is
looking for the road to “another word”, to “utopian Something else”, to global village,
called Europe. Getting into “foreign land”, Nona becomes an “exterior Someone else”
with “new code” for orientation in unknown “home group”. In the same time she must
save her community from cataclysms occurred in it. This shakes her from “her own” and
“another”, “here” and “there”, own farm (home) and Geneva. That’s why the woman
character loses her biography and stays “within the limit” between the Border and the
Center, between the East and the West.
KEY WORDS: “the Swiss woman”, foreigner, identity, “traveling – incorporation”, “on a foreign land”, global village Europe, “different life”, “different
world”, “within the limit”

„Друга съм в Швейцария…” – признава героинята от романа „Чифликът
край границата” на Йордан Йовков. В момент на колебание за собствената си
идентичност тя се изправя пред симетриите и асиметриите, при което изпада
в търсене на самата себе си като неразпозната от „домашната група”, от „идолите на племето” (Алфред Шютц), от колективната общност. Нона, героинята
от произведението, се опитва да открие маркерите, които да я идентифицират
като „своя” или „чужда”. Настоящата работа ще се опита да мисли върху образа на „швейцарката”, придобила друго самосъзнание, попаднала в пределите на „общия европейския дом” и живяла „на чужда земя” (Цветан Тодоров).
Йовковата героиня поема дестинацията – гранични „покрайнини” (чифлика край границата) – стария континент (Европа). Тя тръгва да пътува от
бащиния си дом, който е край границата, и заминава зад граница, към света
на неограничените възможности. Там, в продължение на две години, „временно ще пребивава” в „чужбина – в чужда страна, извън родината” [Български тълковен речник 2008:1072]. Патронимичната воля я отправя на Запад, от
Периферията, за да пристигне в Центъра на Европа: „И когато Нона свърши
гимназия, макар положението на Манолаки да беше вече разклатено, той я из-
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прати да учи нещо в Швейцария”.1. В лабиринтите на чуждото пространство
героинята може вече да се мисли за „външен Друг” (по терминологията на Цв.
Тодоров в книгата „Завладяването на Америка. Въпросът за другия”) [Тодоров 1992:52]. При пътуването до Големия свят Йовковият човек ще овладее
един „нов код” на битие и битуване (отново по цитирания автор в творбата му
„На чужда земя”) [Тодоров 1998:21]. Нона е изпратена „да учи нещо в Швейцария”, за да усвои „новия код” на образованост и култура „в чужбина” и да
се приобщи към ценностната система на Европа. Но настоящото наблюдение
може да погледне на героинята и като на търсеща себе си и своята изгубена
идентичност извън границите на родното, за да се разпознае като „друга съм в
Швейцария”, като различна в Големия свят. Така тя – култивирана и вписана,
ще се приобщи към европейския модел на живот.
Геополитически Швейцария е страната, разположена в центъра на стария континент. Животът в желаното „там” полага героинята в едни други регистри на културно и цивилизовано общуване. Комуникативното поведение
предполага свободни „разходки” и неограничени „разговори”, размяна на
мисли и емоции. Нона заменя своя патронимичен пространствен ориентир
– чифлика край границата, Изтока, и го насочва „отвъд всяка далекост и близост” [Зимел 1990:348] на европейската столица, към Женева, към Запада и
застава „на предела” (Цв. Тодоров), на прага с „други светове”. „Там” тя вече е
„завладяна” от широките възможности на големия град: „Когато си спомняше
за живота си в Швейцария, за разходките и разговорите […] струваше ù се, че
всичко туй се отнася към друг живот, към друг свят”.
В своето есе „Чужденецът” А. Шютц пише за „маргиналния човек”, че
той: „… се сблъсква с факта, че му липсва какъвто и да било статус като член
на социална група, към която иска да се присъедини, и следователно той е неспособен да намери отправна точка за своята координация. в групата” [Шютц
1999:15]. Така Нона се сблъсква с факта, че ù липсва нужният социален статус
като член на новата група. Затова тя легитимира и узаконява пребиваването
си в чужбина, търси отправна точка за своята личностна и общностна интеграция. Героинята открива и придобива в „другия свят” нова „самоличност”
и идентичност. В друго есе този път на Юлия Кръстева „Токата и фуга за
чужденеца” проблемът се разглежда така: „Добре установен в собствената си
самоличност, всъщност чужденецът няма самоличност. Просто една убеденост: празна без стойност, подхранваща постоянно способността му да бъде
друг, в зависимост от другите и от обстоятелствата” [Кръстева 1991:10]. Но,
за да се установи като „чужденка” с „нова самоличност”, героинята се полага
в регистрите на брачната институция. Тя се „инплантира” в „чуждия” семеен
кодекс: „Годеникът ви бил швейцарец”, а дъщерята на чифликчията от Исьорен се превръща в „швейцарска годеница”.
Героинята е и жена, която е в преход от момиче в невеста. Аспектите на
Всички цитати са по: Йовков, Й. Събрани съчинения. Том 4. София: Български писател. 1983.
1
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символичната „женскост” са разгледани от Милена Кирова в нейната книга
„Йордан Йовков. Митове и митология”. Там авторката се спира върху различни пластове от митологичната образност, сред които тя обръща внимание на
елинската Кора-позиция в мотива за инициаторното умиране на девойката по
пътя на прекосената граница „сватба-и-смърт”. Навсякъде преходът „момичев-невеста” отиграва ритуалната ситуация на смъртта като белег на умението за радикална промяна. Митологичното мислене потиска перспективата на
завръщането в жена и разтяга жертвоприносителния характер на образите,
докато го фиксира в невинната изкупителна жертва, или в светия агнец [Кирова 2001: 73]. Общността става свидетел на метаморфозата на дъщерята на
Исьоренския чифликчия в „швейцарската годеница”. „Щерката” търпи радикалната промяна, при която получава нов статус. Символично умира момичето, „детето”, „лудетината”, за да се превърне в жертва на „домашната група”, а самата тя се нуждае от своя Агнец. Дъщерята се превръща в заложник
на „утопийното Друго”, на чуждото, което ще донесе спасение за социума.
Нона е тази, която ще трябва да избави чифлика и неговите обитатели от предстоящите катаклизми на колектива. В романа според М. Кирова в статията ù
„Огледалото и Другия в творчеството на Йовков” се засягат репрезентациите
на „женската душа”. Тя е образ с болезнена чувствителност, уязвимост, прекалена емоционалност, които „позволяват на разказа да внуши онези апокалиптични настроения, характерни за творчеството на Йовков винаги, когато
разказва катастрофата на патриархалния ред” [Кирова 2009:127]. Но, героинята не само съпреживява колизиите на своята колективна общност, тя ще бъде
изпратена да пътува до чужбина и ще се завърне в своята „отколешна” Итака.
В нея бащата губи своите пари, ниви, социален статус, чифликът му се разпада. Годеницата от Исьорен ще трябва да се положи в регистрите на „чуждото”,
за да спаси своите си. Тя ще открие за тях „обетованата, но невидима земя,
която не съществува, но крие в недрата си мечтанието му и всъщност трябва да бъде наречена „отвъдното” [Кръстева 1991:9]. В страната, за която ще
замине да живее Нона, цари Рогът на изобилието, от който могат да се извлекат „икономически интереси” и „финансови дивиденти”: „Сега в Швейцария
банките дават пари с много малка лихва. Я да ми паднат мене на ръка малко
швейцарски франкове, че да видиш”. Такова е разбирането на местния, на
тукашния човек за далечната и мечтаната Чужбина. Той борави и манипулира
въображаемо с банки, лихви, франкове и ипотеки. „Пазарът, сметките, парите
непрекъснато са концептуализирани като катастрофични топоси, където се
разгражда националната ценностна парадигма” – пише в своята статия „Пазарната метафорика” Валери Стефанов [Стефанов 1995:133]. За представителите на „домашната група” „другият свят” не съществува като „природни
забележителности” и „културни маршрути”. „Щерката” е подменена като
„швейцарска стока”, като разменна монета в покупко-продажбата на идентичност. Нона се „люшка” между „отдалеченост и интимност”, между „колебанието и неувереността”, между „недоверието във всяко нещо, което изглежда
просто и елементарно за уповаващите се” [Шютц 1999: 19].
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Цялата сюжетна матрица в текста около „швейцарската” идея е ситуирана като едно връщане към миналото, като един поглед назад, като една
ретроспекция на предишни събития „зад граница”: „Когато си спомняше за
Швейцария […] всичко тук се отнасяше към друг живот, към друг свят”. Всички тези моменти демонстрират своята темпорална прекъснатост. Статутът на
„швейцарската годеница” и нейното „чуждото гражданство” в един момент се
проблематизира и героинята сама ще си признае, че те навярно вече не я устройват: „… забравих дори, че съм била в Швейцария. Докато сляза на гарата,
докато дода дотук, все помнех нещо, а после – нищо! Забравих дори, че съм
годена”. Тя подлага на съмнение дори и съществуването на своя швейцарски
годеник: „Ако доде […] тука ще му кажа: ти господине, кой си? Какво търсиш
тука?”. В наратива започва да се усеща напрежение между „свое” и „чуждо”.
Героинята губи усещането за „швейцарската” си същност.
Текстът позволява да се надникне и в „гардероба”, в който се вместват
чуждестранно облекло и неразпозната идентичност. Те са плахият мост към
различието на „другия свят”. В статията си „Йовковите герои четат знаците” В. Стефанов определя дрехите като сигнал и ориентир: „… в най-голяма
степен оформят и опозицията „свое–чуждо”, те много често предопределят
и отношението, защото „чуждият” носи различието” [Стефанов 1992:100].
Те са и знаци на топонимичната граница – „швейцарски” и „наши”. В този
„чуждестранен” тоалет обаче Нона се появява единствено в големия Град. Тук
обикновено индивидът е унифициран и остава сам със себе си, подложен на
изпитанието да се утвърди като самоличност. Героинята е сама, без „домашната група”. Нона учудва и изненадва общността със своя швейцарски тоалет:
„… облечена като никоя друга жена в града, защото носеше още дрехи, които
беше донесла от Швейцария, нея я гледаха с учудване и я смятаха по-скоро
за чужденка”. Дрехата се превръща в екран, на който социумът не разпознава своята дъщеря, оставя я на границата като „чужденка”, „без „нашенски”
паспорт”, от „друг свят”. Героинята е отместена от „живота с другите” (Цв.
Тодоров), от общността и остава не вписана сред своите си.
Нона непрекъснато пише и изпраща писма до Швейцария, до швейцарския си годеник, като че ли да отмести светове и лични граници между „своето” и „чуждото”, за да се самоопредели, за да се (раз)познае в тях. Героинята
е пред белия лист в уединение, но пликовете ù са без автентичен адресат.
Това като че ли са нейните желания, тревоги и съмнения в собствената екзистенция. Писмата се превръщат в мизансцен на Аз-а. Те са разказ за една
любов между „аз” и „ти”. Но в затворения плик липсва интимното и споделимо послание. Фиксирана е само времевата ос на пристигането на чужденеца:
„От годеника ù се получи телеграма, че е тръгнал и след три-четири дена
щеше да бъде тук”. Нона е разколебана в последователността на личната си
кореспонденция: „Нали имах телеграма онзи ден, сега нямам”. Но тя е принудена да пише и не по своя воля. Писмата ù се превръщат в „зов за помощ”
към „утопийния Друг”: „Годеникът ти може да ни спаси. Още сега да вземеш
да му пишеш”. Интимното послание на Нонините писма до любимия човек
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е разкрито и то губи цената си като възможност за сакрална споделимост.
Те обаче са превърнати в сигнали до „обетованата земя”, до въображаемия
швейцарски свят, който ще донесе желаното, но невъзможно избавление от
кризиса, в който е изпаднала общността. Нона е обречена да бъде изкупителна жертва на своето време – минало и отколешно, което не може да се справи
с настъпилия Апокалипсис.
„Друга съм в Швейцария…” – признава героинята от романа и напразно
се опитва да се „инплантира” в чуждата система за ориентация (като например нрави, закони, традиции, привички, обичаи, етикет, мода – А. Шютц).
Родните „кривини” на Нона, нейният чифлик-край-границата са заменени от
пейзажа на голямото урбанистично село, наречено Европа. Тук тя се е разхождала из улиците на Женева, но като че ли нейното пребиваване „там” е
„вечното скиталчество” (Ю. Кръстева) на чужденеца, без да припознае уюта
на бащиния дом, на центъра, в който да се установи. В Швейцария героинята
се оказва в позицията на бездомник, безродник, „безотечественик” (Цв. Тодоров), който губи своята биография и остава без историята на „домашната
група”. Нона се „скита” без статут на член на социална група, неспособна е да
намери отправна точка за своята лична ориентация. „Люшка се” (А. Шютц),
„броди” (Г. Зимел) по улиците на европейската столица без интимния свят на
своето си. Полушвейцарката губи идентичността си на „културен образец на
групов живот”[Шютц 1999:8].
Нона иска да живее в „друг свят” и „друг живот”, да познае „утопийното Друго”. Ако се направи една аналогия с романа на екзистенциалиста Албер
Камю „Чужденецът” (1942 г.), то там главният персонаж е осъден на смърт,
защото не приема нормите на обществото. Героят обитава затворническа „килия”, която е приел за „свой дом”. Заставен да се изповяда за последно пред
свещеник, той признава: „Но той ме прекъсна, искаше да знае как виждах
този друг живот” [Камю 2005:3]. А за Мьорсо най-важното е възможността
да си припомня именно този „друг живот” и „друг свят”. Нона също си припомня – разказва за пребиваването си в Швейцария, пише писма до „там” и
желае да се внедри в „чуждия” опит. „Другостта обаче се заплаща” [Холевич
1996: 57] – пише в своята статия „Чифликът и границата” Йорданка Холевич.
В целия наратив героинята е „прикачена” към перспективата да бъде „жертва” за своите си или „чужда”, без самоличност, „без паспорт”. Нона изминава
пътя от Исьорен до Швейцария, от Периферията до Центъра и обратно, но по
пътя тя губи „себе си”. „От тук и това болезнено търсене на идентификация.
Не се живее на мост или на кръстопът. Трудно е да се устои и да се излезе
от граничната ситуация, в която се намира младата добруджанка” [Холевич
1996:57]. Героинята е обречена да бъде „чужденец-скиталец” (Ю. Кръстева),
който остава без самоидентичност, без самия „себе си”.
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„НАИСТИНА, КОМУ СЛУЖА АЗ? НА БОГА ЛИ?…
НА СЕБЕ СИ ЛИ?” – ЕЛИН–ПЕЛИНОВОТО
ПОМИРЕНИЕ НА СВЕТОСТТА
С ЧОВЕШКОСТТА ВЪВ „ВЕСЕЛИЯТ МОНАХ”
ОТ ЦИКЪЛА „ПОД МАНАСТИРСКАТА ЛОЗА”
Росица Стоева

RECONCILIATION BETWEEN SANCTITY
AND HUMANITY IN ELIN PELIN’S “THE MERRY
MONK” FROM THE CYCLE OF TALES
“UNDER THE MONASTERY VINE”
Rositsa Stoeva
ABSTRACT: The article discusses the last entry in the cycle of stories “Under the Monastery Vine” by Elin Pelin. “The Merry Monk” summarizes the message
of all the texts of the cycle and expresses the author’s life philosophy for defending
the Christian virtues with real care for others – not in retreat and prayers but with
the acts of the God’s servant among those who returned their faith and joy living.
KEY WORDS: Elin Pelin, “Under the Monastery Vine”, “The Merry
Monk”, Christian virtues, life philosophy

Последната си издадена книга „Под манастирската лоза” Елин Пелин
пише в продължение на 25 години /1909-1934/. Отделните текстове излизат
през годините в различни издания на периодичния печат, а Елин Пелин все
отлага издаването й с мисълта, че все още не е завършена. Във времето между
1934 и 1936 година единственият текст, който писателят допълва към книгата
е „Веселият монах”. Този текст, обект на коментар в настоящата разработка,
е не само последен по време на създаване, но и поставен последен в цикъла – той „превежда” на елинпелиновски език смисъла, вложен в откъса от 142
Давидов псалм, мото към книгата, което гласи: ”Спомням си древните дни,
Размишлявам за всичките Твои дела, Поучавам се в творенията на ръцете Ти.”
„Веселият монах” синтезира всичко казано от предходните текстове и
дава обобщената позиция на автора за същността и смисъла на християнската
религия в живота на обикновения човек. „Наистина, кому служа аз? На бога
ли? Той ме е създал човек, но по човешки ли му служа аз, както другите негови твари? На себе си ли? Ще приеме ли той душата, която се е отказала от
всички подвизи, беди и радости, които той е създал за нея? Или наистина слу-
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жа на изкусителя, който ме посети?” Тези мисли тревожат съвестта на монах
Еникий от разказа “Веселият монах”. Същите въпроси Елин Пелин поставя
във всеки един от наративите в книгата „Под манастирската лоза”, чиито послания провокират нашата критика, определяща в по-голямата си част писателя като „певец на българското село”. Финалният разказ на цикъла – „Веселият
монах”- мисли върху екзистенциалните проблеми на човешкото самоопределяне и служенето на другите като разбиране за служене на Бога.
Провокациите на текста започват още с парадоксалното звучене на заглавието. Лексемата „монах” се свързва с отричането от светския живот, с
отдадеността в служба на Бога и с вглъбяването в християнските ценности,
проповядвани от Светото писание. Определението „веселият” (в контекста на
заглавието на книгата) отпраща към Дионисиевите празници, чиито отличителни черти са веселието и жизнерадостта. На ниво заглавие си дават „среща”
жизнеността и християнският аскетизъм, а текстът разкрива свързаността им,
която на пръв поглед ни се струва невъзможна.
Необичайно дългата за текстовете на Елин Пелин експозиция въвежда
в пространството на манастира. Ситуирана „Горе в планината”, парадоксално
на очакванията, светата обител е белязана от знаците на забравата и смъртта. Оприличен на „опразнена гробница”, манастирът притежава единствено
„побледнели икони”, чиито „Угаснали очи гледат безучастно и безнадеждно”.
Мъртвата природа, избягалите птици и животни допълват картината на мястото, от което: ”Сам бог е вдигнал благоволението си …и хората са престанали
да идват на поклонение.”
Цялото това „мъртвило” изразява „светата обител”, наречена „Света
Троица”. Името на манастира е също в контраст със състоянието му. ”Светата
троица” отвежда към всеобхватната Божествена същност – Отец, Син, Дух,
разкриваща основите на християнската религия. Така началото на експозицията върви в посока на разколебаването на традиционното мислене както за
„извисеността” на пространството ”горе в планината”, така и за „светостта” и
непреходността на манастира като хранилище на христовата вяра. На изпълненото с негативизъм, тление и забрава пространство „горе” е противопоставено пространството „долу”, което обикновено се свързва с разбирането за
профанното, делничното. Въведено с противопоставителния съюз ”а”, именно то се оказва святото място, защото в самия му сакрален център „се намира светият гроб”. Бръшлянът, символ на безсмъртието, допълва картината на
това „чудно място”, оживено от липсващите в пространството на манастира
цветя, животни и птици. Тук хората постоянно прииждат, търсейки изцеление и надежда. Така функциите на манастира се „изземват” от пространство,
което не е „осветено” от църквата, но е признато за свято от хората, които го
посещават, за да получат изцеление, вяра и опора в земния си живот. Текстът отново провокира читателя, казвайки, че гробът не е приютил признат
от църквата светец или мъченик. И ако църквата не е създала и една песен за
делата му, то Бог е този, който е „приел делото му и с невидими грижи вечно
поддържа цветя на гроба му”. Така, неосветен от църковните служители, гро-
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бът се оказва осветен от самия Бог, а това е най-висшето признание за делата
на онзи, който е намерил покой. Още тук се наблюдава разграничаването на
богоугодните от църковно-угодните дела. По-нататък текстът разкрива елинпелиновското разбиране за богоугодност и праведност и без да наставлява
и морализаторства, изрича истинската същност на християнската вяра като
естествена необходимост в живота на хората.
Гробът принадлежи на монах Еникий. Името му (от гръцки – енох, означаващо „послушник) подсказва връзката на героя със светския живот, тъй
като докато е послушник, човек все още може да се върне сред хората. И Еникий ще го стори, но вече като монах и не за да се откаже от христовата вяра, а
за да приобщи обикновените хора към радостта от Христовото учение.
Показателен е фактът, че героят е сирак и съвсем сам на тоя свят. Той
е „отгледан не от свои”. Оказва се, че отгледалите го монаси докрай остават
„несвои” за него и макар да го просвещават в Христовата вяра, те през цялото
време се съмняват в неговата праведност и го порицават за действията и мисленето му. А Еникий слуша праведните им думи, но когато остане сам „слушаше ударите на малкото си сърце и размишляваше за живота и света, който
беше далеч от него”. Момчето живее в хармония с природата, зверовете и
птиците и там, чувствайки се най-близо до Създателя, то научава най-ценните
уроци по християнско милосърдие.
Докато една вечер монасите го виждат как се прибира със стадото, придружен от два вълка, и веднага решават, че сатаната се е вселил в него. Защото християнството определя вълка като символ на дявола (Августин Блажени
пише: „Кой е вълкът, ако не дяволът?“) и най-вече на еретиците. Апостол Павел сравнява еретиците с „люти вълци“ [Деяния 20:29]1 подобни сравнения
използват и св. Климент Охридски, Презвитер Козма и др. В духа на канона
уплашените монаси се отдават на бдение и молитви, за да спасят душата на
Еникий от Сатаната, а закачането на христовия кръст на шията на Еникий и
последвалото от негова страна смирение убеждават монасите, че „душата на
момчето е чиста и невинна”. И когато навършва двадесет години, момчето е
посветено в монашески чин „под името Еникий”. Оттук нататък започва и същинската история на героя – до този момент той е без име, като че ли е ничий
в божието царство.
Едва сега текстът заговаря за мисията на монасите тук на земята – отрекли се от всичко”плътско и земно”, отдали се на „отшелничество и покаяние”,
те „С пост, молитви, въздържание и изтощение на тялото” се стремят „да възвишат душите си до бога и чисти да отидат в неговите селения.” Така текстът
задава модела на християнско служене, който е според каноните на вярата –
задава го, за да му противопостави един друг модел на християнско служене,
който изповядва Еникий, а чрез делата му го утвърждава и като истинният,
укрепващ вярата, любовта и надеждата на хората в земния им път.
Монасите с учудване и боязън наблюдават едрото и гъвкаво, пълно с живот тяло на новия си събрат. В „изблика на сила и здраве” у него монасите виждат единствено възможността да бъде погубена душата му. Грях те откриват и

545

в цветята, с които младежът се кичи и носи в манастира. За монасите цветята
напомнят за любовта между мъж и жена, за Еникий обаче те са „най-хубавите
творения на бога”, а песните, които също са определени от тях за богохулство,
за Еникий са „цветя, които растат в душата по божие вдъхновение”.
Като ерес определят монасите мислите на Еникий, а той отново устремява поглед надолу към широкото поле и бедните селца, питайки се ”Какво ли
мислят тия там, които с труд изкарват хляба си?” Тези мисли са причина сатаната да посети младия монах. Представянето му е с акцент върху „мрачното
лице” и неприличащия на човешки смях. В този момент мрачният вестител
на злото много повече се вписва в представите на монасите за „праведност”.
И точно дяволът задава ключовия както за този, така и за всички разкази от
сборника въпрос: ”За чие спасение се грижиш ти и братята ти от манастира?
И защо бягате от хората?” Последвалият диалог заявява Елин-Пелиновата позиция за смисъла на християнската религия пак чрез думите на сатаната: „Да
оставиш ближния си и да мислиш за себе си, това ще каже да си мой покорен слуга.” Те дълбоко отекват в душата на Еникий, която се е превърнала в
пропаст, в която ехти ехидният смях на дявола. Нито ритуалното трикратно
прекръстване, нито дългите молитви успяват да заглушат думите на лукавия
и Еникий търси отговора на най-важните въпроси, прозвучали по различен
начин и в останалите истории на отец Сисой: ”Наистина, кому служа аз?…На
себе си ли? Ще приеме ли той душата, която се е отказала от всички подвизи,
беди и радости, които той е създал за нея?” (подобни са питанията на героя за
единението на душата и тялото, божественото и земното в „Чорба от греховете
на отец Никодим”).
Изповедта пред монасите на търсещия истината за своята земна и божествена мисия е причина за повторната поява на дявола. Тогава господарят
на злото изрича думи, които вцепеняват монасите: ”Вие сте стари и непотребни на живота. Непотребните на живота са непотребни и на бога, и на
мене” – така дяволът определя монасите, които вярват, че в уединението си
истински служат на Бога и за спасението на душите си. По този начин е изречена присъдата над ония, които са избрали да служат на Бога само в името
на собственото си спасение. И пак, както в разказа „Пророк”, дяволът е този,
който внушава, че подобен начин на живот е извън разбирането за добро и
зло, непотребен и никому ненужен.
Отрицанието на безсмисленото отшелничество поставя непряко фундаменталния въпрос за истинското служене на Бога, което е немислимо без
грижата за ближния. Но дяволът иска Еникий за себе си – той е отгатнал различността му, съзрял е възможността чрез него да властва над хората. Еникий
не се колебае да убие злото и да определи себе си като служител на доброто. Индиректно текстът задава въпроса за истинското служене на доброто, а
отговорът се съдържа в решението на младежа и последвалите събития. Загърбвайки „подвизите в манастира”, той се отправя към хората, осъзнавайки,
че истински християнски подвизи може да извърши единствено сред тях. За
монасите той е „неопитний и неподготвений”, но именно те се оказват нео-
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питните и неподготвените за истинско служене на Бога, защото не са успели
да открият значението на думите на лукавия – не са разбрали защо и злото ги
смята за непотребни.
Новият избор на героя отново е определен чрез две различни гледни
точки – за монасите той е продиктуван от факта, че дяволът се е вселил в
младежа; за Еникий то е плод на „божие повеление”. Така наративът задава
още един въпрос: Кое е по-угодно на Бога – да посветиш живота си в името
на собственото си спасение, или да отдадеш силите си в името на спасението
на ближните. За героя отговорът е ясен: ”По колиби и по села живеят люде,
бедни и богати, цял ден чоплят земята, страдат, умират и нямат никаква радост. На тях искам да ида да служа.” Решението на монаха кореспондира с
извършеното от свети Франциск Азиски, обичан и тачен от хората. Делата на
Еникий от този момент нататък са в духа на всеизвестната молитва на свети
Франциск:
Докато съществува светът
и съществата живеят,
нека съм и аз,
за да разпръсна страданията.
Господи, направи ме инструмент
на своя мир –
където има омраза,
нека сея любов,
където има рана – милост,
където има съмнение – вяра,
където има отчаяние – надежда,
където има тъма – светлина
и където има тъга – радост.
О, Боже Всемогъщи, дари ме:
да не търся утеха, а да утешавам,
да не търся разбиране, а да разбирам,
да не търся обич, а да обичам,
защото когато даваме, получаваме,
и в прошката ни прощават,
и в смъртта се раждаме за вечен живот.
Песента и музиката са новите оръжия за възцаряването на доброто. Тях
героят противопоставя на отвлечените молитви и страненето от хората.
Светът, в който навлиза Еникий, е пуст и тъжен и в този, белязан от
страданието свят, монахът навлиза с единственото, което притежава – добротата и музиката. Първи към него се устремяват животните и птиците – божиите твари го следват неотлъчно (и това е още един момент, който свързва
образа на монаха със свети Франциск, известен като покровител на животните). Врабчетата (символ на християнската вяра), които са накацали по него,
недвусмислено определят мисията му като праведна и богоугодна. Оттук на-
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татък текстът заговаря за силата на истинското служене на Бога. Но хората
откриват в усмивката и песните му лудост. Оказва се, че светът е неподготвен
за доброто, в него се приема като нормално злото и страданието, които са неотделима същност на Сатаната. Изолираността на монасите от света на хората
е позволила господар на земята да стане дяволът.
Еникий усеща призванието си да върне божията благодат на хората и
той пристъпва към мисията си чрез единственото „оръжие”, което притежава – музиката и усмивката, ”сърдечна, добра и весела”. Светът на хората е
забравил думите на апостол Павел: ”и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си”[5:19]2. Ето защо
Еникий е разпознат от тях като „луд, пиян”, „магесник”, та дори и като „самия
дявол”. Привикването със злото е безпомощно пред проявата на доброто, което Еникий дарява. Доброто плаши хората, защото отдавна е забравено от тях.
За първи път монахът заявява какво според него не е угодно богу: ”Виждам ви
мрачни, омърлушени, уморени от труд, виждам застарели от липса на радост
младежи и моми, пребрадени като вдовици. Това не е угодно богу.” Еникий
кара хората да се вгледат в красотата около тях, която е божие творение, и без
да назидава, успява да пробуди желанието им за живот. Доброто, което носи
със себе си, съживява хората и отприщва в душите им любовта и красотата.
Идва ред и на надеждата, която ги окрилява и прави по-добри. Така без обвинения, без страх от божие наказание и без проповеди монахът вдъхва в душите на хората божията доброта. И това не е някаква нова религия – религията и
вярата на монаха са истински, просто светът е забравил кое е угодно на Бога.
Въпросът, който мълчаливо се задава, е отправен към разбирането за
Бога – в полето на текста се срещат догмата на примирението с възроденото
съзнаване, че вярата, любовта и надеждата са тези, които носят радост и желание за живот. Насаждания аскетизъм и страха от Бога посланието на творбата
заклеймява като небогоугодни дела, противопоставяйки им основополагащите за християнството ВЯРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВ. Повярвали в красотата на
живота, хората се преобразяват: ”В душите нахлу надеждата, която беше ги
оставила. Завистта и злобата изчезнаха. Хората започнаха да се гледат братски, да си помагат и да се обичат…Народът започна да гледа на труда не като
на мъка, а като на благословия.”
Коя е високата власт, текстът директно не упоменава, но щом тя се грижи за душите на хората, то не е никоя друга освен висшата църковна власт.
Тази власт обаче ”със закон пазеше душите на хората”. Кой е законът, на който трябва да се подчиняват човешките души? Той не е вмененият от Бога, а
от „безсмъртния човешки враг, дяволът”. Призвана да се грижи за душите
на хората, тази власт се поддава на дяволското изкушение и подтиквана от
злото и омразата, осъжда монаха, определяйки го като оръдие на дявола. Злото и доброто си дават среща, а повествователят оставя на читателя да определи за себе си кое е истинното служене на Бога. Разбуждайки човечността
чрез преоткриването на християнската посветеност на грижата за ближния,
Елин Пелин излага своята концепция за силата на вярата и нейната истинска
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действеност. Воювайки по своя неповторим начин с догмата и схоластиката,
Елин Пелин не проповядва нова религия, той просто припомня същността и
призванието на изначалната християнска философия. Това е целта и на всяка
от притчите в цикъла, които в последния от 10-те текста намират своето обобщение. И е съвсем естествено песента и добротата на Еникий да победят
злото – наказанието над ‘еретика’ е белязано от чудо. Пламъците на кладата се
превръщат в цветя, символ на духовната красота и божието добро. Монахът с
пълни шепи сипе това добро върху хората, а посятата от него надежда връща
красотата в живота им.
Превръщайки грозния образ на смъртта в красива цветна картина, финалът изрича благословията над истинския служител на Бога: ”Веселият монах умря. Бог, комуто той служи с цялото си сърце така, както можеше, го
прибра при себе си, а хората го заровиха там под манастира, на оная хубава
полянка сред гората, и ангели всяка пролет садят там много и различни цветя.” А на въпросите, които героят си задава: „Наистина, кому служа аз? На
бога ли?…На себе си ли?”, отговаря благодарността на природния и човешкия свят, оформяща композиционната рамка на разказаната история. „Чудното
място”, където полагат тялото на веселия монах, недвусмислено отвежда към
образа на Рая – сред „студени живи извори”, където „по чудо растат едно до
друго, като че посадени и събрани от добродетелна невеста, всички цветя,
които можеш да намериш в планината”, и наоколо ”се събират хиляди птици,
а нощем идват да пият вода много животни…, укротени и спокойни, и никое
никого не напада.”
Наричат „Под манастирската лоза” „най-цялостната книга” на Елин Пелин, която дава един различен поглед към религията и отношението й към
човешкото (и на човешкото към религията). Наблюденията върху последния
текст от цикъла затвърждават и обобщават внушенията на жизнеутвърждаващата философия на писателя, която не отрича култа към Бога, а ни доближава
до истинската Му същност.
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КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА
В БЪЛГАРИЯ В РОМАНА НА ДИМИТЪР ДИНЕВ
АНГЕЛСКИ ЕЗИЦИ
Снежана Бойчева

ASPECTS OF IDENTITY IN THE PROSE
WRITING OF DIMITRE DINEV
Snezhana Boycheva
ABSTRACT: The present article examines the prose writing of Dimitre
Dinev, a German author of Bulgarian descent. He is a representative of the so-called
migrant literature (foreigners, writing German literature). Thе study lays emphasis
upon the notion of migrant literature, upon Dinev’s concepts of mother country,
upon the role of society and a person’s past as factors determining one’s identity.
Topoi of foreignness in the works of the writer are being revealed. Dinev’s prose
writing represents a critical reappraisal of the communist dictatorship before 1989.
KEY WORDS: migrant literature, Dimitre Dinev’s novel

Димитър Динев е български писател, който наред с Илия Троянов получава най-голямо признание в немскоезичното културно пространство, преди
всичко с романа си Ангелски езици.1 И той като Троянов е роден в комунистическа България, но за разлика от него се формира като личност в условията
на комунистическата диктатура. Динев напуска България през 1990 г. след
завършване на средното си образование, живее и работи във Виена, където
следва философия и руска филология. По-късно работи там като писател
на свободна практика, а през 2003 г. приема австрийското гражданство. От
1991 г. пише на немски език сценарии, разкази, пиеси и есета.2 Динев става
изключително популярен в цяла Европа след излизането на фамилната сага
Ангелски езици, която междувременно е преведена на15 езика.
Динев, Димитър: Ангелски езици, Рива, 2006.
Russenhuhn UA 1999 WUK, Wien; Haut und Himmel UA 2006 Rabenhof, Wien;
Das Haus des Richters UA 2007 Akademietheater, Wien; Eine heikle Sache, die Seele (Komödie), UA 2008 Volkstheater, Wien;
Die Ratten von Gerhart Hauptmann - Bearbeitung für das Volkstheater von Dimitré
Dinev, Premiere 2010, Wien; Die Inschrift (Erzählungen) Edition Exil, Wien 2001; Engelszungen (Roman), Deuticke Verlag, Wien 2003; Ein Licht über dem Kopf (Erzählungen),
Deuticke Verlag, Wien 2005; Barmherzigkeit (Essays, Burgtheaterrede), Residenzverlag,
St. Pölten 2010.
1
2
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Димитър Динев, както много писатели от други култури, пишещи на
немски език, се числи към така наречените автори мигранти. В текстовете си
те изграждат образи на България и българите, съпоставяйки ги с погледа отвън. При тази конфронтация иначе недвусмислени характеристики на собствената идентичност придобиват съвсем различен нюанс [Hofmann 2006:195].3
Гледната точка на тези автори съвпада много често с гледната точка на маргинализирания друг, каквито са и героите на Динев в романа Ангелски езици.
Приоритет на този вид литература, така наречената мигрантска литература,
не е едноизмерността на хомогенните култури, тя създава комплексни образи, многопластово кодирани от различни културни и транскултурни белези
[Bronfen/Marcus 1997: 4, 7].4 Това обяснява мултиперспективата на много-образните литературни текстове, които нямат за цел да заковат нечия идентичност, а са отворени за всякакви, в това число и критически тълкувания на
своето и другото. Динев и Троянов не преекспонират значението на българската културна принадлежност, която се приема само като една от компонентите на идентичността. Предпоставка за такъв подход е схващането, че идентичността както на отделния човек, така и на цели общности не е статична
даденост, а е акт на креиране и самокреиране в резултат на безброй фактори
и в зависимост от житейския път на субекта или общността. Този път често
ги отдалечава от изходната култура и създава взаимовръзки с други култури,
които от своя страна модифицират и преосмислят белезите на родната културна принадлежност. Това състояние на идентичността между различни културни влияния Бхаба нарича „третия топос“ („der dritte Ort“)5, пресечна точка на
тези културни влияния. В това трето измерение различията не смущават никого, не отдалечават хората един от друг, не представляват заплаха за другия,
а са очаквани, желани и са шанс за индивида и обществото.
Предизвикателството, провокацията, екзотиката са атрибути на този
тип писане. Но Динев не попада в клопката на авантюризма и избягва да екзотизира ситуациите, за да се хареса на западноевропейската публика. Той не
разказва ориенталски приказки. Романът му е по-скоро топос на интермедиалната среща Изток-Запад в контекста на разказа за живота на две български
фамилии в условията на комунистическата диктатура.
Още в първото изречение на романа се прокрадва странна симбиоза от
мистика и рационалност. Главните герои Светльо и Искрен седят до един гроб
в централните гробища на Виена и говорят с умрял сърбин, чийто паметник
представлява ангел с две крила и мобилен телефон в ръка [Динев 2006:5].
Hofmann, Michael: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Pader
born: Fink, 2006.
4
Bronfen, Elisabeth/Benjamin, Marcus: Hybride Kulturen. Einleitung zur angloamerikanischen Multikulturalismusdebatte. In: Bronfen, Elisabeth/Benjamin Marcus/Therese Steffen (Hrsg.): Hybride Kulturen. Beiträge zur zur angloamerikanischen Multikulturalismusdebatte, Tübingen: Stauffenburg, 1997, 1-29.
5
Bhabha, Homi: Die Verortung der Kultur, Tübingen: Stauffenburg, 2000.
3
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Началото на текста ни сблъсква с вид трагическо-магически реализъм като
хибриден стил за представяне на „третия топос” според Бхаба, където разказвачът опосредства интеркултурната среща.
Главните герои в романа са българи, емигранти във Виена, чийто последен шанс да избегнат мизерията е сърбинът Миро. Проблемът е, че той
вече не е между живите, но дори мъртъв той знае как да помогне, така поне
се говори сред емигрантите, за които Миро е ангел хранител. Трябва само да
му разкажеш историята си и решение може би ще се намери. Така Светльо
и Искрен, загубили всякаква надежда, повярвали в мита за спасителя Миро,
започват разказа за своя живот на централните виенски гробища. Тези две
отделни житейски истории лежат в основата на фамилната сага, в която Динев преплита и историята на България в годините на комунистическия режим
като вид обяснение за настоящата драма на двамата си герои емигранти. Оригиналът на романа е написан на немски език и се реципира от широка читателска аудитория в Европа. Той тематизира и българската действителност,
което обяснява топосите на чуждото в литературния език на Динев, които са
предмет на това изследване.
Тезата е, че Динев съзнателно вписва в стилистиката на немския текст
структури, повлияни от българския език, представящи български реалии и
културни феномени, в които прозират белези на българския манталитет и характеристики на обществената система в условията на комунистическата диктатура. Т.е. Динев не обсебва и не размива българската другост в структурите
на немския език, напротив, литературният немски на Динев се отдалечава (отчуждава) от стандарните си норми и е носител на чуждото, българското, нещо
повече, той трансферира другата култура до различни групи читатели.
Текстът се движи в един мултикултурен периметър, в сюжета присъстват фигури от различни култури: австрийци, германци, българи, сърби, унгарци, италианци, евреи. В този смисъл е интересно схващането на Динев
за родно и родина: Това за него от една страна са думите, езикът, един чужд
език: „… всеки автор някога научава, че думите са неговата родина“6. От друга страна в романа прозира философията за физическото тяло на мигранта
като последната крепост на родното, негов последен дом, който едновременно го отделя от околния свят и го свързва с него. Възгледът на Динев за тялото
като подслон на родното предопределя и друга черта на стила му освен топосите на чуждостта. Езикът на романа е физически осезаем, еротичен. В контекста на проблематиката, която той трансферира, а именно българската другост, адекватният език е езикът, еманципиран от стандартните си структури,
езикът, провокиращ традиционните ценности на обществото, а не езикът на
хубавите поетични думи, зад чиято фасада зейват морални пропасти. Откъс
от романа, тематизиращ отношението към проституцията в условията на т.н.
реален социализъм, демонстрира авторовия стил. Темата за проституцията е
Dinev, Dimitre: In der Fremde schreiben. Text und Kritik, Literatur und Migration,
Sonderband, München: Richard Boorberg Verlag, IX/2006, 209-210.
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тема табу в социалистическа и постсоциалистическа България и се нуждае
от език, разчупващ това ограничение. Висшият партиен функционер Младен
Младенов посещава проститутката Изабела:
Тя се казваше Изабела и упражняваше професия, която бе в противоречие с реалния социализъм, макар да беше съвсем реална и много социална. Беше проститутка, а тази професия бе абсолютно забранена. Можеше да
съществува една единствена форма на реалния социализъм и никаква друга.
Всичко друго беше негативно обществено явление, което колкото се може
по-скоро трябваше да бъде превърнато в положително. Жени като другарката Изабела партията изпращаше в най-затънтените, слабо населени райони,
най-вече в Странджа-Сакар, в среда, където никой не ги познаваше, даваше
им нова, прилична работа и се опитваше да ги превъзпита, за да ги спечели
отново за общото и най-важно дело – построяването на комунизма…
…(Младен) ходеше при нея по различно време… Понякога дори репетираше речите си пред нея и много сериозно се вслушваше в критичните
й забележки. Права беше, че думи като „марксизъм“ и „ленинизъм“ звучат
доста нееротично и безчувствено, но точно тях той не можеше да задраска
или да замени, както правеше с много други. Понякога след успешна реч двамата стенеха толкова силно, сякаш бяха обхванати от пламъците на великата
световна революция, която нарастваше и нарастваше, и побеждаваше и поглъщаше всичко. Да се откаже от жена като Изабела за Младен бе все едно да се
откаже от световната революция. Не че някой вярваше вече в нея, но мислите
за нея бяха определено вълнуващи.
Най-сетне Младен беше намерил начин да се разтоварва. Няколко пъти
месечно пускаше тялото си през чистилището на революцията, разумът му се
избистряше, духът му се извисяваше, и той, щастлив и доволен, се връщаше
към задачите на сивото социалистическо ежедневие… (105-106)
Българската читателска аудитория се сблъсква с детабуизиращия език на
Динев, лишен от предразсъдъците и клишетата при тематизирането на сексуалността, лишен от евфемизмите на моралните норми. Читателите в немскоезичното културно пространство се сблъскват с българския феномен нелегалност на проституцията. В Германия тя има статут на професия. Ироничното
въвеждане на атрибутите на раволюцията в интимната сфера е вид декодиране
на псевдоморала в обществената система на социализма. Езикът подобно на
сутеньор обвързва сексулния и политическия дискурс в едно, посочвайки недвусмислено връзката между тях (политиката като проституиране).
Друг топос на чуждостта за западноевропейската читателска аудитория
представляват идеологеми от типа на: народна република, народна милиция,
народен дворец на културата, партиен комитет, комисариат, отечествен фронт,
агитатор, герой, другар, самокритика, враг на народа, безкласово общество,
социалистическо общество, светло комунистическо бъдеще и т.н. Някои от
идеологемите са разпознаваеми от определени поколения, живяли в Германската демократична република. Общото между тези обозначения са евфемизиращите компоненти народен, партиен, отечествен, които събуждат у запад-
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ния читател погрешната асоциация за демократичност. Както Троянов, така и
Динев, разказвайки своите „малки“ истории, разкодират подобни евфемизми,
зад които се крият престъпления към отделния човек и към човечеството.
Динев разкрива идеологеми – мисловни клишета, като например непрекъснатото позоваване на славното минало, белег на колективистичния тип обществени системи, в които обикновено настоящето не е алтернатива на миналото и в които липсва конкретна перспектива за бъдещето. В този смисъл авторът
иронизира героиката на миналото: „Преспал една нощ на полето в царевицата и
станал партизанин“ [Динев 2006:34]. Текстът е осеян с ленински цитати („проверката е висша форма на доверие”), както и с „борческа” лексика като: „борбата срещу идеологическата диверсия“ [Динев 2006:60], „борбата срещу фашизма
и капитализма” [Динев 2006:59], „борба за едно по-добро общество”, „борба за
щастието на народа“ [Динев 2006:53]. Върхът на безсмислието е патетичният
рапорт на лекар към партиен функционер в стила на същата тази комунистическа реторика: „Другарю Младенов, аз станах лекар, за да нося отговорността за
всяка смърт, с изключение на моята собствена…“ [Динев 2006:64].
Особено показателна като топос на чуждостта е предадената на немски
език поздравителна реч на Тодор Живков, произнесена по повод посещение
на съветска делегация начело с Леонид Брежнев. Динев съзнателно вписва в
оригинала на немски език лексикални, синтактични, стилистични структури,
характерни за езика на Живков и за патоса и клишираността на политическите речи по това време, стигащи до абсурд. Дори обръщението „скъпи“ към
партийните другари, което на български звучи и тогава, и сега съвсем уместно, е преведено на немски език буквално (teuer) и не отговаря на характерната за обръщение структура (lieber):
Teurer Genosse Breschnew! Teure Mitglieder der Partei und Regierungsdelegation der Sowjetunion! In diesem Augenblick begrüßt unsere Heimat und ihre
Hauptstadt Sofia bewegt und glücklich Sie, die Sendboten der großen Sowjetunion,
wie ihre Brüder, wie treue Verbündete im Kampf für den Wohlstand des Volkes…
Unsere Gefühle sind tief und stark, sie strömen unaufhaltsam hervor wie die Säfte
des ausbrechenden Frühlings, sie kommen aus dem neuen Leben, das wir schaffen,
aus unserem gemeinsamen Kampf um das Glück des Volkes. Die bulgarisch-sowjetische Freundschaft ist unerschütterlich und ewig… Es gibt keine Kraft auf Erden,
die auch nur den schwächsten Schatten auf unsere lebensspendende Freundschaft
werfen könnte, wie es auch keine Kraft gibt, die die Lebenswärme der klaren Maisonne zum Verlöschen bringen könnte… [Dinev 2003:57-58]7
Скъпи другарю Брежнев! Скъпи другари членове на партията и на
правителствената делегация на Съветския съюз! В този миг, развълнувана и
щастлива, нашата родина и столица София Ви поздравява, Вас, пратениците
на необятната съветска страна, като братя, като най- верни съюзници в борбата за благото на народа… Нашите чувства са дълбоки и силни, те бликат буйно като соковете на настъпващата пролет, извират от новия живот, който ние
7
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творим, от общата ни борба за щастието на народа. Българо-съветската дружба е вечна и нерушима… Няма сила на света, която да хвърли и най-малка
сянка върху нашата животворна дружба, така както няма сила, която да може
да угаси живителната топлина на яркото майско слънце… [Динев 2006:52-53]
За западноевропейския читател текстът политическа реч притежава
маркерите официален, делови, прагматичен текст. Цитираната реч се разминава с така посочените критерии и меко казано учудва от една страна със сантименталната си атмосфера, стигаща до интимничене и сервилност, от друга
страна с клиширания революционен патос (борбата за благото и щастието
на народа, непоклатимата и вечна дружба, вярата в комунизма, съветските
хора като наши братя). Въпреки че на всички езици политическите слова са
изпълнени с определени неизбежни фрази, не може да се избегне шокът от
словесни излияния от типа чувствата бликат като соковете на настъпващата пролет. „Великанската” метонимия развълнувана и щастлива, нашата
родина и столица София Ви поздравява, както и целият словоред са атипични
за стандартите на немския език. Динев съзнателно наслагва тази атипична
стилистика върху пародийното съдържание на речта и по този начин усилва
ефекта на пародията в разкриването на абсурда на този тип политическа реч,
пълна противоположност на деловитостта и прагматизма и образец за вербална немощ. Три групи реципиенти биха възприели нюансирано политическата
реч на Тодор Живков, така, както тя е предадена на немски език:
1. Широката читателска аудитория в немскоезичното културно пространство, най-вече младите читатели се сблъскват за пръв път с политическия дискурс на социализма. Топосът на чуждото се очертава от подбора
на лексиката, от вплетените структури на българския език, от странната
метафорика и от емоционалните елементи на стила, т.е. от разликите на
всички нива между текста на Динев и политическата реч, отговаряща на
стандартите за този тип текст в немскоезичното пространство.
2. Читатели, представители на поколенията, живели в условията на социализма в ГДР, които идентифицират текста като част от езиковата реалност
на тази обществена система. Но дори и за тях са чужди емоционални
фрази като чувствата бликат като соковете на настъпващата пролет.
3. Третата група читатели е най-привилигированата, това са българи, ползващи немски език и живели в условията на социализма. За тях са разпознаваеми не само клишетата и емоциите, те в най голяма степен усещат
ефекта на пародията в немския вариант на речта, тъй като имат базата за
сравнение, съответните текстове на подобни речи на български език, акустично присъствали неведнъж в медиите. Тук е мястото да се отбележи, че
сблъсъкът на българския читател с немската версия на Живковата реч е вид
дистанциране, което го кара да усети в пълна степен нейното безсмислие.
Следващият топос на чуждостта в романа е свързан с доживотния мандат и неограничената власт на диктаторите в Източна Европа. Тук езикът на
Динев запазва стандартните си структури, но показва чуждото със средствата
на иронията, алегорията и с мнимата логика на текста:
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…През 1962 година на власт дойде Тодор Живков. Той обедини двата
най-висши поста в държавата. Той не беше герой, значи не го очакваше и
трагична съдба. Не идваше от града, а от село. Значи познаваше всички земни
миризми. Той беше селянин и знаеше да цени промените във времето и можеше да предскаже кога една реколта ще е добра и кога лоша. Като всеки селянин и той като дете беше пасъл овцете. Значи познаваше нрава на добитъка и
прищевките на дивите зверове. А щом един овчар дойде на власт, значи ще се
задържи дълго [Динев 2006:98].
Преди всичко Динев категорично отхвърля героическия плащ от раменете на “човека от народа“. В този смисъл в романа не се следва трагическа
поза на героя. Наместо това се появява комичен портрет на генезиса на диктатора Живков. Този комичен образ не би могъл обаче да се нарече карикатурен, защото отговаря напълно на натюрела на оригинала, здраво свързан със
земята, със здрав и непогрешим усет за земните реалности, със способността
за снишаване пред бурите на промените, с безпогрешен инстинкт за поведението на стадото и добитъка и за опасностите от големите предизвикателства.
Пасторалната картина-алегория за овчаря-държавен ръководител и за добитъка-народ, която рисува Динев, е метафора за качествата на лидер, коренящи се
не в образованост, професионален опит и лична харизма, а в хитростта, ловкостта, приспособимостта, все „добродетели“, които психолози, социолози и
политолози многократно регистрират в подхода на Живков.
Социалистическо възпитание е друг мотив, който буди недоумение у
западноевропейския читател:
Искаше да направи сина си многостранно развита личност. Същото правеше и партията с пролетариата. Онова, което можеше партията, го можеше и
Йордан. Неслучайно той беше стоманеният меч на пролетарската революция.
Искаше да възпитава стоманени деца [Динев 2006:268].
Стоманата и желязото са любими сравнения в идеологическата пропаганда на комунизма, които символизират свръхчовешки, нечовешки измерения: „не човек, а желязо“, „Как се каляваше стоманата“ (Николай Островски),
„железният юмрук на революцията“. Епитетите стоманен, железен се свързват в българския език с имена като характер, воля, нерви. Модерният немскоезичен читател асоциира стомана и желязо с явления от две исторически
епохи в Германия – пруският абсолютизъм (вилхелминизма) и националсоциализма, както и с католицизма (прословутите католически пансиони) и найвече с прочутите стоманени заводи Круп. Това е спектърът от конотации на
стомана, които възприема западният реципиент в контекста на възпитателен
процес. И тези конотации в никакъв случай не се вместват в представите му
за „многостранно развита личност“, да не говорим, че целта на социалистическото възпитание често бе формулирана с нонсенса всестранно развита
личност. Сарказмът на Динев стига връхната си точка в оксиморона „деца от
стомана”, който не се вмества дори в речника и на най-усърдните пропагандатори на социалистическата идея за възпитание.
Словесната игра е едно от стилистичните средства за реципиране на
чуждостта в романа на Динев. Особеното в случая е, че словесната игра в
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културата-адресат (немскоезичната) и в изходната култура (българската) актуализира различни конотации, т.е. тя променя нюанса си в срещата между
двата езика:
Полковник Царев беше загубил дясната си ръка в борбата срещу фашизма и капитализма. Сега правеше всичко с лявата. Стреляше с лявата, ядеше
с лявата, пиеше с лявата, и дори строеше социализма с лявата ръка [Динев
2006:58-59].
В рамките на този кратък пасаж, в чието начало стои човешка драма
(загубата на ръка), денотативното значение на израза правеше всичко с лявата ръка, изневиделица придобива съвсем друг, комично-саркастичен нюанс.
В немския език изразът „etwas mit links tun“ означава правя нещо с лекота,
безпроблемно но в контекста на романа този израз поражда на немски език
друга асоциация, правя нещо повърхностно, некачествено, без много да мисля. Особено силна е тази асоциация в комбинациите: стреляше с лявата …
строеше социализма с лявата ръка. Българският вариант на израза поражда
също конотативните значения правя нещо непохватно, не особено сръчно, някой е левак (тук изключваме случаите, когато физиологично някой си служи с
лявата ръка). Т.е. чуждият контекст, който поставя под въпрос идеали (строеше социализма с лявата ръка) и намеква за престъпления (стреляше с лявата),
прави възможно актуализирането на еднакви нюанси в двата езика, което не
би се случило в рамките на стандартната им употреба.
Транспортирайки българската другост в чуждия език, Динев постига
нестандартна образност и неконвенционални значения, променя логиката на
литературния дискурс с интервенция в нормите на немския език. Топосите
на чуждото поставят под въпрос традиционни езикови и мисловни клишета.
Текстът на Динев е криво огледало, което не ласкае читателя, не го приспива
с до болка познати образи и нагласи, а провокира по един предизвикателен
начин способността му да възприема другия.
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Епистоларният жанр в стилистичния
домейн на староруската литература
Лила Мончева

OLD RUSSIAN EPISTOLOGRAPHY
Lila Moncheva
Abstract: Style development of Old Russian epistolography in close relation with style development of Old Russian writing is examined in this article. Borders between literature center and literature periphery, where epistolary genre takes
its place, are defined. The accent is put on determinant role of the style, obligatory
for both literature center and periphery.
Key words: Old Russian epistolography, medieval style, literature center, literature periphery, interaction, development.

При наличието на голямо количество емпиричен материал и не малък
брой изследвания върху староруското писмо, не може да се твърди, че староруската епистолография е в достатъчна степен изучена. Социокултурната
природа на епистоларния жанр като средство за комуникация задължително
поставя изследователя му пред дилемата за културната принадлежност на
жанра, за мястото му в културната стратификация на епохата.. Въпросът за
това, трябва ли писмото да се смята за литературен факт или то принадлежи
на документалистиката, заемаща литературната периферия, и до ден днешен
си остава отворен. Разбира се, откритата дискусия по този въпрос, надявам
се все още предстои, но тя де факто се проявява в различните методологични подходи на изследователите на староруската култура. Болшинството от
тях използват писмото като фактологичен материал в изследвания на исторически, идеологически, политически и църковно конфесионални проблеми
[Лурье 1960, Казакова 1955, Зимин 1958, Кудрявцев 1951 и др.]. От писмото
се ползуват и при анализа на културологични и естетически проблеми на староруската култура [Сметанин 1984, Клибанов 1957, Буланин 1991, Джована
Броджи-Берков 1983] или просто регистрират присъствието му в отделни периоди в историята на руската средновековна литература [ Понырко: 1992]
Епистоларният жанр е явление на писмената култура на човечеството. Започвайки от глинените плочки на Двуречието и тръстиковите писма на
Древния Египет, писмото винаги легитимира културното си присъствие единствено и само в писмената вербалност на епохата.. Навярно този факт дава
основание на Стефания Скварчинска, полската изследователка на теорията
на писмото, да твърди, че „незаписаното писмо не е писмо“ [С.Скварчинска
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1937]. Известно е, че теорията на писмото е разработена в античноста и е
допълнена в епохата на късния елинизъм и ранното средновековие. В нея се
поставя акцент върху краткостта и структурно-композиционния баланс на
формата и което е много важно – като водещ елемент на епистоларната поетика се извежда емоционално-експресивното съдържание на писмото, свързано
с тясната прагматика на жанра.
Най-старият от съхранените писмовници, приписван на Деметрий Талерски, съдържа 21 образци на писма от типа на „хулително“, хвалебствено“,
„благодарствено“, „иронично“ и т. н.. Тази постановка да се обвърже жанровата прагматика със стила на писмото се разширява в раннохристиянската
епоха и реторическият трактат, приписван на Либаний, вече изброява 41 типа
писма, сред които има и такива като: „покаянни“, „утешителни“, „наставителни“, „любовни и т. н..Античната теория на писмото дефинира най-главния признак на жанра. Деметрий, а след него и Прокъл, Либаний и Григорий
Назиански подчертават диалогичната природа на епистолографията като разговор с отсъствуващ кореспондент. Античните теоретици и автори на писма
добре са осъзнавали комуникативната функция на писмото и са се стремили
да го диференцират и в стилистично-езиково отношение, препоръчвайки езиковата мярка в употребата на високия книжовен стил, макар че самите те не
винаги са успявали да се вместят в установената от самите тях норма. А те не
са успявали, защото са подчинявали епистоларната практика на стила на епохата и, независимо от жанровата му функция, писмото (приятелско, интимно,
школно, морално, политическо, юридическо, философско и т.н.) винаги си оставало в стилистичните рамки на господствуващата реторика.
Според мен, това е много важна за епистолографията генетична предпоставка, която трябва да се отчита при определяне културния статус на писмото, а именно отношението му към книжовната практика и към културния
код на епохата. И второто важно обстоятелство, имащо пряко развитие в епистоларната практика на християнското средновековие – това е откритият характер на писмото, неговата публичност. Платон, Аристотел, Сенека и стоиците придават на интимното филофронетично (дружеско) писмо открития характер на научния трактат или на морално-назидателното ноставление. Това
второ обстоятелство в християнската епоха става определящо за характера
на епистоларното съчинение. Откритостта на писмото, неговата публичност
напълно отговарят на задачите на християнското просвещение в началния
етап на разпространение на християнството, а по-нататък и за утвърждаване на църковно -догматичните, богословски, политически, идеологически и
културно-естетически норми.“Откритото писмо“ на Средновековието се утвърждава като най-подходящата епистоларна форма, отговаряща адекватно на
откритостта на средновековния мегатекст, в който жанровите дефиниции не
винаги запазват строга номинативност. Но затова пък съществува, по определението на Д. С. Лихачов, „литературен етикет“, който с облигаторния си
характер налага на средновековния мегатекст жанрово-стилистично единство
[Лихачев 1958].
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Считам, че епистолографията, стояща в рамките на това стилистично
единство има качества на литературен артефакт. В тази връзка ми се струва
неубедителен доводът на Н. Вл. Понырко, която в книгата си за староруската
епистолография на ХI -XIII век твърди, че основният признак за принадлежност на писмото към литературата е неговото разпространение в преписи и
защищава тезата си с примера на т. н. „берестяные грамоты“. Според руската
изследователка писмата на брезова кора обслужват само битовата комуникация и не се разпространяват в културното пространство на официалната култура.. Към мнението на Понырко искам да добавя само това, че, макар и в порядъка на изключенията, но сред писмата на брезова кора има и литературни
текстове като например Притча, а сред писмата на официалната литература
има и такива като „Послание Кирилла Туровского игумену Киево-Печерского
монастыря Василию“, които битуват в единствен екземпляр.
Считам, че по-убедително е да се твърди, че граничната линия, преминаваща между епистоларния дискурс на литературния център и литературната периферия, това е принадлежността на текста към литературната, т. е. Книжовната норма на епохата и в този смисъл атрибутивен признак за писмото се
явява връзката на епистоларния текст с литературната стилистика на епохата.
При наличието на такава връзка писмото може да се счита за част от литературната продукция, иначе то си остава обикновен документ, без претенции за
естетическа ценност.
Въпросът за експликацията на литературния стил в староруската епистолография е достатъчно обширен и сложен, за да се вмести в рамките на
научен доклад, затова ще се постарая конспективно да го изложа, следвайки
основните периоди в културно-историческото развитие на Древна Русия.
Писмовният жанр наред с ораторската проза, агиографията и историческата проза (летописите) има основополагащо значение за формирането
на жанровата система на староруската литература. Руското средновековно
писмо, подобно на византийското, а преди това и на античните образци, се
утвърждава в рамките ня литературната конвенция на епохата като назидателно-дидактично произведение, наставляващо руските неофити, които, току-що
придобили поданство в младата руска държава, са били длъжни да осъзнаят
новите духовни и исторически ценности. Така двуединната идея за руската
земя и руското православие тематично обединява целия корпус ранни съчинения, сред които се намират и руските писма. Тук трябва да се отбележи още
една особеност на епистоларното творчество. То, както и всичките съчинения
на староруската литература до началото на преходния XVII век, има за автор или княз, или високопоставен църковен служител (архимандрит,епископ,
патриах). Този диптих на образа на староруския автор отбелязва още в първите руски средновековни текстове („Повесть временных лет“).
Авторският статус на държавника или архиерея се съхранява почти 6
века. Разбира се, това правило има и изключения, но те не променят същността на автора в староруската литература като високопоставен в обществената
иерархия.. Това всъщност обяснява факта, защо епистолографията се облича
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в чужди ней жанрови одежди като тези на поучението“ беседата, сказанието,
притчата, повестта. Обяснението откривам в това, че само по този начин писмото е в състояние да реагира на общоруската идея, която може да защитии и
утвърди със средствата на друг жанрово-стилистичен ключ. Например „Послание Георгия Черноризца Зарубской пещеры к своему духовному сыну“ – това е
послание-поучение, текстуално структурирано върху цитати от отшелническомонашеската омилетика. Неслучайно то е включено в сборниците със слова на
Ефрем Сирин – автора, който цитира Георги Черноризец в своето послание..
През втората половина на XII век след схизмата писмовният жанр става
водещ в полемиката на ортодоксалната с римо-католическата църква. Такива са писмата на Теодосий Печорски, митрополит Йоан, Климент Смолятич
и Кирил Туровски, Теодосий Печорски въвежда своя адресант княз Изяслав
Ярославич в каноничната практика на православната църква, зададени й от
църковните събори и опирайки се на текстове от Св. Писание, съчиненията на
„отците на църквата“. Неговият дискурс е кратък и стегнат, насочващ вниманието върху главното в дискутираната проблематика: филиоквето, опресноците и светото кръщене.
Посланието на митрополит Йоан (Грък), адресирано до римския папа
Климент III, изразява несъгласието на автора с отклоненията на римо-католическа църква. Това послание използува стилистиката на полемичния трактат,
характерните въпросо-ответни конструкции на античната диатриба, стилистиката на раннохристиянската апологетика и обилието на цитати.
Особено стилистично място в ранната руска литература заемат писмата
на Климент Смолятич и Кирил Туровски. Двамата автори въвеждат в староруската книжовност високата богословска тематика. Те са представители на
прехода на староруската литература от простия достъпен християнски дискурс към интерпретацията на християнската мистика и метафизика. И двамата епископи на руската църква строят писмата си във формата на екзегеза.
Тълковно-обяснителното начало на техния стил се реализира в повишения
символизъм и алегоризъм на епистоларния образ. И двамата интензивно използуват метафората, която те често съотнасят с дискурса на псалтирните текстове. Посланията на Кирил Туровски стилистично се обединяват с корпуса
негови съчинения: слова, притчи, молитви.
В началния етап на руското литературно средновековие писмото обслужва не само конфесионалните, литургични и просветителски задачи, но
то играе и жанрообразуваща роля. Например, в първия руски Патерик („Киево-Печерский патерик“) от писмата-повести израства сборника с разкази за
първите монаси-заселници на Киево-Печорската лавра. В този случай в поетиката на писмото вече се включват битовия детайл, битоописанието на монашеското ежедневие в съчетание с фантастиката и чудесното.
Текстопораждащата роля на писмото в руската литература се възражда
в края на XVI-началото наXVII в. в епохата на Смута, когато писмата на Шуйски, Лъже Дмитрий и др. се инкорпорират в авторските истории на Авраамий
Палицин, Катирев-Ростовски, княз Шаховски.
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През XII век староруската епистолография преживява и собственото си
оригинално развитие без стилов аналог в антично-византийската традиция.
Това са писмата на княз Владимир Мономах и на Даниил Заточник. И в двете
писма официалната стилистично-езикова норма е поставена в стилова симбиоза с фолклорната стилистика. У Мономах тя се проявява в употребата на
образи от народната лирична и оплаквателна традиция, а у Даниил Заточник –
от фолклорната паремия и езика на скоморохите. В двата случая налице е
явление, което може да се обясни с известно излизане на писмовния жанр от
литературния център. Или казано другояче: когато е налице излизането на
писмото от духовната в светската сфера на културата, то встъпва в контакт
с народната култура и снижава или напълно пренебрегва езиково-стилните
изисквания на книжовната норма.
През XIV-XV в. Писмата все повече придобиват обществено-публичен
характер. С идването на стила „плетение словес” се оказва, че и в писма, отдалечени от исихасткия житийно-панегиричен дискурс се съдържат характерните черти на този емоционално експресивен стил. Такова е, например, писмото на Вассиан Рыло „Послание на Угру“, свързано с историческо събитие.В
него се съдържат характерната витиеватост, амплификацията на стилистичните средства, ярките паралели и метафори. Стилът „плетение словес“ оказва
въздействие и върху засилването на автобиографизма и личностното начало в
епистолографията ( писмата на митрополит Киприан).
Личностното начало в руската епистолография през XVI век се превръща в авторова доминанта. Иван Грозни е този, който размива границите между
официалното и битовото писмо на равнището на езиковия стил. А по същото
време Иван Пересветов в своята „Большая челобитная“ талантливо изгражда
публицистичния стил на официалната епистолография, съчетавайки стила на
държавния проект с народната паремиология и насищайки художествената
фикция с политическа терминология..
Във века на културното и литературно преустройство – XVII век в писмата, както и в цялата литература се забелязва навлизането на измислицата и
литературната мистификация. Пример в това отношение са Писмата на казаците до турския султан, писмата, включени в повестта за женитбата на Иван
Грозни за Касър-Кайсацката царица Темрюковна и др.
Раждането на поезията извиква на живот лиричните, любовни и дружески писма (писмата на т. н. „Приказная школа“), а сатирата на XVII век
осъществявя своята пародия – осмиваща, травестираща, самоиронизираща в
рамките на писмовния жанр.
Юродствуващият автор-епистолограф, водачът на руските старообрядци протопоп Авакум окончателно утвърждава равноправието на стилистичните елементи, идващи от различни различни източници и книжовни системи. Това, което започва Иван Грозни, се разгръща като стилов модел на руската литература в прехода й към новото време в епистоларната практика на
протопоп Авакум.
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ПРОЗА И.С. ТУРГЕНЕВА КОНЦА 1840-Х –
НАЧАЛА 1850- Х ГОДОВ В КОНТЕКСТЕ ЕГО
ОТНОШЕНИЙ СО СЛАВЯНОФИЛЬСТВОМ
Ильдар Юнусов

I.S. TURGENEV’S PROSE DURING THE PERIOD
OF 1840- 1850 WITH RESPECT TO HIS APPROACH
TOWARD SLAVYANOFILSTVO
Ildar Yunusov
ABSTRACT: It is known that Turgenev was always a Western-oriented
writer. But only during the short period of 1840-1850 he approached the Aksakovs
family who had been a leading part of the Slavophile movement. During this period,
Turgenev wrote « A Hunter’s Notes », «Mumu» and “Inn” in which he demonstrated
a certain measure of Slavophile motives. This article deals with this problem.
KEY WORDS: Turgenev, Aksakovs, prose, slavophiles.

Свое отношение к славянофилам Тургенев обозначил еще в поэме
«Помещик»: Заедет… умница московский, / Мясистый, пухлый, с кадыком,
/ Длинноволосый, в кучерском / Кафтане, бредит о чертогах / Князей старинных, о…// От шапки-мурмолки своей / Ждет избавленья, возрожденья; /
Ест редьку, – западных людей / Бранит – и пишет… донесенья [20: I, 166]. Да
и в журнальном варианте «Хоря и Калиныча» имелся антиславянофильский
выпад: «В десяти верстах от усадьбы находилось до тла разоренное село, принадлежавшее… ну, кому бы то ни было. Владелец этого села ходил, вероятно,
потехи ради, в мурмолке и рубашки носил с косым воротничком. Думаете ли
вы, что Хорь промолчал об этой мурмолке, что эта мурмолка его ослепила?
Как бы не так…» [19: 62].
Однако К. Аксаковым первый очерк «Записок охотника» был принят
весьма благосклонно: «Мы должны указать на появившийся в № 1 «Современника» превосходный рассказ г. Тургенева «Хорь и Калиныч». Вот что значит прикоснуться к земле и народу: вмиг дается сила… Дай Бог, чтобы г-н
Тургенев продолжал идти по этой дороге» [11: 186]. К. Аксаков верно почувствовал принципиальное отличие «Хоря и Калиныча» от ранних стихотворений и поэм Тургенева. В начале 1850-х годов происходит известное сближение писателя с семейством Аксаковых, которое нашло отражение в его рассказе «Муму» и повести «Постоялый двор». Но сближение это все же было и
временное, и далеко не полное. Вера Сергеевна Аксакова проницательно за-
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писывала в своем дневнике: «А Константин начал думать, что Тургенев сближается с ним, сходится с его взглядами и что совершенно может отказаться от
своего прежнего, но я считаю это решительно невозможным» [7: 41-42].
Славянофильская направленность «Записок охотника» некоторыми
критиками порой преувеличивалась. Так, А. Незеленов полагал, что если в
ранних стихах и поэмах Тургенев был западником, то в охотничьих рассказах
выступает уже «как бы славянофилом» [13: 87]. На самом деле западничество
Тургенева проявилось уже в первом очерке «Записок охотника». И Хорь, и
Калиныч чрезвычайно заинтересовались впечатлениями рассказчика о заграничной жизни. Особенно выделялся в этом смысле Хорь. Его интересовали не
поэтические красоты пейзажей и архитектурные изыски за границей, как Калиныча, а вопросы «административные и государственные». Причем Хорь не
только внимательно слушает, но и делится своими соображениями, насколько
тот или иной заграничный опыт может быть использован в России: «…это
у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок» [20: 3, 16]. Рассказчику
дорог в Хоре русский стержень и его готовность хоть у кого научиться чемулибо полезному. Возникающая параллель Хоря и Петра I далеко не случайна.
Фигура и историческое значение Петра носили узловой характер в споре западников и славянофилов. Рассказчик же в «Хоре и Калиныче» именно в процессе общения с Хорем приходит к выводу, что «Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях» [20: 3,
16]. То есть Петр при всей его западнической ориентации признается русским
человеком, таким же, как и Хорь. Ибо «русский человек так уверен в своей
силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим
прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый
смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по
словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов» [20: 3, 16].
Автору удается создать и проникновенные характеры русского человека, близкого славянофильской концепции русского национального характера.
Особенно явственно это проявилось в рассказах «Смерть» и «Живые
мощи». У Л. Толстого есть очерк «Как умирают русские солдаты». В тургеневском очерке «Смерть» также напрашивается подобное заглавие – «Как
умирают русские люди». Потому что здесь описано, как русские люди разных
полов, возрастов и сословий принимают смерть. Фраза «удивительно умирают русские люди» проходит рефреном через все произведение. Русский человек «…умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» [20: 3, 200].
Он никого не винит. Подобно тому как древнерусский человек воспринимал
поначалу татаро-монгольское нашествие исключительно как божью кару за
собственные прегрешения, так и в тургеневском рассказе подрядчик Максим
полагает: «Господь… меня наказал… ноги, руки, все перебито… сегодня…
воскресенье… а я… а я… вот… ребят-то не распустил» [20: 3, 199].
К рассказу «Смерть» примыкает очерк «Живые мощи», написанный в
1874 году и включенный в книгу «Записок охотника». «Живые мощи» пере-
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кликаются с главной мыслью «Смерти»: как удивительно умирает русский
человек. Но, если в «Смерти» показана целая галерея «смертей», то в «Живых
мощах» показана одна смерть, одно удивительное умирание, которое длится
семь лет и которое приближает умирающую к статусу святой. Недаром в деревне ее называли «Живыми мощами».
В письме к Я.П. Полонскому от 18/30 декабря 1873 г. Тургенев сообщает о своем давнем замысле, где «выводится пример русского долготерпения»
[21: 10, 182]. Не случайно в качестве эпиграфа к этому очерку берутся тютчевские стихи: Край родного долготерпенья – / Край ты русского народа!
Эти строки взяты из стихотворения «Эти бедные селенья», где есть еще и
следующие проницательные строки: Не поймет и не заметит / Гордый взор
иноплеменный, / Что сквозит и тайно светит / В наготе твоей смиренной
[22: 203]. И словно бы в подтверждение тютчевских стихов у Мельхиора де
Вогюэ читаем: «Идея всего рассказа («Живых мощей». – И.Ю.) …- идея стоическая, немного животная покорность судьбе, составляющая отличительную
черту русского крестьянина» [6: 28]. А ведь в рассказе лежащая Лукерья действительно излучает свет. Она кажется легкой, невесомой. Она духовна. Ее
смирение одухотворяюще и возвышающе. И так же, как и умирающие герои
«Смерти», Лукерья никого не винит в своей беде. Более того, о своей беде она
«…рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь
и не напрашиваясь на участие» [20, 3, 29]. Она искренне считает: «Нет, что
Бога гневить? – многим хуже моего бывает» [20, 3, 30]. И свое преимущество
видит в том, что в отличие от здорового человека, она не может согрешить,
потому что от нее сам грех отошел.
Характерно, что в письме к Я.П. Полонскому от 25.01,6.02 1874 г. Тургенев, в связи с отправлением рассказа «Живые мощи» в сборник «Складчина», припоминает эпизод, где крестьянин на вопрос, не были ли беспорядки
в связи с охватившим край голодом, отвечает отрицательно: «Ты и так Богом
наказан; а тут ты еще грешить станешь?» [21: 10, 191]. Тургенев был убежден,
что одна из глубинных черт русского характера, православного человека вообще – винить в своих бедах и несчастьях только себя. Анонимный критик
в начале столетия писал: «Кем бы ни был дал камертон Тургеневу, взятый
им мотив – чисто русский мотив, образ Лукерьи, этой когда-то счастливой
девушки, которую он находит бесповоротно угасающей в омшанике забытого
хутора – чисто русский образ. Поэзия этой бесконечной кротости, этого светлого, почти счастливого отношения Лукерьи к своим страданиям, бьет живым
ключом из родника нашей народной жизни…» [10: 121-122].
Знаменательно, что исследователи при анализе «Живых мощей», как
правило, обращают внимание на глубокий интерес автора «Записок охотника» к проблеме национального характера, к поиску Тургеневым сути русского
характера [12:51; 2: 188; 14:203]. Причем, эти искания вдохновлены уже не
дискуссией со славянофилами. Дело в том, что в 1870-ые годы эти дискуссии
утеряли прежнюю остроту. Не случайно в письме Я.П. Полонского к близкому почвенничеству Н.Н Страхову говорилось, что так, как в «Живых мо-
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щах» «…понимать русскую честную верующую душу и так все это выразить
мог только великий писатель» [9: 554]. А чуть позднее критикой отмечалась
по-своему парадоксальная, но, в принципе, вполне понятная и закономерная
вещь: в рассказе писателя-западника поэтически воспроизводилась «общерусская черта» – смирение, черта, которая является ключевой в славянофильской концепции русского национального характера [23: 417].
В образе Лукерьи немалую роль играет и православный компонент. Известно, что Тургенева принято считать человеком, который «…религиозными
вопросами занимался не глубоко и проникновенно, а поверхностно и случайно…» [18: 6]. Б. Зайцев также полагал, что Тургенев «величайшей глубины
России – ее религии – почти не чувствовал» [8: 279]. Более того, В.С. Аксакова совсем отказывала автору «Живых мощей» в понимании и чувствовании
«духовной стороны» жизни [7: 41]. Да и сам писатель в своих письмах давал
повод для таких суждений. Так, обращаясь к Е.Е. Ламберт 26.02/10.03 1865 г.,
Тургенев сообщал, что его дочь перешла в католицизм, и он «с религиозной
точки зрения… не имел ничего возразить» [21: VI, 113]. А чуть ранее в письме к тому же адресату признавался: «…я не христианин в Вашем смысле,
да, пожалуй, и ни в каком…» [21: VI, 46]. Многое объясняют здесь тургеневские стихотворения в прозе «Монах» и «Молитва» Однако современные
исследователи полагают, что нельзя не считаться с тем, что Тургенев прекрасно знал русскую историю и культуру, фольклор и древнерусские памятники,
житийную и духовную литературу, что он всегда интересовался различными
религиозными течениями, хорошо знал Библию и, наконец, преклонялся перед личностью Христа [2: 188]. К тому же, как пишет другая исследовательница, по Тургеневу, «…важнейшим качеством культуры русского народа …
всегда была религиозность, которая во многом была загадкой для самого писателя» [14: 203]. Ясно, что Тургенев, в отличие от А.С. Хомякова, не считал
религиозность доминирующей детерминантой национального характера, но
и значение ее в этом смысле не недооценивал. Его всегда интересовали глубины русской души, которые своеобразно проявлялись и в религиозной сфере.
Достаточно вспомнить уход в раскольничий скит Агафьи в «Дворянском гнезде», служение юродивому Софии в «Странной истории», святость Лукерьи в
«Живых мощах».
В «Певцах» соревнуются рядчик и Яков Турок, представляющие два
разных русских певческих стиля. Так, рядчик «…играл и вилял… голосом,
как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно
возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особым
стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью» [20: III, 219]. Рассказчик уже самим подбором лексем типа «вилял», «юла» эксплицирует свое не совсем одобрительное
восприятие подобного стиля пения, хотя оно и было характерно для некоторых русских певцов. Такой стиль принято было называть в народе «кудрявым
пением» [1: 419-420]. И не случайно охотник продолжает, что знатоку такое
пение доставило бы много удовольствия, хотя «немец пришел бы от них в
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негодование» [20: III, 219], ибо «это был русский tenor di grazia, tenor le ger»
(лирический тенор) [там же].
Пение Якова Турка было совсем иное. Во-первых, он пел не веселую,
плясовую песню, как рядчик, а «заунывную». Давно замечено, что преимущественно русская народная песня отличается грустным, минорным складом.
«Очевидно, этот склад соответствует настроению, преобладающему в национальном характере и воспитанному, быть может, всей совокупностью условий русской народной жизни», – писал в начале ХХ столетия В. Саводник. И
в качестве одного из аргументов приводил известные строки из пушкинского
«Домика в Коломне»: …всей семьей, / От ямщика до первого поэта / Мы все
поем уныло…/ Печалию согрета / Гармония и наших муз, и дев, / Но нравится
их жалобный напев [17: 57]. Да и сам Тургенев в одном из писем признавался,
что «пение крестьянок, действительно, самая горестная на свете вещь – от
него веет угнетением, диким одиночеством. Ужасом, ставшим привычкой»
[21: V, 31-32]. Получается, что уже самым выбором «заунывной» песни Яков
Турок угадывает и выражает нечто глубоко национальное. В его голосе была
«…и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какаято увлекательно-беспечная, грустная скорбь» [20: III, 222]. Во-вторых, характер его пения соотнесен с характером русской природы. Рассказчиком подчеркивается, что от звуков голоса поющего Якова «…веяло чем-то родным и
необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя
в бесконечную даль» [20: III, 222]. Отсюда и проистекало, что в пении Якова Турка «русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и
хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны» [20: III, 222]. В
конечном итоге эти более глубокие национальные истоки пения Якова Турка
и предопределили его победу.
Однако в рассказе только при пении Якова возникают ассоциации с поэтическими русскими пейзажами. Реальный же колорит Колотовки, угнетающий зной описываемого дня, «страшный овраг», зияющий «как бездна» и
занимающий центральное место в этом небольшом сельце, контрастно подчеркивают эстетический потенциал русского человека. И вместе с тем этот
же пейзаж органичен для его обыденной, повседневной жизни, что по-своему актуализировалось кольцевым обрамлением – изображением «страшного
оврага» в начале и конце рассказа. Удручающее впечатление усиливается от
описания пьяного Якова, всю ночь праздновавшего свой успех в кабаке, и
крика мальчика, звавшего Антропку, которого искал тятька, чтобы высечь. Не
случайно Г.А. Бялый отмечал, что «в художественной силе Якова сказалась
«субстанция» народа, а не его реальное положение» [4: 23].
Знаменательно, что финал «Певцов» не был принят славянофилами,
хотя в целом очерк ими приветствовался. И. Аксаков в письме к Тургеневу
упрекал его: «Можно было бы обойтись без последней сцены пьяных в кабаке» [16: 476]. Здесь обозначилась одна из принципиальных точек расхождения между славянофилами и автором «Записок охотника» и «Дыма». Об этом
он прямо говорил в послании к К. Аксакову: «Здесь именно та точка, на кото-
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рой мы расходимся с Вами в нашем воззрении на русскую жизнь и на русское
искусство – я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную
драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса…» [21: II, 151].
К «Запискам охотника» примыкают и такие произведения, как «Муму»
и «Постоялый двор». Та неоднозначно выраженная славянофильская струя,
что дает себя знать в «Записках…», наиболее ярко эксплицируется в этих
произведениях. Рассказ «Муму», написанный в 1852 году, был очень тепло
принят славянофилами. Иван Аксаков писал автору рассказа: «Любезнейший
Иван Сергеевич! Спасибо вам за «Муму»… Мне нет нужды знать: вымысел
ли это, или факт, действительно ли существовал дворник Герасим или нет.
Под дворником Герасимом разумеется иное. Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаление к себе и в
себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений…
Он, разумеется, со временем заговорит, но теперь, конечно, может казаться и
немым, и глухим; теперь, покуда, он удалился к себе на родину. Весь рассказ
чрезвычайно жив; нет в нем ни натянутости, ни преувеличения, все в меру,
нигде вы не пересолили (что иногда случается с вами в «Записках охотника»).
Есть какая-то сдержанность, придающая еще более силы всему рассказу;
слышится будто присутствие другой, глубокой мысли, лежащей за рамками
произведения и не исчерпываемой произведением» [15: 29-30]. В ответном
письме от 28 декабря 1852 г./9 января 1853г. Тургенев соглашается: «Мысль
«Муму» Вами … верно схвачена».
Но еще теплее была встречена Аксаковыми повесть «Постоялый двор».
Прежде всего потому, что, едва ли не впервые в русской литературе в таком
крупном эпическом произведении главным героем выступил человек, олицетворявший во многом славянофильское понимание русского характера. И
впервые, пожалуй, подобный образ был сотворен большим художественным
талантом.
Близость «Постоялого двора» к «Запискам охотника» проявляется достаточно эксплицитно. Сразу же обращает на себя внимание то, что Аким так
же, как и Лукерья в «Живых мощах», Максим в «Смерти», никого не винит
в трагическом повороте своей судьбы, кроме себя: «Сам я виноват – и наказан… Люби кататься, люби и саночки возить. Лета мои старые, пора о душеньке своей подумать. Меня сам Господь вразумил» [20: IV, 318].
Вместе с тем в «Постоялом дворе» впервые показывается одна из существеннейших особенностей тургеневского художественного мира и его миропонимания в целом. Когда у человека очень хорошо идут дела, то обязательно
нужно ждать какой-то беды: «Как белка, которая чистит себе нос в то самое
мгновенье, когда стрелок в нее целится, человек не предчувствует своего несчастья – и вдруг подламывается, как по льду…» [20: IV, 283].
Здесь же впервые у Тургенева весьма развернуто разработан мотив
судьбы. В понимании законов судьбы повествователь «Постоялого двора»
следует традициям народной мудрости, народного понимания о справедливости судьбы. Он уверен, что рано или поздно судьба накажет и Наума, ибо
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«не такие столбы валились, и злому делу рано или поздно приходит злой конец» [20: IV, 320]. При этом Наум, по оценке С.Т. Аксакова, являет собой «…
превосходный, верный тип другого русского человека». И так аргументирует
свой тезис: «Может быть, кто-нибудь спросит: отчего простил он пойманного на месте преступления с поличным, старика Акима? Оттого, что нельзя
было не простить: у русского человека-мошенника нет злости (кроме редких
исключений), а веры своему брату-крестьянину – много; к тому же зады нечисты, а всего хуже – суд… Нет, вполне естественны, последовательны и логичны все поступки Наума» [15: 69]. Значимость мотива судьбы в повести актуализируется и кольцевым обрамлением, посвященным констатации некоторых
особенностей русского понимания судьбы.
В повести «Постоялый двор» для тургеневского художественного мира
новой является и фигура русского странника и правдоискателя в лице старика Акима: «…везде, куда только стекаются богомольные русские люди, можно было увидеть его исхудавшее и постаревшее, но все еще благообразное и
стройное лицо; и у реки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Оптиной пустыне,
и в отдаленном Валааме; везде бывал он…» [20: IV, 317-318]. Эта тема позднее будет подхвачена и развернута во многих произведениях Н.С. Лескова.
Без преувеличения можно сказать, что Аким – это герой позднего Толстого.
Однако, если Л. Толстой в конце своего творчества пришел к типу Акима, то
после «Постоялого двора» Тургенев от него в общем-то уходит.
И здесь интересна оценка славянофилов. На это произведение откликнулись письмом к Тургеневу и отец, и сыновья Аксаковы. Автор «Семейной
хроники» подчеркивал, что в «Постоялом дворе» показаны «…русские люди,
русская драма жизни, некрасивая по внешности, но потрясающая душу, изображенная русским талантом» [15: 63]. Отмеченную отцом в повести Тургенева оппозицию внешне неброской русской жизни и ее душевной глубины,
но уже в соотнесении с Западом развил И.С. Аксаков в письме, датированном
11 марта 1853 г.: «Нужно даже некоторое мужество, чтоб не только явить свое
собственное сочувствие, но и от общества потребовать сочувствия к такому
смиренному и некрасивому герою, каков Аким, который останется вечно непонятным для Запада, и под которым он всегда готов вдоволь надругаться»
[15: 64]. И далее И. Аксаков проецирует реакцию западного человека на ту
ситуацию, в которой оказался Аким: «Западный писатель сделал бы непременно Акима злодеем, оправдал бы, освятил бы зло в его лице и обвинил бы
людей и общество в злодеяниях Акима; впрочем, писатель был прав: так точно бы поступил западный человек» [15: 64]. Ту же тему продолжает и К. Аксаков: «Аким, после попытки пожара, это – такое лицо, которое выше несказанно всякого европейца на его месте, который, несмотря на первую неудачу,
если бы не струсил, влепил бы пулю в лоб или зарезал своего соперника и не
преминул бы при сей верной оказии нарисоваться и выкинуть какой-нибудь
драматический эффект. Особенность русского человека, а вместе и русской
истории (о чем у меня уже написано кое-что), именно состоит в отсутствии
всякого эффекта, всякой фразы» [15: 66].
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Западнически ориентированные критики оценили это произведение
несколько иначе. В.П. Боткин считает, что «герой так преувеличен, что сбивается на мелодраматического героя, и вообще вся повесть более походит на
эскиз, нежели на дельную картину» [15: 61].
К. Аксаков рекомендовал Тургеневу оставить изображение русских интеллигентов, которых он называл «людьми-обезьянами», и советовал обратиться к тем, в ком сохранилась самостоятельность и самобытность – к фигурам русских крестьян. Однако, после «Записок охотника», «Муму», «Постоялого двора» надолго главным предметом тургеневского внимания окажутся
«люди-обезьяны», в которых он увидит подлинное страдание и у большинства
из них он обнаружит такую же, что и в крестьянах, подлинную русскую суть.
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„СЕДЕНКА” – ПОСТФОЛКЛОРНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
(ПО МАТЕРИАЛИ ОТ СТАЧКАТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПРЕЗ 2007 ГОД.)
Венета Янкова

“SEDENKA” (WORKING-BEE) – POST-FOLKLORE
ASPECTS. (BASED ON MATERIALS FROM THE
BULGARIAN TEACHER’S STRIKE IN 2007)
Veneta Yankova
ABSTRACT: The article refers to the problem of existence of classical folk
culture in the context of post-modernity and its “post-folklore” aspects. Specific
manifestation of these processes is the inclusion of folk elements in the carnival
parody and the modern masquerade. The text analyzes the indicative case (case
study) – Bulgarian teachers strike (September-October 2007).
KEY WORDS: folklore, post-folklore, mask, masquerade

Изложението се насочва към проблема за битието на класическата фолклорна култура днес, към съществуването на нейни форми, елементи и знаци
в контекста на постмодерност и проявленията на „пост-фолклорност” [Неклюдов 1995:4; Дяков 2002]. Становището, което се поддържа по-нататък е,
че фолклорът като тип общностна култура създава и предава устойчиви форми и модели, които, дори и трансформирани и подчинени на различни цели и
„потопени” в различен контекст – запазват същностен аспект от своята природа като важен конструкт на общностна принадлежност, т. е. на идентичността. Иначе казано, съвременната култура на „отворените общности” [Богданов
1989:34] съдържа потенциални възможности за задвижване и актуализиране
на механизми и знаци от класическата фолклорната култура, за пораждане
на конструкти, създадени по неин модел и в нейната парадигма. Специфична проява на тези процеси е вграждането на фолклорни структури в езика
на карнавалната пародия и в света на съвременния маскарад [Бахтин 1990].
Едновременно с това се предоставя благоприятна възможност за наблюдение
над културни универсалии като маска, маскиране и релевантните им – преобличане (предрешаване), чиито реликти са жизнени и сега.
За целта ще се спра на показателен конкретен случай (case study) – стачката на учителите, определяна като върхова проява на социална криза в системата на българското образование. Текстът се основава на непосредствено
включено наблюдение на стачните събития в района на Шумен и София.

573

Събитията от септември-октомври 2007 г. днес се оценяват като безпрецедентни в най-новата история на българското учителско съсловие по своите:
искания, времетраене, организираност, впечатляваща консолидация на трите
учителски синдиката и на гилдията като цяло, по международен отзвук и активно присъствие в интернет-средата.
Анализът би трябвало да започне с открояване на важно обстоятелство:
независимо от социалната си разнородност (от училища и от детски градини,
служители, помощен персонал), стачкуващите заявяват и докрай отстояват в
публичното пространство своята общностна принадлежност. Като конструкти на тази общностна принадлежност се очертават:
1. Действени знаци: митинги, шествия, живи вериги, блокиране на
кръстовища и магистрали.
2. Индивидуални и общностни знаци: лентички с надпис „Достоен труд
– достойна заплата”, знамена на синдикални организации и на училища.
3. Словесни знаци: декларации, протестни писма, лозунги, скандиране (
„Всеки ден ще е така до победата!”)
4. Музически знаци: песни с протестен характер, емблематични за началото на демократичните промени в България като „Развод ми дай!”(музика
Ал. Кипров, текст Сашо Петров). Митингът като общностно обусловена проява поема функциите на своеобразен ритуал с характерен сценарий и изпълнителски роли – на водещия и на участниците [Тодорова-Пиргова 1991]. Като
негов общоприет задължителен финал се утвърждава песен по популярна мелодия (на песента „Омръзна ми” – изп. Милена Славова) и с анонимно авторство на словесния текст, наречена „Химн на учителя.”
В стачния социо-културен контекст като „знаци на протеста” се открояват преосмислени, амбивалентни елементи от традиционната фолклорна
култура. Ето някои от тях: 1. Грамада и грамадоподобно съоръжение от тоалетна хартия с хурка, вложена в него, изградени на главния площад на град
Шумен. Поставена на градския център и изграждана от камъни, които учителите носят от „своите училища”, грамадата се преосмисля като съсредоточие
на масовия протест и в духа на традицията – като проклятие срещу властта
[Стоилов 1910]. 2. Символично погребение на българското образование пред
Народното събрание. 3. Палене на свещ върху кекс – алюзия на поминален
хляб. 4. Адаптирани за конкретната ситуация известни народни песни. 5. Вербални проявления на протеста: лозунги и плакати, съставени по модела на
популярни фолклорни текстове (паремии, приказки), персонажи, представи:
„Тройна безотговорност. Орел, рак и щука – за образованието не им пука! А
той1 „мъдрува” тука.”; „Сит търбух – за учителите глух!”; „Дума дупка не
прави, но за дума до дупка се гони!”; „Шушу-мушу – министър събаря.”; „Без
наука няма сполука – на Кумчо Вълчо хич не му пука!”2; „Орешарски, напълВизират се т. нар. „тройна коалиция” и Симеон Сакскобурготски – министърпредседател на България.
2
Алюзия с фамилията на просветния министър.
1
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ни ни торбата сега, а не за Коледа!”; „Стани шеф, – прави си кеф, а образованието Вълчев-ци го яли!”; „Стига седянка, че с точилка иде Янка!3…и др.
Сред предметно-действените измерения на протеста се наблюдава своеобразен еклектизъм между традиционно и модерно, които се отричат взаимно и
сатирично конотират вещите: каменна грамада и дървено-метална конструкция; съоръжение от тоалетна хартия с хурка в него; поминален кекс; тиква и
хай-тек (high technology) и пр.
Като особено характерен за стачния хронотоп се откроява мотивът за
седянката. Породен от случайно доловени реплики между преговарящите
министри, той се преекспонира в последвалите стачни действия [Приложение
1]. Произнесен в доста критичен момент от преговорите и на часа тиражиран
в публичното пространство, самият диалог се възприема от учителската гилдия като „речева маска” (по Бахтин), проява на двуличието на властта и акт
на нейното демаскиране. Според стачниците подобно поведение е израз на
дистанцираност от реалните проблеми в сферата на образованието и на отсъстващ диалог между преговарящите. Като вид маска/маскиране на скрити,
не-заявени властови политики се определят и различните проекти за споразумение.4 По-късно във вербално-жестово и поведенческо лицемерие са уличени и самите синдикалисти като ръководители на масовия протест и преки
участници в преговорите.
Злополучният диалог между министрите довежда до дифузия на седенкарска топика в публичното пространство: от лозунга „Седянката свърши, идете си!” през колажи, сатирични радио- и телевизионни предавания5 и
пр. медии.6 Показателно е пресемантизирането на ключовата дума „седенка”,
чийто фонетичен диалектен еквивалент се превръща в синоним на протакане – „размотаване” на преговорите – по репликата на финансовия министър.
Така езикът на седянката прониква и в журналистическите текстове – от опит
за обяснение на мястото й в живота на традиционния социум и успоредяването й със случващото се до обговарянето му при анализа на ситуацията.7
Преобърнат модел на класическата фолклорна седянка представя карнавалната пародия на градския площад в Силистра. Нужно е да се припомни, че
„седянката е регламентирана от селищната общност обредна форма на социално взаимодействие между ергените и момите в класическата фолклорна
култура.” [Краев 2003:219] В случая – целта е да се пародира ситуацията на
Има се предвид Янка Такева – лидер на Синдикална организация на учителите.
Например вменяване на несвойствени задължения на учителството като „провеждане на реформа в образованието”, „диферeнцирано трудово възнаграждение” и др.
5
В предаването „Шоуто на Канала”, излъчено на 13. 10. 2007 по БНТ.
6
Срв.: „В 32-ро СОУ в София вече са съчинили песен за седянката, в Силистра
пък успяха нагледно да покажат как се стачкува със седянка.” [Петрова 2007:1].
7
Напр.: „Казано на езика на финансовия министър, около седянката невинни
моми няма, тегнат стари грехове и сватба не се очертава...”; „Защото хорото около седянката трябва да се изиграе, и то бързичко.” [В-к „Сега” ( 9 окт. 2007, 24); Петрова, 2007]
3
4
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стачните преговори, при което действието се извежда извън селската общност, изнася се на градския площад, т. е. пред всички и като такова публично
осмива властта. По законите на смеховата култура се активизират, разместват
и преобръщат опозиции като „високо и ниско”, „горе и долу” [Бахтин 1990].
Макар и формално традиционната седянка и учителската стачка да съвпадат
по времепровеждане (през есента) и донякъде – по своите цели (постигане на
общностно благосъстояние), карнавалната пародия пресемантизира фолклорните форми с акцент не върху социалното взаимодействие, което е смисълът
и съдържанието на традиционната седянка, а върху праз(д)-ното време, сиреч
лишеното от работа време, ще рече – безвремие. А така се прокарва ясен парелел с протяжността на стачните преговори, при които се имитира диалог и „се
разтуря седянка”, която изобщо не е била „заклаждана.” И още: по принципа
на кумулцията се поражда и „нео-седенкарски” песенен фолклор – това са популярни фолклорни песни, с добре известни мелодии, при които чрез промяна
в текста се пародира ситуацията на преговорите-„седенка” и чиито обичайни
персонажи са министрите, „о-маскарени” като седенкари [Приложение 2]. В
духа на карнавала и маскарада по митинги и шествия се появяват персонажи
с маски (прозопон) и предрешени персонажи, а граничността на ситуацията
се осмива чрез знаци на „телесната долница”, зооморфност, демонизиране и
диаболизиране. 8
И така, случващото се по време на учителската стачка може да се определи като ярка съвременна проява от културата не само на една професионална общност. То провокира възникването на явления – разнородни и полигенетични – насочени към изява на колективна воля, отношение, интереси,
вкусове и предпочитания. Поражда се специфична „култура на протеста”,
обслужваща актуалния момент, която осмива, пародира и отрича властта и
открито се конфронтира с нея. Характерен неин белег е културният синтез
между форми на фолклорното и на нефолклорното. В този процес естествено
се възпроизвеждат модели от класическата фолклорна култура, чийто език се
обговаря за пародийни цели и като конструкт на целенасочено поддържана
общностна идентичност. В този план маската и маскирането се артикулират
като универсални категории на граничността между световете (между нашия
и другия/”оня” свят, между Ние и Те), на метаморфозата и превъплъщението,
като жизнени елементи на смеховата култура и белези на пародийно-сатиричното отношение към света.

Възраждането на архетипични функции на маската (особено на зооморфната
маска!) в модерен контекст е особено характерно за политическата карикатура и удачно се използва и в киното. Срв. „Стачка” (1925), филм на Сергей Айзенщайн.
8
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Приложение 1
„Министър Орешарски: Дай да разваляме седянката…
Министър Вълчев: Разваляме я…И да видим дали е възможно в това
време да направим…някакви експертни разговори…
Министър Орешарски: Не, не трябва да се прекъсва…От утре – експертни разговори…Те ще размотаят…” [По запис на bTV от 7 окт. 2007.
Също: News.dir.bg]

Приложение 2
„Снощи седенки кладохме.
Плевни го, равни го, зъмни го, накичи го,
Бульо, мъри байова.
Че ни дойдоха министри,
Министри баш седенкари.
Разтури ги, размотай ги, подгони ги, съкрати ги,
Даниелче, байово.
Лош хабер ни донесоха –
На даскал грош да не дават…”
„Седнали са ми, седнали
Даниел баш адвокатчето
С Пламен баш финансистчето
Да думат, че да наддумват
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Жални моми даскалици
И гладни момци даскали.
Но нали са министри
Цялата върла дружина
Сторили нищо не сторили
Хайде седянка разтурят…”9

1, 2. Плакати от протестните митинги в София

3.„Грамада” на центъра на Шумен

4. Фигури на протеста в Шумен

Снимки: Гр. Григоров и Богдан Богданов

По запис на самите създатели и изпълнители на песните, назовали се Фолклорна формация „Мизерията на даскалските гласове” (несъмнена алюзия със световноизвестната „Мистерия на българските гласове”!) при СОУ „Сава Доброплодни”
в град Шумен.
9
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THE CASE OF TENNYSON’S
IDYLLS OF THE KING IN BULGARIAN
Yana Rowland
ABSTRACT: The purpose of the present study is to investigate the reception
of Alfred Tennyson’s Idylls of the King (1885, fifth series) in Bulgarian. A mere two
of the original twelve Arthurian poems were translated and published in the Bulgarian Zaveti magazine in 1935. The interpreters chose to convey to the local reading
public then The Coming of Arthur and Lancelot and Elaine – both songs lyrically
meaningful in suggesting subtly the notions of transitoriness and of the decay of
the organic whole as a result of the betrayal of personal trust. The rest of the series
remains yet a challenge for enthusiastic translators from English into Bulgarian.
KEY WORDS: Tennyson, Arthurian, Idylls of the King, translation, reception

A lifetime project of Tennyson’s, Idylls of the King (1885, fifth series) were
partly made known to the Bulgarian reading public in 1935. In seven consecutive
issues (№2-8) The Zaveti magazine published The Coming of Arthur and Lancelot
and Elaine. The translators, Dryankov and Kishmerov, provided a brief introductory overview of Tennyson’s work on the Idylls regarding sources and structure. Of
the twelve original songs, they chose to present the one that explained the origin of
the Arthurian myth and the one that offered an intimate look into the unfortunate
story of Elaine, “the lily maid of Astolat” and her unrequited love for the fairest and
noblest of the Round Table – Lancelot. Though placed one after the other, these
two songs are not in direct sequence in Tennyson’s original structuring, which starts
with the Dedication, then follow: The Coming of Arthur, Gareth and Lynette,
The Marriage of Geraint, Geraint and Enid, Balin and Balan, Merlin and Vivien,
Lancelot and Elaine, The Holy Grail, Pelleas and Ettarre, The Last Tournament,
Guinevere, The Passing of Arthur (followed by To The Queen). So that, Lancelot
and Elaine, published in its Bulgarian version over seven consecutive issues of the
Zaveti magazine, comes mid-way in the original whole.
Little has been written on Tennyson by Bulgarian critics, and still less – on
Idylls of the King. In the Bulgarian version of the Idylls, the introductory words
lavishly praise Tennyson’s laudable melodiousness, his mastery of verse, his subtle
and conspicuous “knowledge of the human soul”, his humanism, and his capacity
to find such a subject as would invoke empathy from readers of all ages and places
who would be able to discover similarities between one’s own pains, doubts and aspirations and those of his characters. He is praised as the best representative of the
Victorian poetic era and one to have definitely left his own imprint on it [Cf. D&K:
#2, 17]. Konstantine Stefanov is the scholar who most fully and adequately studied
Tennyson in proper academic terms in his monographic article for the annual scientific research publications of Sofia University in 1925, and also one who seems to
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have done an impressive investigation of original critical sources. He perceives in
Tennyson’s works seriousness of subject matter, romantic sentiment, and thorough
investigative prowess. Stefanov’s high esteem of Tennyson is also directed at the
fact that Tennyson wrote for, and about, all and everyone – regardless of origin or
class belonging. Stefanov notes the blank verse of the Idylls; he also compares them
to Homer’s Iliad and describes the structure of the whole (“twelve volumes in all”)
providing dates of composition (some of which arguable). He beholds the poet’s
“conspicuous lack of constructiveness” yet praises sincerely his overall literary
contribution [Cf. Stefanov 1925: 21-34, 39-42, 91-94]. Stefan Pamukov declares
that Tennyson’s works suggest that he lived in an illusory world full of reveries and
that he was extremely wary of the hazards of partaking of a harsh external reality. He considers the Idylls a masterful tribute to the late Prince Albert, and all his
works – an enviably skillful interpretation of folk ballads, national myth, elegies
and legends, as well as a retreat into the world within – a better milieu for analyzing the motifs of lust and sin [Cf. Pamukov 2002: 70-71; Pamukov 2006: 53-54].
The eminent Bulgarian critic Russi Russev condescendingly defines the Idylls as
literary exercise – painstaking but not all that successful [Cf. Russev 1966: 32-41].
Georgi Minev – a brilliant translator and a poet himself – regards the Idylls (which
he calls “Кралски идилии”) thematically, arguing that Tennyson’s purpose was to
explain the interdependence between individual passion and general social order
and that the stability of the latter would result from harnessing the former [Cf.
Minev 1921: 94-96].
Tennyson’s original Dedication aims at glorifying the moral virtue and purity of mind of the Prince Consort (Queen Victoria’s beloved), who died on 14th
December 1861. The Idylls thus gain a real-life context and become one lengthy
epic-lyric narrative commemorative of royal nobleness and mourn the dream of
unattained communal perfection. Omitting this dedication, the translators immediately eliminate the recent actual historical context of the composition of the work
and retain only the farther, Medievalist historical background. The two songs selected by Dryankov and Kishmerov delve into the personal histories of Arthur’s
miraculous accession to the throne and then Elaine’s unfortunate passion for Lancelot. The translators must have been aware of all the exact titles of the original
whole since they argue that the Idylls are composed of: “three parts: – The Coming
of Arthur; Ten Idylls and The Passing of Arthur1.” This rather unusual division
certainly emphasizes the importance of the figure of Arthur – unifier of the whole
nation – and somehow titillates the curiosity of the vigilant reader who might be
Dryankov and Kishmerov 1935: # 2, p. 17. Here and hereafter, all quotations from,
and references to, the Bulgarian explanatory notes to Idylls of the King, as well as examples
from Bulgarian literary criticism concerning Tennyson, appear in my own translation. As
for the citation of the translation of Tennyson’s work, that is specified by number of relevant
issue followed by page number(s); for example: D&K: #2, 17. Reciprocally, Tennyson’s
original is quoted by relevant pages, followed, whenever necessary, by specific lines, all in
Ricks’ edition listed in the bibliography. Example: Ricks: 679, ll. 15-17.
1
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eager to know about the rest of the songs and characters. The translators rightly
claim William of Malmesbury and Sir Thomas Malory as the two most reliable
sources of composition, however there is absolutely no mention of the Mabinogion
(in Charlotte Guest’s translation) – something that Tennyson resorted to. In William of Malmesbury’s De Gestis Regum Anglorum (449-1127) there are but two
episodes about Arthur [Cf. Stapleton 1985: 555]. Also mentioned is Geoffrey of
Monmouth and his Historia Regum Britanniae (complete by 1139) whose section
V is The Prophecies of Merlin [Cf. Birch 2009: 411]. If I read right the translators’
insistence on “1136” as the date of completion of the latter, then it is most probably
incorrect since Historia Regum Britanniae was completed no sooner than 1139, as
authoritative guides to English literature claim. As for Malory, though one of the
manuscripts of Le Morte Darthur could indeed be dated back to 1475, the whole
was printed by Caxton in 1485, and not in 1470, as Dryankov and Kishmerov maintain2. The translators’ imprecision regarding the dating of the sources of the Idylls
may be explained with lack of direct reference books on the subject. Nonetheless,
the fact that they should have been willing to provide information about the origin
and the structure of Tennyson’s work means that the target readership would have
probably been learned rather than general.
The translators remain silent about the development of the cycle in Tennyson’s own poetic career. The various songs were written and published variously
(between 1855 and 1874) and did not at first represent the coherent entity that they
now are. The crux of all seems to have evolved from ‘Morte D’Arthur, composed
in 1833, shortly after Arthur Hallam’s death, published in 1842 (in Poems, in two
volumes, 1842), and the one which was later transformed into ‘The Passing of
Arthur’. ‘Merlin and Vivien’, was developed in 1855-6. ‘Enid’ (later divided into
‘The Marriage of Geraint’ and ‘Geraint and Enid’) came out in 1859 (in The Idylls
of the King, 1859), as did ‘Vivien’, ‘Elaine’ (the final title ‘Lancelot and Elaine’
provided in 1870), and ‘Guinevere’. Upon their successful sale there were produced
‘The Coming of Arthur’, ‘The Holy Grail’, ‘Pelleas and Ettarre’, and ‘The Passing
of Arthur’ in 1869 (in The Holy Grail and Other Poems, 1869). The year 1871 saw
the publication of ‘The Last Tournament’, then in 1872 – ‘Gareth and Lynette’. The
last to appear was ‘Balin and Balan’ (written 1872-4) – in 1885 (in Tiresias and
Other Poems, 1885). The Dedication was written about Christmas 1861 and was
published in 1862. Still earliest of all came out The Lady of Shalott (1832)3 which
was later incorporated in ‘Lancelot and Elaine’. Other poems prefiguring the Idylls
are: Sir Launcelot and Queen Guinevere (written 1830, published 1842), and Sir
Galahad (written by September 1834, published 1842)4. Merlin – a central figure
Cf. Stapleton 1985: 623; Birch 2009: 688-89.
‘The Lady of Shalott’ itself appeared in translation in Bulgarian first in 1911, in a
children’s magazine: „Дамата от Шалот”. – „Картинна галерия”, 1911, №4, сс. 52-8.
4
Further detailed information on the composition of the relevant songs to be found
in: Ricks: 18-20, 97, 148-49, 165, 667-74, 677-78, 834; and in Stapleton 1985: 434-37; as
well as in Birch 2009: 515.
2
3
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in Arthur’s becoming the magical king-unifier – remains outside the context in this
translation.
Tennyson’s way into Bulgarian literature seems to have been slower and
more toilsome than, for instance that of Shakespeare, or Byron, or say Dickens.
Tennyson had already been looked into by Vazov, P. Slaveykov, Geo Milev, G.
Minev and Konstantine Stefanov, to name a few of the real experts. None of those
touched even marginally upon Idylls of the King. Knowledge, measured at a given
historical moment, represents a particular interactive heterogeneous compendium
for each individual and is in direct dependence of related information accumulated
previously [Cf. Harrison 1998: 17]. If knowledge is a variable – within time and
as regards its specific owner – the impetus for knowing something as alien, external and as intriguingly different to Bulgarian literary history as Idylls of the King,
proves to vary in time too. Our earliest translators of Tennyson delved into works
such as ‘The May Queen’, ‘Dora’, ‘The Sisters’, probably seeking to find an analogue in English literature of the typical for the Renaissance Bulgarian spirit revival
of the patriarchal ideal of family virtue and maiden chastity. Dryankov and Kishmerov, choosing to convey these two songs of the Idylls, appear to have adapted
and abridged the themes of personal idiosyncrasy and individual spiritual trauma –
rather daunting in Tennyson’s authoritative original lengthy rendering in this case.
The Idylls – an amalgam of accents on both the national, the heroic, on the
one hand, and the more intimate, the pastoral and more contemplative, on the other
– contain some generally appetizing themes for translators, but particularly in the
mid-30s – a time of global existential unrest, disorientation, social upheaval, loss of
faith, and expectation of apocalypse forthcoming. Those include: chivalry, selflessness, honor, duty, fidelity. The mid-Victorian poets’ further interest in Medievalism
implied “a belief in the spiritual power of love and in the positive moral influence
of women” [Harrison 1998: 18-21; Cf. Cuddon 1991: 284, 442]. The alien element
for the translators in this particular case would have been the lack of correlative in
Bulgarian history as regards Victoria’s beloved Prince Albert – here emanation of
“Arthurian perfection” – that also entailed Christian grace, truth, mercy and sensibility. Responding to earlier criticism (up until 1842), Tennyson finally donated to
the English reading public a literary work of considerable volume, one “concerned
with human existence”, promoting “human sympathy” and with a clear didactic
purpose5. Tennyson aimed at revealing “the King within us”, yet at renouncing the
individualist urge. He argued the interdependence between personal energy/ worth/
sin and the grand human narrative. Individualism and universalism border on each
other and reciprocate in each instance of having to make a moral choice [Cf. Williams 2009: 255, 262]. That must have been the most attractive thematic urge for
the translators; and that is doubly obvious in the selection of the two songs, both of
which contain many germinal elements in the above field of ideas and such as were
mirrored in the later songs in the sequence. ‘Lancelot and Elaine’ might also have
been found suitable because of its relative integrity (compared to the rest of songs)
5
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and its suggestiveness – on a very intimate scale – of the gradual decline of Western
civilization, eroding first through disregard of personal duty.6
Tennyson was retrospectively escapist in writing an Arthurian epic to also
commemorate his dear friend’s unnecessarily early retreat from life which merged
with the general Victorian poetics of finding consolation in the (Christian) Medieval Past – a time free from “modern associations”, a time more containable, more
observable and easier befitting moral didacticism7. Dryankov and Kishmerov share
these inclinations: “The general idea underlying the poems, /…/ is that birth and
death are mysteries which could not be deciphered. /…/ In between those two mysteries there has spread “The Round Table” of life, where there is the constant struggle between feelings and duty, where the soul fights against the sin in its desire to
attain perfection. Albeit immortal, the soul could achieve perfection even on earth,
if only one were to direct one’s efforts at ameliorating oneself after defeating sin and
training one’s will against temptation, through faith in God, empathy towards our
brethren and in repentance of a sin committed”8. Finally, there is expressed the hope
that the poems shall serve as an example of beauty and moral virtue [Cf. D&K: #2: 17].
Some crucial thematic elements are missing in the Bulgarian version of Tennyson’s Idylls but that would be simply because the relevant poems were never
translated. Amongst those are: Merlin’s socially ruinous melancholy, Lancelot’s
overall disdainful attitude to “love, life, all things,” as well as some secondary
characters’ unreliability (as with idle Tristram)9. The word “idyll” hints at the loss
of confidence in the epic value of Arthur’s persona. What we have is a compilation
of interrelated glimpses that struggle to demonstrate a solid unity between “a historical and a transcendental world” [Cf. Richards 1993: 102, 115]. In Bulgarian,
the way things are in this case, there is no clear idea about the whole, unless there
was a project which never actually fully materialized over subsequent issues of this
magazine. It is also unclear whether the two translators worked equally studiously
and which of them did what portion of the whole work: whether they divided it
evenly or whether one did the hard work and the other – the editorial gloss. More
is known about one of the translators, Petar Kishmerov: a regular contributor to yet
another magazine, The Hyperion, during the early 1930s. A lawyer by education,
he maintained a steadfast interest in literary studies, most probably also encourCf. Thomson 1986: 176, 196-98.
Richards 1993: 98-100.
8
“Смисълът, вложен в поемите [е], че рождението и смъртта са тайни, които не могат да бъдат разгадани /…/ Помежду тези две тайни се простира „Кръглата маса” на живота, където е постоянна борбата между чувствата и дълга,
където душата се бори с греха в своя стремеж да постигне съвършенство. Душата
е безсмъртна, но тя може да постигне съвършенство дори и на земята, стига човек
да насочи усилията си да облагороди себе си, след като победи греха и закали волята
си спрямо изкушенията, чрез вяра в Бога, състрадание към ближния си и дори с покаяние след извършен грях.”
9
Cf. Thomson 1986: 167, 184.
6
7
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aged by his close friend, the Bulgarian poet Teodor Trayanov10. The bottom line for
selecting this work of Tennyson’s was no doubt the strong presence of the theme
of “the binding force for cultural unification” but because the translators limited
themselves to two songs only, the impression left upon the erudite reader in Bulgaria even then must have been a parody of a grand cultural narrative. Rather, the
translation suggests early enough fatigue, abstracted trust and internal moral corruption – all part of the reason of the failed translation of Arthur’s Camelot into a
solid historical entity [Cf. Tucker 2007: 26-32].
Whilst ‘The coming of Arthur’ appeared whole in the first of several issues of
Zaveti, it is rather bizarre to find ‘Lancelot and Elaine’ divided into episodes (in six
consecutive issues of the magazine) at variance with Tennyson’s original stanzaic
division. Thus, issue #3 captures ‘Lancelot and Elaine’ from line 1 to line 185;
then: #4: ll. 186-458, #5: ll. 459-749, #6: 750-1093, #7: ll. 1094-1154, #8: ll. 11551418. That division, irregular in terms of length in each issue, accentuates further
the focal significance of the images of Lancelot and of Elaine. Namely: #3: Elaine
and Lancelot are introduced (separately); mention is made of the joust for Arthur’s
diamond; Lancelot arrives at the Castle of Astolat; #4: Lancelot prepares for the
joust and Elaine, now passionately in love with him, bestows him with her token
(‘a red sleeve broidered with pearls’: Ricks: 845, ll. 370-71); #5: whilst Lancelot
wins the joust (during which he gets hurt), Elaine pines for him and decides to set
off in search for him and Lavaine; #6: Elaine, and her brother Torre, find and rescue
Lancelot and her brother Lavaine; Elaine tends Lancelot but he rebuffs her affection and she, now crestfallen and ill, decides to prepare for her death; #7: Elaine
expires within ten days and her body, clad in chastity and grace, arrives at Camelot
on a barge; #8: startled by this emanation of feminine purity and spiritual glory,
Guinevere reproaches Lancelot – now remorseful and repentant. It is beyond any
doubt that such division underlines the image of maiden cleanliness, sensitivity,
reticence and care – all virtues of the maiden in Bulgarian folklore and Bulgarian
literature to that age. Thus Elaine somehow seems to eclipse Lancelot and we may
not be entirely sure about Tennyson’s original intention in that respect.
There are some cases of breach of the poet’s original division into stanzas:
with more lines in favour of the translation. That may be due to the translators’
intention of retaining set rhythm and imagery, and also probably taking into consideration the rules of Bulgarian grammar in producing a comprehensive whole.
For instance: “Whence comest thou, my guest, and by what name/ Livest between
the lips? For by thy state/ And presence I might guess thee chief of those, / After
the King, who eat in Arthur’s halls. / Him have I seen: the rest, his Table Round,
/ Known as they are, to me they are unknown.//” [<Lancelot and Elaine>, Ricks:
839-40, ll. 180-85]. Here Tennyson pauses and then commences with a new stanza.
The Bulgarian version reads: “Любезен гостенин, от где ни идеш ти? / И с
какво си име ти познат в света?/ От изгледа ти виждам аз, че ти си Вожд/
На тези рицари, които при Артур/ Живеят във двореца. Зная наший Цар,/
10
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Но рицарите му, известни в целий свят/ От кръглата му маса, не познавам
аз” [D&K: #3, p. 45]. At this point the translators interrupt without letting Lancelot answer – that happens in the next issue of the magazine. Reciprocally, sometimes the Bulgarian version displays a continuous paragraph whereas Tennyson’s
original pauses. For example, in Lancelot and Elaine line 443, which reads “Then
Lancelot answered young Lavaine and said,” starts a new stanza (in Bulgarian: “И
Ланселот тогава му каза: „Ти мен /…/”, D&K: # 4: 63). Kishmerov and Dryankov, however, chose to merge the previous and this stanza into one which finishes
with original line 458 (not a new stanza in Tennyson): “The hard earth shake, and a
low thunder or arms” [Ricks: 847, l. 458] v/s “Трепери там сред страшний гръм
на битката” [D&K: # 4: 63].
More startling is the fact that in the Bulgarian version there are whole sections missing. Possible reasons may be: difficulties in translating certain names of
people and places (they may have appeared too alien and might have therefore been
marginalized); deciding that a particular descriptive excerpt might have sounded
redundantly verbose and so eliminating it would not have been much of a detriment
to the whole. Just two such instances from The Coming of Arthur are: a/ ll. 95-133
(i.e. from “Thereafter – as he speaks who tells the tale –/” to “Let chance what will,
I trust thee to the death.” [Ricks: 681-682]; b/ ll. 475-502 (from “So Dubric said;
but when they left the shrine” to “So sang the knighthood, moving to their hall.”
[Ricks: 692]. The former is a description of Arthur’s valour in a battle, the latter –
yet another eulogy of Arthur’s might, enlightening role and heavenly inspiration.
Extracting either of those does not jeopardize the overall context of the song yet
both are related to the singleness of one person – so by omitting the two the whole
is granted less of a personal individualistic sounding. The Coming of Arthur is
therefore defective in its Bulgarian counterpart. Another act of semantic trespassing
on behalf of the translators could be discovered in tripling Elaine’s age in measuring Lancelot’s. Early enough Tennyson simply states that he is “of more than twice
her years” [Ricks: 841, l. 256]. In Bulgarian: “/…/ бе от нея два пъти/ По-стар
/…/” (D&K: #4, 61). Knowing that, the Bulgarian translators say near the end of
the song: “/…/ три пъти по-стар кат мен. /…/” [ibid. #8: c. 166], whilst Tennyson’s line reads: “Toward one more worthy of her – /…/” [Ricks: 871, l. 1309]. The
latter is a reminder of the age difference between Lancelot and Elaine, but one that
also hardens the contrast between a seemingly mature but insensitive Lancelot and
a much younger yet mellower, more sensible and existentially more aware Elaine.
The translation underlines Lancelot’s guilt.
The translators would sometimes also undertake interventions in the original
text in the sense of inserting a word which was not there in the first place yet did
not alter the authentic material all that much. Example: “Сър Ланселот милуваше
с ръката си/ Красивата му шия и напяваше/ Старинна някаква мелодия
тогаз.” [D&K: #4, 63]. The word “старинна” (meaning “old/ ancient” in English) is not to be found in the original: “There to his proud horse Lancelot turned,
and smoothed/ The glossy shoulder, humming to himself” [Ricks: 844, ll. 345-46].
The word added however enhances the iambic hexameter, employed throughout
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the translation. Whilst in these two idylls Tennyson mostly adheres to the iambic
pentameter, the Bulgarian version has the iambic hexameter. Thus ‘elongated’, the
line in Bulgarian becomes somehow even further laden with narrative gravity and
seriousness of impact. Compare: “And none or few to scare or chase the beast; /
So that wild dog, and wolf and boar and bear/ Came night and day, and rooted
in the fields, / And wallowed in the gardens of the King” [Ricks: <The Coming of
Arthur> 679-80, ll. 22-25]. In Bulgarian: “И никой, или много малко бяха тез,
/ Що дръзваха да ги ловят. И кучета,/ Глигани, мечки, вълци – там – през
нощ и ден/ Се ровеха на купища в полетата/ И виеха в градините на царя
чак” [D&K: #2: 17]. By the time that the Idylls appeared in Bulgarian, Yavorov
and Lilyev had already widely employed the iambic line which came to oust the
trochaic [Cf. Gasparov 1989: 185-87, 230]. Though syllabically different (longer),
the metre of the Bulgarian version in this case was adequate to the contents. Much
often criticized in his own time for his lapses into archaic dictionary and irregular
verse structure (especially in the case of the Idylls), Tennyson displays a proclivity
for vocalizing the old, typical for Germanic poetry, alliterative tradition.11 Proof
of that is the sameness of certain initial consonants (alliteration), and/or vowels
(assonance), and further even words, between consecutive lines and even stanzas
[ibid. 39-40, 45]. Note for instance the numerous adjacent beginnings of lines/stanzas: “And”, “The”, “This”, “Then”, “/To/ Whom”, etc., which make sounds like
/θ/ and /uƏ/ couple and dominate in both The Coming of Arthur and Lancelot and
Elaine. Bulgarian language struggles to parallel the frequent use of articles initially
since (in)definite articalization in Bulgarian is post-positional; so that two same
articalized nouns placed initially in two consecutive lines in their Bulgarian version
would have different beginnings and would breach the alliterative trace the English original might bear. Compare: “The heathen; after, slew the beast, and felled/
The forest, letting in the sun, and made/…” [Ricks: 681]; and “И варварите той
прогони, и уби/ Той всички зверове, съсече гъстите гори/…” [D&K: #2, 18].
With few exceptions, the translation of names is impressively precise – exact
in terms of rendering fair both the spelling and pronunciation of the original (yet
another reason to believe that the translation used an English original, rather than
otherwise – as was common literary practice in Bulgaria during the 19th-century: to use a Russian primary translation). Examples: “Brastias” – “Брастиас”,
“Elaine” – “Елейн”, “Lyonnesse” – “Лайонис”. If only the name of Sir Gawain
(“Гавейн”) may suggest the translators’ possible consultation with some Russian
translations of Tennyson or of other literary translations of names depending on
Russian ones. One error could be discovered in translating the name “Gareth” as
“Ламорак” (in English “Lamorak”; Cf. Ricks: 850, ll. 554-55; D&K: #5, 95; Cf.
Dinekov 2001: 197-216). Gareth and Lamorak are two entirely different characters
in the Arthurian myth.
In these two idylls, the reception of the whole imagery (around Arthur’s
magical entrance in Camelot, aided by Merlin; Arthur’s transforming the beastly
11

586

Cf. Thomson 1986: 175, 193.

wilderness into a civilized cultured environment, his unifying role and the unfortunate story of Elaine’s unhealthy attraction to a casual Lancelot) is adequate. Yet the
stress seems to be laid on Elaine’s tragic unfulfilled womanhood and unacknowledged purity of soul. She is an orphan (her mother has died – Lancelot learns that
when he arrives at Astolat). The motif of the missing mother, of the homelessness
of the soul, was, I think, made especially prominent by the translators. Once, by
way of dividing Lancelot and Elaine over the six issues of the magazine; and twice,
on a purely linguistic, metaphoric level, stressing where they could, her destitution,
thus invoking the reader’s empathy. For instance, whilst the original reads: “And
close behind them stept the lily maid/ Elaine, his daughter: mother of the house/
There was not: /…/” [Ricks: 839, ll. 175-77]. The translation says: “След тях и не
далеч, пристъпваше Елейн, / Таз лилия, любимата му дъщеря, / Останала без
майка от ранни още дни” [D&K: #3: c. 45]. The aggravated image of Elaine’s
orphaned self doubles Lancelot’s sin towards her in turning down this pure, guileless youth. Hence the contrast between the English version which suggests lack of
feminine angelic orderliness on a more general household level, and the Bulgarian
translation, which focuses more on the girl who perishes through lack of parental
adult protection (which she probably also hopes to get from Lancelot). My conviction therefore is that Elaine’s presence in the Idylls is of ontological value – she
exemplifies sense (in philosophic terms) and is sense rejected, misinterpreted by all
and everyone (including her own father, to whom her death is somewhat surprising and irrational).12 Dryankov and Kishmerov separated the moment of Elaine’s
preparation and her chaste departure from this world in issue 7 of the magazine.
She is a perfect illustration of Tennyson’s deep idea that woe is caused by “the
enemy within [man’s heart]”: in this case from Lancelot’s mistrust, hesitation and
languor – qualities corrosive, mirrored by the performance of all, to begin with Arthur, Guinevere and Merlin, and finally escalating to the point of disintegrating the
Round Table – once symbol of equality, trust, stately eminence and permanence.13
The motif of maidenhood gambled idly away by a nonchalant nobleman gets modified and elevated to an existential level, it acquires what Wolfgang Iser would have
termed “dynamic lifelikeness” through its relationship to the more general idea of
adult society’s carelessness about individuals hyper-sensitive and psychologically
prematurely developed. It would be enough to remember Dimitar Talev’s Katerina – a character mourned by generations of Bulgarian readers (though the immediate cause of her demise is different indeed).14 The choice of songs to translate from
Biased towards Elaine, the translators make a true martyr of her by inserting lines
which are not present in the original text: “And Lancelot sad beyond his wont, to see/ The
maiden buried, not as one unknown,/ Nor meanly, but with gorgeous obsequies,” [Ricks:
872, ll. 1322-24] versus: “И скръбен беше Ланселот, кат виждаше,/ Че с почести
погребваха, като царица/ Девойката която бе в живота си/ Тъй скромна, тиха и
добра. /…/” [D&K: #8, 167]. My italics.
13
See also: Fletcher 1983: 37, 39.
14
Iser 1975: 288.
12
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Tennyson’s Idylls in this case speaks of a deep interest in the themes of personal
happiness, self-perception and social duty. The impulsiveness and pathos, which
dominate The Coming of Arthur and Lancelot and Elaine, strengthen the didactic
impact on the reader.
The translation in hand is by no means a mechanic rendering of one text into
another language. It does bear the translators’ creative trait. The ingenious modern
reader would be invited to find common a-historical themes, such as the focus on
the family, the kin and the organics of a closely knit social community built on
established operative principles: virtue, gallantry, mutual trust, obedience to patriarchal authority, historical optimism, here exemplified initially by Arthur and his
Camelot. The inclusion of this translation into Bulgarian literary context both challenges and enriches the local culture, endorses the principle of the heterogeneity of
knowledge and may be viewed as a good demonstration of the self-formative effect
of reading (empathizing within the text yet minding authorial distance)15. Common
between the two cultures is also the faith in heroic survival despite all odds and
corrupt currents from within. The strictly speaking national medievalist chivalric
context that Tennyson’s text is hemmed with seems to fit creatively – through this
fair translation – into Bulgarian literature for all the reasons stated above. Tennyson’s Idylls themselves result from the English collective literary memory. This
particular translation – for all its shortcomings – signals at a personal choice – to
memorize, inscribe, attest and analyze anew something old, and to thus appropriate it, personalize it, modernize it. The translation embellishes the bond between
retrospection (the reader may know similar local texts, themes, characters) and
anticipation (through each novel translation the reader gets anticipatory to find
similar/ different related other texts or examples in real life thus broadening his/her
horizon of expectation).
Idylls of the King, hereby represented by two of the twelve original songs
(The Coming of Arthur and Lancelot and Elaine), express Tennyson’s steady concern with the issue of the duality of being and of knowing. His lyrical personae (and
the best example I can think of in general terms is his Ulysses) aim for reaching the
enlightening end but never quite get there. That is an eschatological striving. Whilst
the Idylls seek to discover the magical in the mundane and to explain the roots of
institutional wholeness in the personal steadiness of mind and soul, they argue, on
the deeper level, that completion of cognition and of being is impossible because
the world is “constantly passing away” as well as because at any one moment that
we see, we are also seen (i.e. judged), so that source of knowledge and recipient
of knowledge are related, attributable to the same person(s) and temporally interchangeable [Cf. Williams 2009: 259-261]. The translators’ diligently creative
For further details on the bilaterally humanizing interrelation between text and
reader, foreign and local literature, as well as on the intentionality of quoting, please
consult: Iser 1975: 274-75, 278-79, 294; Lotman 1987: 4-7; Harrison 1998:. 17; Zarev
1983: 431-533; Thomson 1986: 180; Lilova 1981: 126, 131-32; Radevski 1977: 20-36; and
Protohristova 1990: 19-37.
15
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intervention in the original text manages to convey – technically and contextually –
Tennyson’s disposition that Being is at all times “falsely true”, is only a perspective
of seeing things one way, is in fact being in the dichotomy of – internally, as well
as externally – balancing truth and treason, present and past, honour and dishonour, reality and dream, selfhood and otherness, acquisition and loss of, sense [Cf.
Thomson 1986: 180-81]. The canvas of the text is so steadily unsteady: we may
rest assured about the experiential immediacy and non-finalizability of its translation [Cf. Lilova 1981: 194-98]. Translatable even in this case prove to be only the
text’s general humanist message: any further speculations about interpretational
adequacy and precision are hazardous. For, to recall Wolfgang Iser yet again, the
original is always potentially richer than individual interpretations and realizations
of its sense. From a gradualist point of view, it is also the case that as we gather
experience in real life, so the reader grows more knowledgeable about literature
as well as about his/her own intellectual potential through textual practice. This
process is doubly enriching: the original accumulates interpretational ammunition
whilst the recipient comes to master his/her own previously dominant stereotypes
and critical prejudices through absorbing the novelty, the otherness of a new text.
Reader and text personalize, appropriate, one another [Cf. Iser 1975: 280-81, 293].
The hope in this case is that, by the end of reading these two songs, we may begin,
just as the interpreters might have done, to ask ourselves about ‘the king’ in each
one of us, and start challenging our self-certainty. And admit, in the long run, that
any attempt to put a translational/ interpretative full stop, to any text counts, as Paul
Ricoeur reminds us, as violence in the sphere of hermeneutic humanitarian knowledge [Cf. Ricoeur 2000: 159].
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SEEING THE CITY THROUGH MASKS OF GLASS –
CULTURAL DIALOGUES: LIFE ON A TRAIN
STATION PLATFORM BY OCTAVIAN PALER
AND THE BELL JAR BY SYLVIA PLATH
Hristo Boev
ABSTRACT: The unlikely meeting of the main characters of Life on a Train
Station Platform (1981) (Viață pe un peron) and The Bell Jar (1963) essentially
constitutes an encounter in which East meets West. As representatives of the city,
however, they do share a number of common traits, one of them being the fact that
they both experience city alienation manifested itself in the fact that they feel that
everyone around them wears a mask of glass. This mask of glass becomes a central
symbol in the two novels of the impossibility for the city resident, whether in the
socialist or capitalist city, to develop his/ her own personality. Their meeting then is
an attempt on part of both parties, to see the world without this mask on a dystopian
ground unhampered by the restrictions imposed by the metropolis, a projection of
their desire to reach out to the world without.
KEY WORDS: metropolis, love, mask of glass, bell jar, platform, Eleonora,
Esther, cobra tamers, desert, death, train station

Unde dragoste nu e, nimic nu e.
Marin Preda
He was lying on the bench dozing off. He was determined to go to the desert
but wanted to give Eleonora one last chance. She had come to him to share his solitude at the train station and what did he do to accommodate her better? He staged
a trial for her in which she had to be her own prosecutor, jury panel, witness, and
ultimately accused1. How could he expect that a woman could bear it all and stay
with a raving lunatic obsessed with history and Robespierre? Why did he want her
back after all? What did he know of the trials she had put herself to before she came
to him? Finally, why was he asking himself these questions now that she was gone?
A little bit earlier today he had been to the waiting room2. How much more
desolate it seemed now that she was here no more. The walls stared back at him in
crazy patterns of fissures, crevices and peeling paint. There were cob webs to be
seen everywhere. It was as if he had entered a place completely estranged to him
A recurring theme from p. 16 onwards indicating the nameless character’s obsession
with trials and judging people (Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
2
The waiting room at the train station is a place the main character makes frequent
trips to only to observe his spiritual spiral downfall – a symbol of spiritual and moral decay
(Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
1
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now. He could barely discern the phone, all covered in spidery gauze now that she
was gone. She had made frequent trips to the phone talking to the other world outside the train station3.
He squirmed on the bench and curled a bit more in an attempt to get a little
bit more warmth out of the friction of his body with the wood of the bench through
the tiny insulation of his tattered jacket. It was so quiet here now. He could hear
the crickets in the tall grass just behind him. He opened his eyes and saw the stars
burning bright in the sky above him. Against the pale light from the sky, he could
see dashing shapes moving at lightning speed in weird trajectories. Those would be
the bats on a night hunt alleviating his plight down below reducing ever so slightly
the number of mosquitoes who paid a visit to him every night.
He was thankful for that. He knew that death was not far away and even
longed for the desert4 where he could meet it away from it all, even his thoughts,
which told him that the train station was his home, that he had been happy here,
especially after the appearance of Eleonora.
Suddenly, up in the sky, a star shot down towards the horizon. He observed
its swift, but graceful descent as if it was lingering at moments in which he was supposed to take a snapshot of it, or think of… a wish. He closed his eyes and thought
of one…
The screeching of train brakes made him sit up and stare at the blinding light
of the headlights of the locomotive. The train had come after all! He staggered in
disbelief towards the first car where a door hissed open and a feminine looking little figure descended the steps to the platform. He felt his heart accelerate to crazy
thumping within seconds. He could see her outlined against the phosphorescing
paleness of the night with a suitcase by her feet and blonde straight hair at shoulder
length.
“Fetiţo, ai revenit la mine! 5” he exclaimed still disbelieving his luck.
“I don’t… understand you, Sir,” the young woman said for she barely was
21 years of age6.
“You… you’re not Eleonora,” he stammered out.
‘’I’m Esther, Esther Greenwood,” she said, “but I don’t understand. What is
this place? I was supposed to have gotten off in New York.”
Eleonora makes numerous attempts to reach out beyond the claustrofobic world of
the Train Station (Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
4
A recurring neurosis with the main character mentioned for the first time on p. 28 where
he imagines being in a desert in his own room trying to escape from the world without. (Viaţă pe
un peron, Bucureşti, 1981).
5
“Girl, you have come to me!” – the usual way the nameless protagonist addresses
Eleonora (Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981) (translation mine).
6
Esther Greenwood enters the dystopian world of the train station in her sleep perhaps
under the influence of the sedatives she often uses, thus escaping from the depressive world
of the alienated metropolis – New York moving into the surreal world of Life on a Train
Station Platform where she meets the nameless protagonist from the novel.
3
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He looked at her hard and then laughed, “This is no New York, Miss,” he said
when he recollected himself.
“What is this place and why is everything so dark?” she asked, “could it be
possible that I’m dead?7”
“What a thing to say,” He laughed again, “You’re certainly not, and are too
young to die, too. Come, sit with me on this bench and we’ll try to figure this out.”
“You’ve a funny accent,” she said, “I don’t mean to offend you, “but where
are you from?”
“That doesn’t really matter much,” he said, “where I come from there are
cobra tamers and women screaming in hair-dressing saloons and people carrying
on regardless, I have come to like it much more here8.”
“I must be dreaming,” she said sitting on the bench beside him.
“Where do you come from?” he asked her in turn.
“Boston and was going to New York to resume my studies after the craziest
summer in my life. Really, I think it must be these pills I’m still taking9.”
“It might be,” he said, “there is no way we can know what death is until we
are actually dead, perhaps life is a dream from which, when dying, we are about to
awake.”
“I’ve had lots of horrible moments,” she said, “have you ever felt as if you
were in a bell jar10?”
“Yes, in a way, it is this mask of glass11 people wear, that’s what I’ve noticed,
a mask through which we can see, but we cannot be touched, we may not even be
able to hear.”
“It is precisely this,” agreeing with him, “the sultry New York summer mornings, the sidewalks giving off unbearable heat suffocating you, men wanting to
sleep with you and all I feel when I touch things is death, and when they touch you
and you don’t feel anything…”
A reference to Esther’s obsession with dying and seeing herself dead from the
middle of the novel onwards when she makes the spiraling descent into depression. (The
Bell Jar, 1963).
8
A recurring motif with Octavian Paler where the nameless protagonist tries to
escape from the ominous cobra tamers who insidiously transform the world to their own
liking subjugating all the others to the role of mere pawns responding to their oppressive
rule. The expanded allegory of the cobra and cobra tamers is mentioned for the first time on
p.5 and runs throughout the novel. (Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
9
Esther has been through a severe depression and resurrected from an attempted
suicide. As a result, she undergoes a massive therapy including electroshocks and numerous
tablets she has to take. (Lady Lazarus, The Bell Jar by Sylvia Plath).
10
The idea of the bell jar is a neurosis Esther is suffering from feeling that the world
closes in on her and suffocates her feeling herself dead while still living (The Bell Jar p.98).
11
The mask of glass is the way the nameless protagonist from O. Paler’s novel sees
the world – a symbol of a conscious act on part of people to shut out the world without,
a recurrent theme in the novel mentioned for the first time on p. 14 (Viaţă pe un peron,
Bucureşti, 1981).
7
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“I do feel,” he said, “but it hurts too much when I do. This train station has
been a wondrous salvation; still, all I have now left is the memory.”
“What memory?” she asked.
“Mostly of a woman I knew, I met here, can’t really say that I knew her,
though and all I did was to drive her away from me. That’s why I’ll be going to the
desert.”
“There is a desert here?”
“Yes, and a beach, too and a sea, of course.”
“It must be overrun with summer people12,” she said.
“Not really. I’ve been all alone here, the sole exception being her and you
now. Well, there are some marshes13, too, but I wouldn’t venture out there if I were
you. There might be cobra-tamers lurking in the bush there.”
“What cobra-tamers?” she asked.
“Well, they basically took over my town after breaking all light bulbs and
forcing people to seek protection behind the walls of their houses, but they’d still
make you do whatever they wanted to or set their cobras on you. They would make
women have sex with them on the sidewalks and the women would do it for fear of
being bitten by the cobras14.”
“How bizarre,” she said. “In New York I felt I was a dead body being studied
in a bell jar and nothing really mattered much because I felt dead, so they couldn’t
do much to me, doctors, teachers and all.
“You know, we have a saying in my country about that – unde dragoste nu e,
nimic nu e15 and I do believe that’s the only thing in life that matters.”
“What does that mean?” she asked intrigued.
“It means: where there isn’t love, there is nothing.”
“Wow! That explains a lot then, so that’s why I’ve been so miserable so far.
Can there be love at all in the metropolis, I wonder?”
“Love is everywhere,” he said smiling, but to see it we must remove the
masks of glass we wear16 and perhaps risk getting bitten by a cobra and even die as
a result of that, but we’ll be experiencing love because…”
The attempted respite from the oppression of the metropolis is bound to fail as the
beach is also overcrowded only adding to the sense of repugnance Esther feels for utilitarian
objects imposed by people: in the novel she sees the parasols on the beach as tasteless
mushrooms, an organic decay (The Bell Jar p.80).
13
The marshes in the vicinity of the Train Station are a traditional symbol of low
life creatures (e.g. Dikens, Great Expectations, Emily Brontë, Wuthering Heights, Stephen
King, It, etc) (Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
14
A reference to the unscrupulous and indiscriminate methods of inflicting terror by
the cobra tamers – political opportunists.
15
“Where there isn’t love, there is nothing” (translation mine).
16
A perceived impossibility by the nameless protagonist of Life on a Train Platform
for a meaningful life with another person while still wearing a mask of glass, which will
make him vulnerable and exposed to the influences of others with potentially fatal effects.
(Viaţă pe un peron, Bucureşti, 1981).
12
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“Yes, I know now,” she interrupted him, “because where there isn’t love,
there is nothing.”
“Precisely.”
“How strange: to think I’ve had to come to this inhospitable place to learn
that,” she said and laughed, “please don’t take offence, this bench is actually the
best one I’ve ever sat on… and you are the nicest guy I’ve ever met. Ah, wouldn’t
it be wonderful if we could all awake to this realization and change back to the
human beings we perhaps once were, before we became so ambitious and bent on
succeeding at all cost?”
“If we don’t sooner or later, we’ll all be doomed…”
“To filling spaces in skyscraper offices surrounded by walls of concrete looking at the world through glass…
Esther’s sonorous voice had been sounding in the night air in front of the
dilapidated train station for about an hour now. He looked at the train station and
then, at where she was, but suddenly she was nowhere to be seen. He looked a bit
further down, and in her place, was Eleonora and he thought he could see her smiling at him from the train station platform.
He stood up from the bench and walked towards her wary not to break what
he thought was a spell.
“Am revenit, 17” she said.
“Mă bucur să aud asta.18’’
He walked up to her and took off his jacket and then put it over her shoulders.
He then put his arm around her waist and they walked towards their bench at the
train station…
Esther awakened abruptly. She was in her bed in the Amazon hotel, the same
one she had stayed at the previous summer. It must have been all a dream then, she
thought, and what a dream it was!
She took in the objects around her slowly, her eye dwelling on the pot of
sedatives on her bedside table. The cap of the pot lay right beside the pot itself.
She wondered what it all meant and then remembered. She looked at the
window and saw the paleness of the breaking day through what looked like sheets
of torrential rain. It produced rivulets of water running down her window, smearing the contours of the building opposite. She got up from the bed, took the opened
pot of sedatives and walked to the window, opened it and instantly the raindrops
were over her face and shoulders soaking her golden hair through within seconds.
She deeply breathed in. The air was strangely fresh, smelling of the ocean, she felt
fresh, too, as if born anew. She looked out the window and saw the myriads of
shimmering lights of Manhattan. Down below there were pedestrians with umbrellas and yellow cabs, higher up there was the mist from the early autumn morning.
She looked at it all and knew that there were people there everywhere, hurrying,
17
18

“I have come back.” (translation mine).
“Glad to hear that.” (translation mine).
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sleeping, walking, driving, having a morning coffee or reading the morning paper
and she was happy to be part of it all.
She turned the pot with the pills upside down and they all flew in the air like
confetti mixing and dissolving in the rain.
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НЕ ТОЛКОВА ПАРАХОД, КОЛКОТО
ЧОВЕШКА ИДЕЯ: „БУРНИЯТ РЕЙС”
НА СКОТ ФИЦДЖЕРАЛД
Росен Велчев

CERTAINLY NOT THE BOAT,
BUT RATHER A HUMAN IDEA:
FITZGERALD’S “THE ROUGH CROSSING”
Rosen Velchev
ABSTRACT: The Rough Crossing, 1929, is one of the cluster stories around
Tender is the Night. Inexplicably, this is a neglected story. Despite the fact that The
Rough Crossing has its own worth, complexity of motives and rites of passage, it
remains unimportant to researchers. The keystones of the story are based on resolving the difficulties of the marriage crisis, concerning Adrian and Eva Smith, their
struggle with the black storm, and the happy outcome.
KEY WORDS: The Human Idea, marriage crisis, overcoming obstacles,
staying together always

„Бурният рейс”, публикуван през 1929, е сред подценяваните разкази на
Фицджералд [1]. Съвременната критическа мисъл възприема произведението
като неглижирано. Подобна постановка е обоснована, въпреки че „Бурният
рейс”, наред с други разкази, е предвестник на „Нежна е нощта” и не отстъпва
на често изследваните произведения по убедителност. Поради това са непонятни обстоятелствата, поради които творбата не е получила проучвателски
интерес по начин, по който това е валидно за романите.
Докладът насочва своето внимание към разкриване на аспектите и мотивите на разказа, в паралел и с други произведения, които далеч надхвърлят
вплетените биографични елементи. Дълбоките води на разказа са свързани с
ролята и важността на семейството, както и с единението между персонажите, любовта, авантюрите, изпитанията в живота като мерило за стойността на
отношенията, преодоляването на бурните епизоди (като тест за съхраняването
на тези отношения), морските стихии – все средоточия на разказа.
Аналитичният поглед върху произведението ще е принос към немногобройните търсения върху творбата и цели конкретизиране на достойнствата
й, които в съвкупност се обемат от Човешката Идея.
Андрич подчертава: „Щом видите, че някой критик или историк на литературата се върти повече около биографията на писателя, отколкото около про-
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изведението му, захвърлете това четиво… от такива „сравнения” на авторовия
живот и авторовото произведение и извеждането на „интересни заключения”
няма да научите нищо полезно и разумно… тръгнали сте по погрешен път…”
Процесът би трябвало да е обратен, защото писателят „трябва да накара
хората да четат книгите му, ако искат да узнаят нещо за неговата личност”
[2]. Подобни констатации трябва да се кредитират и за Фицджералд. Освен
това писателят е завещал стойностни произведения, осигурили му място в
световната литература. Стойностното обаче е в Борхесовото прозрение за „суеверието на стила – един разсеян прочит с частични внимания. Боледуващите от това суеверие разбират под стил не ефикасността или неефикасността
на една страница, а привидните сръчности на писателя: неговите сравнения,
акустиката му, пунктуацията и синтаксиса му. Безразлични са към самата убедителност или емоция” [3].
От друга страна, за Фицджералд можем да „почувстваме, че онова, което писателят е създал с откритостта на въображението си и независимостта
си от абстрактни теории… притежава онова разбиране за време и място, без
които никой автор не заслужава перманентен интерес” [4].
Този интерес, нестихващ до днес, поставя въпроси, доказващи плиткостта на (авто)биографичния елемент, представляващ конкретно за „Бурният
рейс” завръщането на Скот и Зелда Фицджералд в Америка през 1928, когато
корабът им попада на силна буря. Такъв рудиментарен разбор би търсил единствено повърхностни сходства, не дълбочината на разказа, нито богатството
на мотиви и прилики с други произведения, които не се ограничават единствено с т. нар. cluster stories около „Нежна е нощта” като “Love in the Night”,
“Jacob’s Ladder”, “One Trip Abroad”, “On Schedule”, „Магнетизъм”, „Плувците”, „Бурният рейс”, „Завръщане във Вавилон” и пр.[5]
Въпреки, че някой изследователи дефинират „Бурният рейс”, „Плувците” и още няколко други творби като „отличните разкази, писани преди 1935”
[6], не би било състоятелно да се измерва кой от разказите, предшестващи и
имащи значение за изграждането на „Нежна е нощта”, носи по-голям заряд.
По-съществено обстоятелство е наличието на прилики в основните търсения
на разказите: в „Плувците” се наблюдава желанието на Хенри Марстън да запази дома си: „След случая в Париж му се струваше, че най-важното е човек
да разбере другия и да прости, да държи на дома независимо от любовните
лудории” [7]. Но ако тук бракът между Хенри и съпругата му Шупет е непоправимо разстроен, то „Бурният рейс” е един от малкото разкази на Фицджералд, завършващи щастливо. Персонажите неизбежно ще преминат през
перипетии и усложнения, през изпитания и проверяване на устойчивостта на
връзката им, през любовните авантюри, за да се превърнат в неделимо съединение. Тези трудности са sine qua non и за Дайвър, и за Ейдрйън и Ива Смит,
и за Марстън, и за Бил Макчесни, и за много други персонажи, защото, героят
не може да остане „съвършено непокътнат, [той] трябва дори да носи следи
от ударите на живота… добре би било личността да бъде пречупена от някоя
страна, за да се изгради след това още по-добре от първообраза” [8].
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Разбира се, тези удари не са загуба, нито крах, те не деформират персонажа, не ерозират човешките му чувства, а формират у него съпротивителни
сили срещу „ветровете на този свят… очаквани или непредвидени, някои идещи от небето, други – от пещерите на ада” [9].
Семейство Смит в „Бурният рейс” дори осмива трудностите, заличава
ги по начин, пригоден за съпрузите. Така независимо от любовните лудории
(неколкодневната корабна афера на знаменития драматург Ейдриън Смит с
младата красавица Елизабет Д’Амидо и симулативната, базирана на ревност,
връзка между Ива и Бътъруърт) другият съпруг не се налага да прощава, не
трябва да стига до сложни схеми за предотвратяване на евентуален развод,
дори не се налага да разбира партньора си чрез реализирана вербална суровост. Въпреки факта, че „естественото състояние на усещащия зрял човек е
овладяното нещастие” [10], „Бурният рейс” показва не само реванш над едно
овладяно нещастие, а материализира и мотива, който по-късно ще е видим и
в „Нежна е нощта”, че персонажът иска да бъде обичан. В романа Никол носи
надеждата на влюбения, когато иска заради Дик „…нарцисите да не повяхват,
въздухът да бъде спокоен и ухаен”, докато Дик „долавяше… невидими гласове, които му нашепваха, че не знае колко много е обичан” [11]. В „Две злини”
Еми плаче за изгубената си любов в момент, в който има най-голяма необходимост от съпруга си, казвайки си, че „…ние винаги сме били заедно… Ние
никога не бихме се отнесли зле един към друг, нали?” [12] В „Бурният рейс”
желанието да бъдеш обичан намира израз в действията на Ива да възвърне таената към съпруга си любов чрез умилостивяване на връхлетялата ги стихия
посредством символно хвърляне на „най-скъпия, най-нежния миг от живота
си” (обективиран в подарената перлена огърлица в замяна на любовта) [13].
Това се случва в момент, в който бушуващият ураган сгромолясва луксозния
им параход, но не и нея, не и Човешката Идея, която тя носи. И в трите произведения нежността, надеждата и любовта, отправени към различни източници или хора, са искрени и свидетелстват за наситеността и дълбочината
на чувствата, без да е от първостепенно значение изходът на браковете им.
Значими са трептенията на сърцата, Фицджералдовите „октави на живота”,
като биват неглижирани дори преживените страдания, страданията на „ония,
които обичат” [14].
И ако в „Бурният рейс” Ива Смит е сама срещу безразсъдната нощна
стихия, ако корабът се „сгромолясваше в пропасти и бягаше от черните водни
хребети, които ревяха срещу него” (с. 201), то със силата на характера, симптоматичен за главните персонажи на Фицджералд [15], персонажът съумява
да допълни приносните полета на разказа, поставяйки любовта, като част от
Човешката Идея, в план, който можем да откроим като основен. Последното
изцяло ревизира оценката, че „Фицджералд рядко е имал да каже нещо хубаво
по отношение на разказите си” [16].
Подобно открояване конфирмира известната отдаденост на „Човешката
Идея” [17], изписвана с главни букви от самия писател, като тя надскача краха
и акумулира собствено Фицджералдово съзнание, „съизмеримо със способ-
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ността [на персонажа] да се удивлява”[18]. Неочертаването на тази идея като
средоточие на писателя за сметка на произволен прочит с частични внимания,
би означавало отстъпление от истината, а и непознаване на творчеството на
писателя.
Превъплъщенията на Човешката Идея в „Бурният рейс” е небезболезнено начинание, но то е и необходим щрих към ясния профил на съхранените семейни чувства. Това е индикация, че разказът отхвърля схващането,
че се базира на ординерната, присъстваща и в „Магнетизъм”, „уязвимост на
взаимоотношенията”. Също така няма доказателствена сила в гледището, че
семейство Смит не е успяло да „осъществи комуникация помежду си, когато
е имало проблем” или че „само, когато животът им е застрашен, само тогава
[те] осъзнават, че все още се обичат” [19].
Последното недоглеждане допуска немаловажни пропуски в началото
на разказа, където в интимния диалог между Ейдриън и Ива на борда на парахода изкристализира любовта им – евидентна, осъзнавана и преди: „Говори
ми още… за нас – колко хубаво ще бъде и как ще се чувстваме много по-добре, и ще бъдем много по-щастливи, и винаги много близко един до друг”
(с. 188). А в края на разказа, вече във влака в посока Париж, едно от децата
им – Естел, олицетворява и с появата си, и със символиката на името си както
любовта между съпрузите, и брачната стабилност [20], така и превеса на зрелите чувства, на „отдадеността на брака и децата” [21], не на персоналните
забавления.
Тези зрели чувства, изпълнени с динамичните и бурни промени в едва
четирите дни в океана, обхващат поредица от действия и състояния: красивата
цел – „малката вила в Бретан, децата ще учат френски” (с. 195); признанието
на Ива, че „си имаше всичко” (с. 192); Ива като „скъпоценност за всеки, който
я познаваше” (с. 187); контрапунктът между щастливото, красиво семейство
Смит и грозотата на американците на парахода (с. 188); „прекрасните дребни перли”, контрастиращи с унилите, дребни и мургави лица на парахода (с.
188), като символ на нежност, много повече отколкото на ювелирна ценност,
тъй като Ива ги счита за обещание за живот, изпълнен с разбирателство, за
залог за толерантност и обет, че „ще се старая никога вече да не ти казвам
нищо лошо” (с. 188); очарованието да си близо до съпруга си в момент, когато времето е загубило значение и невстъпването в света на другите, което
външно изглежда като самоизолация; присъединяването им към богаташката
компания от безделници, която е антипод на семейната близост и нежност;
аферата на съпруга й с осемнайсетгодишната Елизабет, „красавицата на рейса” (с. 194); моменталното признание на Елизабет, че се е в влюбила в Ейдриън „в мига, когато ви видях” (с. 191) и че „не мога да не те обичам” (с.
197) – идентично с поведението на Розмари спрямо Дик в „Нежна е нощта”;
думите на Ейдриън към Елизабет „Болен съм за теб” (с. 199), идентични с
поведението на Дик спрямо Розмари; алкохолът; обвинението на Ива, че Ейдриън се „забавлява с едно дете” (с. 197) – пример за липсата на зрялост у
персонажа; осъзнаването от страна на Ива, че „Никога не се беше опитвала
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да го възпира, никога не бе имало нужда, тъй като те бяха сериозни хора, с
много общи интереси, доволни един от друг, но това се явяваше като нарушение на договора, беше жестоко” (с. 200), докато „нейният Ейдриън… беше
някъде далеч и говореше на едно младо и красиво момиче”; разпиляването на
„дългия седемгодишен сън” (с. 201) на брака им; молитвите и „умилостивяването на бурята”, наказваща я за нещо неясно, „което бе сторила” (с. 201) –
неизбежната съдба от „Величество”; изхвърлянето на подарените от Ейдриън
перли „зад борда” (с. 202); полемиката между Ейдриън и Бътъруърт (с. 205);
желанието за развод, наподобяващо това на Никол Дайвър (с. 206), но на фона
на морската болест на Ива; „най-силният ураган в Северния Атлантически
океан за последните десет години” (с. 203); борбата със стихията, контрастираща със сигурността на влака, където семейството е единно; увереността на
Ейдриън, че Ива е „спасила кораба” (с. 208) – алюзия към възстановяването
на брака им, обещанието за покупка на „по-хубави перли” (с. 208) в Париж,
Франция („интелигентната страна”, в която Фицджералд споделя през 1927,
че е „по-подходящо да се живее” [22]) и преодоляването на „ужасния кошмар”
(с. 208) на това пътуване, приключило щастливо.
Бруколи твърди, че „Бурният рейс”, „Плувците” и „Две злини” са „разкази, свързани с брачни проблеми, които разкриват с нарастваща прямота
раните в брака на Фицджералд” [23]. Това откровение не третира дълбочината на разказите, а набляга на биографичното, като дори изоставя аргументираността на Майзънър за сложната тристепенна схема на Фицджералд в
обрисовката на персонажите [24]. От друга страна, гледището му не съдържа
идентични за брака на Ейдриън и Ива черти, тъй като неколкодневната криза
в отношенията им не „преминава заедно с бурята” поради това, че разказът е
писан за The Saturday Evening Post. Напротив, в разказа е осъществен осъзнат
акт на себеотдаване, послужило в „Нежна е нощта” като ценностна система:
„няма нищо, което да превъзхожда добрите пориви, честта, любезността и
смелостта”. [25]
От друга страна, себеотдаването не ограничава Ива, защото и тя, а и
повечето женски персонажи от „Нежна е нощта”, имат ясна представа, че са
„намерили щастието си в света на мъжете – те запазваха своята индивидуалност – чрез мъжете, а не като им се противопоставяха” [26]. Перипетиите са
директна колизия с трудностите на брака, но те са и изграждане на съпротивителни сили.
В „Плувците” е залегнал и мотивът, че „човек се чувства чист в морето” [27]. В „Бурният рейс” обаче морето, което тук е Атлантическият океан, е
катализатор за негативната промяна в отношенията на семейството, но и средата, в която се извършва възстановяването на отношенията между съпрузите.
Стихията на океана е смъртоносна за един от пътниците, но е могла да бъде
такава и за семейство Смит. Но въпреки водната стихия, въпреки разразилия
се ураган в разказа се поставя новото начало на семейство Смит. И въпреки,
че ураганът и вълните, които ги заливат, са мощни (бурята връхлита кораба
със сила, „равна на енергията на отчаянието на Ива” [28], индикативно за
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решимостта й), така че и Ива, и съпругът й изпадат в безсъзнание, то именно
в тази загуба на съзнание старият свят преустановява съществуването си. В
последна сметка съпрузите се „появяват единни след техния ураган” [29].
Това е и истинското лице на произведението, което вижда множество
промени, много нови състояния, устоява на Елизабет Д’Амидо, но преимуществено на бурята. В края на творбата Елизабет вече не е красива, а „бледо
и изпито момиче” (с. 208), очакващо годеника си – факт, илюстриращ лицемерие. Бурята, от друга страна, е олицетворение и на смъртта, защото океанът
е станал последен дом за един от стюардите на парахода, но не и за Ейдриън
и Ива. Устояването на бурята не е единствено поради силния характер на Ива
или сериозността на семейство Смит, не е само поради мотива, известен от
„Магнетизъм”, че за да „успее един брак…, или не трябваше нищо да очакваш, или да бъдеш винаги до партньора си” [30], не е само заради факта, че
имат деца, а поради синергията от причини, които тук са многостранни, но
намират словесна форма едва в „Нежна е нощта”. Това е осъзнаването, че
„един живот, взет в неговата цялост може да бъде качествено различен от съставящите го части” [31].
Сигнификантен е и друг ракурс в разказа, който допълва гореспоменатото осъзнаване, характерно за основни персонажи на автора [32], а именно
обстоятелството, че това е първото произведението, в което съпрузите „изпълняват водещата роля, а кризата в техния брак е главното събитие” [33].
Въпреки че тази трактовка е прецизна по отношение на термина, касаещ отношенията между съпрузите, тъй като те не могат да се окачествят
като същинско влошаване, същата е неточна за главното събитие, което е
надмогването на тази криза. С посланието си, с убедителността си разказът
не може да бъде считан единствено като етап от изграждането на „Нежна е
нощта”, както настоява един от критиците на писателя [34], защото притежава собствени достойнства. Следователно онези епизоди, които са послужили като отправна точка за романа, не трябва да служат като претекст за
пренебрегването на разказа или за константни вглеждания в началните редове на „Бурният рейс” например, възпроизведени буквално в глава седма,
част четвърта на романа [35].
Разказът завършва с диалог между съпрузите, в атмосфера на любов и
сигурност, в която те едновременно желаят да останат „завинаги само двамата” (с. 208), надмогнали морската бездна, кризата в отношенията си, предишното презокеанско семейство – някакви непознати „други двама” Смит.
В „Нежна е нощта” Никол е убедена, че „светът е на мъжете”; Дик уверява, че „красотата е нещо, което се таи в сърцето” [36]. „Бурният рейс” е онзи
предвестник на романа, с висока собствена стойност, чиито чувствителни откъм емоционална наситеност и убедителност рецептори не девалвират брака.
Те доказват, че светът е на семейството и демонстрират, че епицентърът на
всяка любов трябва да се таи единствено в сърцето.
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СЕЛСКИЯТ БИТ В РОМАНА “КОСТЕНУРКИТЕ”
НА ФАКИР БАЙКУРТ
Мехмед Юмер

THE RURAL WAY OF LIFE IN THE NOVEL
KAPLUMBAĞALAR (The Tortoises)
BY FAKIR BAYKURT
Mehmed Yumer
Abstract: The present report traces the idea of the Turkish novelist Fakir Baykurt of establishing the «Utopia village», which the author developed in his
novel KAPLUMBAĞALAR (The Tortoises). KAPLUMBAĞALAR is a work where
the peasant teacher Riza works devotedly to change the village life. The subject of
the report are the story space, time and place of action in the novel, as well as other
themes of the work. The objective is to be displayed as the conceptual and the style
perfection which the writer was able to achieve in the novel KAPLUMBAĞALAR,
as the new lightening of the rural theme and prose thematic framework break-up,
engaged until then mainly with the problems of the big city and the small man in it.
KEY WORDS: rural life, «Utopia village», trellis vine.

Турският писател Факир Байкурт е един от представителите на талантливото и ярко поколение писатели, родени и израснали в Анадола, които разчупват тематичните рамки на прозата, ангажирана дотогава предимно с проблемите на големия град и на малкия човек в него и интерпретират съдбата на
селския бит [Бибина 2007:16]. Романът “Костенурките” е сред най-значимите
му творби. В “Костенурките” Ф. Байкурт постига съвършенство в идейно и
стилово отношение, и като художник рисува своето “утопично село” [Kabaklı
1994:469].
Особености на сюжета
Романът “Костенурките” е творба, в която селският учител Риза всеотдайно работи, за да промени селския бит. В усилията си той е подкрепен
от селския мъдрец Кър Аббас. “Костенурките” е история за непреклонното
поведение на селския учител и на селския мъдрец срещу предизвикателствата
на живота. Учителят Риза и мъдрецът Кър Аббас имат бунтарско поведение.
Силите, които са техни противници, се повяват по-късно в романа. Романът
започва с описание на бедното, но щастливо битие на селяните. В селото хората не влизат в противоречие помежду си, с изключение на Кел Бекташ. В село
Тозак, в което протича действието, селяните са единодушни и задружни. Учи-
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телят Риза и мъдрецът Кър Аббас мечтаят за обновление в бита на бедните
селяни, заради което се захващат със засаждане на лозя, за да събудят волята и
енергията на селяните. В засаждането участва дори изпълненият с неприязън
Кел Бекташ и с общи усилия върху неплодородната камениста почва възниква
масив със зелено лозе. Това нововъведение в селската култура започва да се
носи като легенда и в околните села. Новината стига и до държавните власти.
После започва конфликт между силите на държавата и селяните. Лоша поличба за назряващия конфликт е някакво неидентифицирано небесно тяло, което
пада в селото.
Мъдрецът Кър Аббас мечтае да укрепи възхода на селото, но неговите
идеи се основават не на науката, а на преданията за култивирането на земята,
които е слушал. Мисията на учителя Риза, който допълва научните си знания
с опита, придобит от култивирането на земята, е да промени селския бит. Чиновникът Хамди Бей, който олицетворява държавата, идва в селото от време
на време, но въпреки чиновническата му длъжност, той непрекъснато внушава на селяните да вярват в собствените си сили. Този герой на Ф. Байкурт заема място в редиците на селяните като интелигентен и далновиден чиновник.
Държавните власти са обезпокоени от промяната и раздвижването сред
селяните, заради което решават да поискат от тях цена за подобрените условия в селския бит. Собствеността е държавна. Селяните са се възползвали от
държавната собственост без разрешение и трябва да заплатят цената. Материалната равностойност на насажденията трябва да се изплати на държавата.
Но за бедните селяни това е непосилно изискване. За да се спасят от тежкото
положение, в което са изпаднали, селяните решават сами да разрушат създадените със собствените им ръце лозя.
В романа е налице и още едно противопоставяне. Това е конфликтът
между Кър Аббас и неговата жена. Тоест преди да се конфронтира с държавните сили и с бюрокрацията, селският мъдрец влиза в конфликт със съпругата си.
За миналото на мъдреца Кър Аббас не се разказва в романа, ние не знаем какви са били взаимоотношенията с жена му по-рано. Той силно се отегчава от всекидневното спазване на житейските правила, от семейния порядък,
работата на нивата, както и от рутинното и тривиално съществуване като останалите селяни. Мъдрецът жадува за свобода. Съгласен е на къшей сух хляб,
дори и на глад. Навикът му е да работи, когато иска и да се забавлява, когато
иска. Семейната среда му създава пречки за водене на такъв начин на живот.
Малката общност е длъжна да спазва някакъв ред, защото така повеляват правилата в семейството. Когато осъзнава, че животът, който води, не отговаря
на неговите представи, той се скарва с жена си и решава да изгради личния
си живот по собствени правила. Приказната идея за засаждане и отглеждане
на лозя напълно задоволява амбициите му. В края на романа, когато лозята са
унищожени, мъдрецът Кър Аббас ще възкликне: “Нашата приказка свърши.”
Всъщност горните думи огласяват една истина. Селяните засаждат и отглеждат лозя в неплодородна и камениста почва, което по принцип не би било възможно. Тази приказка е дело на селяните и предимно на селския учител Риза
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и мъдреца Кър Аббас. Представителят на държавната власт Хамди Бей също
ги насърчава в начинанието им. Той вярва в силата на селяните. Хамби Бей
кара селяните да повярват, че не трябва да чакат нищо даром, че сами трябва
да коват съдбата си, че силата, с която ще постигнат успеха, е вътре в тях и те
трябва да я приложат.
Сюжетно пространство
Село Тозак е затворено вътре в себе си пространство и няма връзка с
външния свят.
Селската картина, която авторът рисува в началото на романа, загатва
темата на творбата. Пейзажът на село Тозак е представен на фона на знойната
горещина и изгарящата атмосфера и влиянието им върху природата. Промените, до които води властващият над природата климат са сред съществените
компоненти на пейзажа.
В началото на творбата авторът въвежда великолепно описание на
селския пейзаж. Това, което прави впечатление е отражението на природната стихия върху общия фон. Климатът и климатичните промени в природата са втъкани в канавата на сюжета. Основните компоненти на фона
на селския пейзаж са знойните горещини, както и борбата на селяните с
природните сили и неплодородната земя. Пред очите ни оживява картината
на страдащо от сушата село и хора, които са безсилни срещу знойните лъчи
на слънцето.
“Слънцето покри като огромен огнен вулкан полето на Тозак. То изгаряше всичко наоколо. Полето на Тозак гореше…”
Подплатената с мястото на действие тема на романа е свързана с тежките природни условия и борбата на селяните с тях. Горещините са до такава
степен високи, че изтощават както хората, така и животните. Авторът рисува
отражението на горещото време върху общата картина. Земята гори и човек
сякаш усеща изгорялата й миризма.
“Животните, които малките овчарчета пасяха на стърнищата, се
оглеждаха с нежелание, без да пасат и се мъчеха да устоят на жаждата и
знойното време. Горе покривите на къщите в Тозак изглеждаха като натиснати, сплескани и сякаш сгушени една в друга. Въздухът миришеше на нещо
загоряло. С изключение на лозята всички поляни и ниви горяха така, сякаш са
пълни с жар могили от пепел. На земята не можеше да се стъпва без налъми
или цървули.”
Безпомощното състояние на хората и животните, подложени на изгарящото слънце, сякаш допълва картината на творбата. Слънцето като че ли се
доближава до земята.
Ограниченото сюжетно пространство не стеснява обозрението на романа. То е моделно, то снема в себе си житейски, битийни места, в които
съществуването е мъчително, в които човекът и добитъкът са в неизбродим
ад – от наша гледна точка.
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Време на действието
Сюжетът на романа, който започва с описание на един летен слънчев
ден, е разгърнат в дълъг времеви период. Романът започва с описанието:
“Слънцето покри като огромен огнен вулкан полето на Тозак. То изгаряше
всичко наоколо. Полето на Тозак гореше…”
После се вмъква описанието на сезоните, след което сюжетната линия
продължава. “Есенният вятър духаше на вълни.”, “Почвата беше напоена
от падналия обилен зимен сняг.”, “Пролетта пукна.”
След прекъсванията във времето, авторът ни информира за изтеклия
период: “Навършиха се пет години, започва шестата…”
После сюжетната линия пак се прекъсва с описание на сезоните.
Нишката на сюжетната линия отново се възстановява с думите на един
от героите: “Станаха шест години, господине” – рече той.”
В сравнение с останалите романи на Ф. Байкурт сюжетът на “Костенурките” е разгърнат в дълъг времеви период. Както във всички романи на автора
и “Костенурките” завършва когато настъпи време за прибиране на реколтата
през есента. Сюжетната продължителност съизразява мъчителната протяжност на живота, в който нищо необикновено не се случва, в който цикличната
повторяемост алюзира безвремие.
Тематика на творбата
Темата за бюрокрацията. В романа “Костенурките”, чрез отношенията между селяните и чиновниците, е интерпретирана темата за бюрокрацията.
Чиновникът гледа на селския човек или с пренебрежение, или със съжаление.
Селският човек като че ли е никому ненужен, той е пренебрегнат от всички
управления. Затова в селския бит от векове нищо не се променя. Селяните описват това състояние с думите: “Днес положението е същото, каквото е било
преди трийсет… може би преди още повече години! Кладенецът и водата ни
са все едни и същи.”
Чиновниците и бюрократите са като паразити, които са товар на плещите на селяните и се препитават на техен гръб. Сградата на ученическия пансион в града е преустроена на градски клуб с пари от събраното от селяните
жито.
Чиновниците почти нямат човешко отношение към селския човек. Те не
удостояват с внимание селяните, на които им се налага да почукат на вратата
им и не уважават молбите им. В “Костенурките” околийският писар Сърръ
дори не желае да изслуша молбата на Кър Аббас. Околийският писар е чиновник, който гледа със снизхождение на селяните. От една страна, той осъжда селяните, но от друга, вътрешно признава истината пред съвестта си,
като посочва, че причините за угнетяването на селяните се дължат както на
него, така и на по-висшестоящите в държавната йерархия. В крайна сметка,
той вътрешно критикува отношението на държавната власт и градските чиновници към селяните, но никога не го изразява на глас, държи се грубо със
селяните, които идват в службата му. Сърръ се изповядва само пред жената и
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децата си с думите: “Този народ е толкова великодушен, толкова благороден,
виж, какви дела върши! Този народ е много благороден Лютфие Ханъм, но му
липсва стопанин…”
Темата за протеста. Създаването на предпоставки за промяна в селския бит не е лесно осъществимо събитие. Промяната е широкообхватно и
многостранно явление. Промяната в селския бит ще наложи промяна и в личностен план. На мястото на приемащия за съдба всичко случващо се с него
селски човек, ще се появи общност, която не приема явленията и събитията,
без да ги подложи на критика, бунтува се, когато ситуацията го изисква. Темата за протеста е лайтмотив във всички творби на Байкурт.
“Костенурките” е роман за протеста на селяните срещу решението на държавната власт за отнемане на създадените с хиляди усилия лозя от ръцете им.
Темата за организираността. Целта на изкуството е да предизвика
промени в живота на човека. Средствата за нейното постигане са различни.
За да се стигне до някаква промяна у хората, се налага да се действа организирано. Авторът често включва тази тема в романите си. Съвместният живот,
увеличаването броя на привържениците на общата идея, общите действия са
много важни предпоставки. Индивидуалните действия не водят до резултат.
Промяната може да се осъществи само от хора, които повеждат след себе си
огромен брой последователи. Авторът осъзнава този факт. Затова резултатите
от организираните действия в неговите творби винаги приключват с успех.
В романа “Костенурките” селяните се организират срещу държавната
власт и се разбунтуват. Те унищожават лозята, които държавата иска да им
отнеме.
Темата за унищожението. В романите на Ф. Байкурт темата за унищожението няма отрицателен смисъл. Унищожението същевременно означава
и ново начало. Всичко, което е изгубило функционалността си трябва да се
унищожи, за да се осъществят промените в човешкия живот. Без унищожение
не може да има ново начало. Действието унищожение може да се реализира
с общи усилия. Хората стигат до идеята за общи действия, попадайки във водовъртежа на събитията. Думите дори нямат толкова голямо значение. Хората
действат заедно, без да говорят, но постъпват еднакво в един и същи момент.
Изводи
Романът “Костенурките” е история за задушаването на промяната, постигната под тласъка на съзидателната сила на селяните, повлияни от създадената екзотична среда.
Действието на романа се развива на фона на идилията в затвореното за
външния свят алевитско село Тозак, в което селяните са бедни, но щастливи,
силно привързани към традициите и обичаите си, както и действат единодушно. Действието протича в свръхестествена въображаема атмосфера в съзвучие с утопичната идея на автора за “идеалното село”. Мястото на действието,
сюжетът и героите са напълно изолирани от външни фактори. В обществения
живот на селяните пред тях няма пречки, никой не ги възпрепятства за нищо,

609

няма сили, с които да се борят. Основният акцент пада върху единодушните
действия и вътрешната енергия на селяните. Авторът пресъздава тази картина с типично фолклорен стил на разказване. В това начинание селяните не
срещат никаква трудност, единствената пречка пред тях обаче ще се окаже
държавната власт и нейните правила. Астрономическият измервателен уред,
който пада в селото и нарушава самостоятелния и спокоен живот в него, се
разчита като поличба за наближаващата бюрократична опасност.
Няма трудност, с която разчитащите на себе си и на собствените си сили
селяни да не могат да се преборят. Но бюрократичната преграда е толкова сурова и твърда, тя е непреодолима дори с общите им усилия. Държавната власт
не може да бъде преборена – тя е “мощна” и “безмилостна”. Обработваната
земя е държавна собственост. Държавата настоява да получи стойността на
цената за собствеността си. Нито едно деяние не може да се извърши без знанието на държавата. Селяните, които много добре знаят, че не са в състояние
да платят исканата цена, взимат решение да унищожат със собствени ръце
това, което сами са създали.
Когато в края на романа ръката на държавата стига до лозята, свършва и приказката, въпреки силата, с която селският човек се опитва да сбъдне
мечтите си.
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ИСТОРИЯ И ТЕОЛОГИЯ
Златен печат на сръбския принц
(Строимир) – заложник в Плисковския
владетелски двор (880-896)!
Иван Йорданов

Seal of the Serbian prince (Stroimir) –
a hostage in the ruler’s HOUSE in Pliska
(880-896)!
Ivan Yordanov
ABSTRACT: The paper presents the seal of the Serbian prince Stroimir
who was a hostage in Bulgaria in the late 9th century. The seal is unique and wellpreserved and serves as a valuable source for the history of that period.
KEY WORDS: seal, hostage

Печатите са пълноценни извори за историята на дадена страна или общество. Зад тях винаги стои конкретна институция или личност, които са живели или съществували в точно определен период от време. Написаното върху
печатите е вярно, тъй като те отразяват реалностите и са част от живота на
конкретна личност, общество или държава.
Най-общо през средните векове съществуват две групи печати:
Тези, които нанасят своя отпечатък върху пломби от траен материал,
най-често злато, сребро или олово. В случая истинският печат се нарича булотирон и представлява клещообразен инструмент, във вътрешните страни на
който са гравирани в негатив изображения и текст.
Такива, които нанасят своя отпечатък върху нетраен материал, най-често восък. Истинският печат в този случай е най-често пръстен, върху плочката
на който са гравирани в негатив изображения и текст, но също така са известни и конусообразни печати, в основата на чиито конус е гравирано изображение или текст в негатив. Именно такъв е печатът, за който ще стане дума в
това съобщение – печат с името на Строимир!
Историята му е позната, и както находчиво подчертава Пламен Павлов,
напомня сцена от евтин телевизионен сериал [Павлов 2008: 136-145; Електронно списание 2009: 114]. Той е откупен на търг в аукционната къща „Gorny
& Mosch” в Мюнхен от сръбската държава чрез нейни дипломати в Германия.
Събитието включва анонимна информация от руски (?!) колекционер, над-
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даване за печата, в което участват анонимни българи (!), които естествено
вдигат цената (от 6500 на 15 хиляди евро), опасения, че печатчето може да
е фалшификат и т.н. Сръбската държава предлага 20 000 евро и купува паметника. Така или иначе, в сръбската преса появата на този безспорно важен
паметник предизвиква възторжени заглавия от рода на: „Сърбия придоби доказателство от ІХ в. за съществуването на своята държава [Jevremovič 2006],
„Печатът променя историята” [Mrđen 2006], „Държава на длан” и т.н. В началото на 2007 г. печатът на Строимир отново е в центъра на вниманието, тъй
като е акцент на една тематична изложба в Белград [Изложба 2007]. В случая
бих искал да акцентирам на бързата намеса на сръбската държава в придобиването на този настина важен паметник. Нещо, с което ние не можем да се
похвалим нито преди 1989 г., нито пък сега!
За този печат научих от писмото на директора на Националния историческия музей на Сърбия, г-н Андрей Вуйнович през юни 2007 г. То бе погрешно адресирано до Националния исторически музей в София, но все пак
достигна до Регионален исторически музей в Шумен, откъдето колегите ми
го препратиха. В него г-н Вуйнович молеше за моята експертна оценка дали
печатът е автентичен! Към писмото имаше приложено ксерокопие на илюстрацията на печата. Аз му отговорих, че видимо печатът е автентичен, но за
да може да съм категоричен, добре би било да видя оригинала. Разбира се,
типично по балкански, той ми отговори с мълчание! Както и да е, това бе повод да проявя интерес към този паметник, който макар и косвено, е свързан с
българската държава и конкретно с Плиска.
Междувременно излезе подробна публикация на печата [Živković 2007:
23-29]. Това позволява да представим на българския читател по-пълноценно
паметника. И така, той има конусообразна форма, като завършва на върха с
халка за прикачване. Тежи 15.46 г. Има височина 19.4 мм и диаметър на кръга
в основата 13.5 мм. Изработен е от солидно злато [Йорданов 2011: 157-166;
Бонев 2011: 166-174]. В основата на конуса е гравирана матрицата в негатив.
Тя има следното описание (обр.1-2):
Между два зрънчести кръга, започвайки отдолу е изписано на гръцки:
+ KЄROIÈ’CTPOHMIP : + К(эсй)е впЯи(ей) УфспЮмйс в превод на български „Господи, помагай на Строимир”.
В средата е представен двойно пресечен патриаршески кръст върху постамент от едно стъпало.
Подобни съчетания на патриаршески кръст и двоен зрънчест кръг с инвокацията при стандартните византийски печати се датират във втората половина на ІХ в. Видимо паметникът е автентичен. Гравировката е великолепна. Буквите са с грижливо изписани графики, което не ни изненадва, имайки
предвид подобни паметници, изработени в Плиска, например чашата на Сивин жупан (обр. 3) [Бешевлиев 1979: 250-251].
Печатът е частен, тъй като съдържа само едно име – Строимир. Ако
се опитаме да идентифицираме личността, стояща зад този паметник, бихме
могли да намерим подобна личност в наративните източници.
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В De administrando imperii на Константин VІІ Багренородни (907-959) и
специално в частта „За сърбите и за страната, в която те живеят днес” се съобщава за българо-сръбските отношения и за личност с подобно име. Първоначално се съобщава за войната между българите по времето на хан Пресиан
и сърбите, начело с жупан Властимир. Пресиан започнал войната и се надявал
да покори сърбите, но тя се проточила три години, като българите загубили
много войни, без да постигнат целите си. След смъртта на жупан (архонт)
Властимир властта над Сърбия наследили тримата му сина Мутимир, Строимир и Гойник, които си разделили страната. При тяхното управление наследникът на Пресиан – хан Борис-Михаил нападнал земите им с цел да отмъсти
за баща си, но сърбите се оказали по-силни и пленили първородния син на Борис-Михаил – Владимир с дванадесет велики боили [Багреянородный 1991:
140-149, 378-382].
Този неблагоприятен обрат заставя българският владетел да пристигне
в района на крепостта Рас (до дн. Нови Пазар), тогава вероятно под българска власт, и да започне преговори с управляващия в Сърбия „триумвират”
на братята Мутимир, Строимир и Гойник Властимировичи. Владимир Расате
и „великите боили” са освободени, разменени са дарове и е сключен мир.
До границата българският хан е придружен от Мутимировите синове Борен
(Бран) и Стефан [Ферjанчић 1997: 9-30; Павлов 2008: 136-137]. Няколко години след войната върховната власт в Сърбия е заета еднолично от княз Мутимир (860-891/892). Най-вероятно това става с българска подкрепа [Божилов,
Гюзелев 1999: 187; Павлов 2008: 137-138]. За да си осигури вътрешна стабилност, князът изпраща по-младите си братя и дотогавашни съвладетели Строимир и Гойник в България. Той оставя при себе си единствено Петър, синът
на Гойник (като заложник?), който не след дълго успява да избяга в Хърватия.
Гойник умира скоро след това – във всеки случай през 893 г. претендент за
сръбския престол е синът му Петър. Строимир продължава да живее в България заедно със семейството си. Неговият син Клонимир по волята на княз Борис се жени за знатна българка (това е подчертано специално от Константин
Багренородни – „Борис му дал българка за жена…”), а от този брак се ражда
бъдещият сръбски владетел Чеслав Клонимирович (931-около 960) [Павлов
2008: 138].
Да се върнем на Строимир. Колко време той е пребивавал в България?
Не може да се отговори еднозначно. Проблемите са свързани с липсата на
ясна хронология. Най-напред не се знае точно кога е войната между България и Сърбия. Сред многобройните датировки на тази война най-приемливо
е тя да бъде отнесена към времето около 880 г. [Максимовић 1979: 69-75]. По
всяка вероятност Строимир умира в България. Най-общо пребиваването му
в България е от 880 до 896 г. Възможно ли е той да бъде идентифициран със
собственика на златния печат?
Печатът е частен, но определено на знатен човек с възможности. Той е
висял от огърлица или специална верижка. Логично е в България Строимир
да не е носел титула си княз или жупан; той е изпратен тук като заложник. С

613

оглед на бъдещето, Борис оженил сина му за българка и не случайно детето
от този брак, с помощта на България, завзема престола в Сърбия след 931 г.
Няма сведения къде е намерен печатът, но България не е изключена като
възможност. Твърде много нумизматични и сфрагистични материали, предлагани на аукциона „Gorny & Mosch” имат български произход. Изработването
на подобен печат не е проблем за някой златар или гравьор в Плиска.
Златният печат на Строимир, достигнал до нас по незнайни пътища, е
един жив свидетел за хора и съдби в Плисковския владетелски двор!

Обр. 2

Обр. 1

Обр. 3
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Отново за пръстените с изображение
на орел от Овеч
Невян Митев

Again on the rings with an image
of an Ovech eagle
Nevyan Mitev
ABSTRACT: From medieval Ovech (Kale over today’s Provadia) come two rings
with an image of an eagle. One is gold and the other is silver. Both rings have become
known after their first publishers expressed their opinion on the affiliation of the Rings and
on the symbolism of the eagle depicted on them. The author’s purpose in this paper is to
give his perspective on the discussions that provoke these magnificent works of medieval
Bulgarian art. I believe the rings of Ovech played the role of ornaments, but not of seals.
Unfortunately, it is still not clear whether the rings with images of an eagle from
the Second Bulgarian Empire, which have no inscriptions or monograms, were seals.
KEY WORDS: ring, eagle, seal, inscription, monogram

От средновековния Овеч (Калето над дн. гр. Провадия) произхождат
два пръстена с изображение на орел. Единият е златен, а другият е сребърен.
И двата пръстена са публикувани, като първоиздателите им изказват своето
мнение относно принадлежността на пръстените и символиката на орела, изобразен върху тях. Целта на автора в настоящето съобщение е да даде неговата гледна точка относно дискусиите, които предизвикват тези великолепни
произведения на средновековното българско изкуство.
Златен пръстен:
Намерен е през 1962 г. при археологически разкопки на митрополитската черква на Овеч, в гроб № 4, изсечен е в скалния под на притвора. Съхранява
се в Исторически музей – Провадия, инв. № 624.
Халката е гладка и леко изкорубена, а в двата края при широчината,
леко извита навътре. Плочката е кръгла и гладка. На нея са нанесени два концентрични кръга – вътрешният е врязан по-дълбоко, а външният – по-плитко,
прекъснат от кръгли точковидни дупчици (поансон). Пространството между
двата кръга, оставено за надписно поле или запълване с орнаменти, не е използвано. В центъра на пръстена е гравирано изображение на орел с точно
и съразмерно предадени анатомически части. Главата на птицата, с извит и
отворен клюн, е обърната назад, краката, с разтворени пръсти, завършват с
остри нокти, а опашката и дясното крило са разперени.
Размери: Т.: 7, 40г., Д. (халка, външен) – 1,85 см., Д (халка, вътрешен) –
1, 60см., широчина 0,4-06 см.
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Публикация: А. Маргос. Златен пръстен от средновековната крепост
Овеч. – Нумизматика, 1, 1990.
Паралели: златният Витомиров пръстен, открит в гробница в софийската черква „Св. София” и сребърният Радославов пръстен от Кюстендил [Иванов 1911, 8-11], златният Бесаров пръстен, открит в гроб № 11 в черквата „Св.
Четиридесет мъченици” във Велико Търново [Вълов 1974, 44-45], сребърен
пръстен от Шуменската крепост [Антонова 1981, 75], сребърният пръстен с
изображение на орел от средновековния некропол при с. Крушето, Великотърновско [Писарев 1973, 21-23], пръстен-печат на Хриз, който е с неизвестно местонамиране и се съхранява в РИМ-Шумен [Йорданов 2001, 143-144].
Всички тези пръстени са датирани в XIII-XIV век.
Първоиздателят на златния пръстен, Ара Маргос, го датира в края на XIV
век. Авторът не дава никаква яснота относно въпроса на кого е принадлежал
този пръстен. Две са най-вероятните възможности. На първо място това може
да е пръстен-печат на някой митрополит. Липсата обаче на някакъв надпис,
например М(Н)ТР(О)П(ОЛНТЪ), какъвто е засвидетелстван върху варовиковата матрица за восъчни печати, открита в същата църква [Маргос 1989, 34-35],
недвусмислено показва, че този пръстен не е бил притежание на някой висш
духовник, най-малко на митрополит. Друг аргумент в тази насока е изключително светския символ – орелът, който е изобразяван върху редица подобни
пръстени от Второто българско царство. Втората възможност изглежда по-вероятна, а именно, че златният пръстен от Овеч е принадлежал на някой местен
феодал, а защо не и на някой кастрофилакс (управител). Както по-горе посочих,
в паралелите при повечето подобни пръстени, изработени най-вече от злато,
е характерно изписването на името на някой сановник. Именно това води до
недоумение – защо толкова заможен и влиятелен човек не е изписал името си
върху този пръстен, ако той е бил за скрепяване на някаква кореспонденция?
Когато Ара Маргос публикува своята статия, той не е запознат с наличието на
пръстен-печат на Хриз. От сегашна гледна точка мога да направя аналогията,
че изображението на тези пръстени е почти еднакво. Разликата е в това, че при
съхраняваният в Шумен златен пръстен шията на орела е по-издължена. Приликите и близостта показват, че е възможно двата пръстена да са изработени
или от един гравьор, или наистина има огромно съвпадение в изображенията.
Златен пръстен с изображение на орел от Овеч
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Сребърен пръстен:
Масивно изработен от висококачествено сребро и е с плоска халка с
елипсовидно очертание, която постепенно се разширява нагоре, преминавайки в елипсовидна плочка. Върху нея на лицевата страна е гравирано изображение на орел надясно, с разперени в анфас криле. Около орела чрез кръстосани врязани линии е оформен релефен фон.
Размери: Д (плочка) – 14мм. ; Д (халка, външен) – 20-22мм. ; Д (халка) –
вътрешен – 17-18мм. Т: 7,35г.
Публикация: Л. Лазаров. Сребърен пръстен с хералдически орел от
Провадийската крепост. Данни за монетната циркулация на Провадийската
крепост (по материали от Дългополския музей), В. Търново, 2001.
Този пръстен няма точен аналог. Като паралели могат да се привлекат
същите като за златния пръстен.
Лъчезар Лазаров смята, че сребърният пръстен е играел ролята на печат и
е принадлежал на един от първенците на Овеч – местен феодал, управител или
друг благородник, от тази важна крепост.”[Лазаров 2001, 122]. Остава въпросът
обаче дали сребърният и златният пръстени от Овеч са се носили по едно и също
време. Т.е. в един период от време, най-вероятно втората половина на XIV век, в
тази българска крепост са съществували два пръстена, с които или се е скрепявала кореспонденцията, или са били украшения на местни благородници.
Сребърен пръстен с изображение на орел от Овеч
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Ара Маргос изказва едно доста интересно предположение, а именно, че
„сравнително често срещаното изображение на орел върху пръстени от различни краища в средновековна България пределно ясно сочи, че то не може
да бъде обяснено като хералдически знак, а очевидно е имало символично
съдържание, подобно на изображенията и на други животни (лъв, барс, гълъб, риба и др.), срещани върху пръстени от други епохи” [Маргос 1990, 41].
Лъчезар Лазаров смята, че „именно по пътя на многократното повторение на
дадено изображение, постепенно в определени случаи неговото значение се
преосмисля в посока на превръщането му от обикновен декоративен мотив
и символ в говорещ герб на дадена личност (род), за да бъде и по-нататък
възприемано като негов хералдически знак и без придружителни надписи”
[Лазаров 2001, 120]. Второто мнение изглежда по-правдоподобно. Факт е, че
и на двата пръстена от Овеч е избразена птица (орел), но тя е предадена по
съвсем различен начин. Докато при златния пръстен изображението на орела е по-просто, при сребърния вече се наблюдава едно истинско гравьорско
майсторство. Орелът е представен не като обикновена птица, а величествен,
заобиколен от различни вертикални и хоризонтални линии, пресичащи се на
кръст и образуващи фона, небето, около орела.
От Първото българско царство са известни значително количество
пръстени с изображение на орел [Илиева 2007, 362-367]. Това ясно показва,
че през Второто българско царство има приемственост в тази насока. Лъчезар
Лазаров предполага, че освен приемственост, при изображението на орлите
върху пръстените от Овеч, майсторите са се вдъхновили и от летящите над
Калето птици, които и тогава са обитавали тези места [Лазаров 2001, 123].
Освен орли, по тези места живеят през летния сезон и египетски лешояди.
Възможно е със своята атрактивност те да са накарали Овечкия гравьор да ги
изобрази върху пръстените.
Пръстен-печатите илюстрират новите тенденции в скрепяването на
кореспонденцията – нанасянето на матрицата върху отпечатък от нетрайна
материя, най-често восък [Йорданов 2001, 138]. Освен функцията на печат те
1

Графиките са направени от Петър Минков, за което му благодаря.
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имат и още едно немаловажно качество – да са накит, при това най-често от
благороден метал. Според мен пръстените от Овеч са играели именно ролята
на накит, а не на печат. За съжаление, все още не може да се даде точен отговор дали пръстените с изображение на орел от Второто българско царство, на
които няма изписан надпис или монограм, са били печати.
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АЛЕКСАНДЪР МОСОЛОВ И ИЗГРАЖДАНЕТО
НА БЪЛГАРСКАТА ГВАРДИЯ (1879-1883)
Росица Ангелова

ALEKSANDAR MOSSOLOV AND THE BUILDING
OF THE BULGARIAN GUARDIA (1879-1883)
Rossica Angelova
ABSTRACT: There was a need of the creation of official ceremonial, which
the protocol of each state and dynasty needed, after the election of the first Bulgarian
prince (17 April 1879) of the Third Bulgarian state Aleksandar I. This difficult task
was assigned to Lieutenant Aleksandar Mossolov.The discourse shows the merits of
Al. Mossolov (1854 Russia – 1939 Bulgaria) for the transformation of the Leybgvardeyskiya cavalry regiment in the exemplary units, bearing the personal heraldic
flag of the prince. In four years Mosolov not only directed but also built barracks in
Knyazhevo for the convoy, implemented staff selects, choose uniforms and prepared
Bulgarian officers who gradually took the leadership of the Guard Unit. Although
he remained a personal aide-de-camp of Alexander I, on 2 June 1883 he was leaving
the entourage of the Bulgarian monarch for political reasons. Ending a brilliant career of a man, who devoted his knowledge and skill for the building of the Bulgarian
Guard, gave his heart to Bulgaria and its people. Years later Mosolov would return
and would found his death here – in his second homeland.
KEY WORDS: Prince Aleksandar I, Bulgaria, cavalry, Guards, adjutant

Александър Александрович Мосолов е роден на 19
февруари 1854 г. в Русия. По негови думи е записан в шестата родословна книга на Тамбовска губерния. Произхожда
от стар дворянски род от Рязанска губерния. Баща му е запасен ротмистър Александър Степанович Мосолов, а майка
му – Наталия Димитриевна Маслова. Учи пет семестъра в
Дрезденската политехническа школа в Саксония и два семестъра в същата школа в Карлсруе. Сред завръщането си
в Русия държи изпит във ІІ-а Санктпетербургска военна
гимназия като доброволец от 2-ри разред и като такъв през
1873 г. постъпва на служба в Лейбгвардейския конен полк
на Първа руска дивизия. След успешно положен изпит за
гвардейски офицер в Константиновското военно чилище
той е произведен в чин портупей-юнкер, а от 14 февруари
1875 г. е подпоручик от конната гвардия. След обявяването
на Руско-турската война заминава на фронта като е при-
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командирован към Лейбгвардейския Гродненски полк, считано от 1 август
1877 г. След подписването на Санстефанския мирен договор (3 март 1878)
остава в България на служба към софийския губернатор Петър Алабин. На 4
април 1878 г. е назначен за окръжен управител на Кавала. При сформирането
на Българската земска войска през август 1878 г. се създава и Софийска първа
конна сотня, от чийто състав се изгражда впоследствие българската гвардия.
След завръщането си от Русия на 21 април 1879 г. Мосолов е назначен за командир на І-ва софийска конна сотня от Българската земска войска. Назначението му довежда до отчисляването му от руска служба и зачисляването му
на българска на 26 септември 1879 г. На 16 ноември 1881 г. той е произведен
в чин ротмистър. А през 1883 г. вече е отчислен от свитата на българския монарх. Какво налага една блестяща кариера в България да приключи толкова
бързо и какви са заслугите на Мосолов за изграждането на българската гвардия е предмет на настоящия дискурс.
***
Самият Мосолов посочва още в началото на своя разказ, че близките
му, преобладаващо лични отношения с княза не могат да го направят безпристрастен разказвач. За това допринася и фактът на принудителното напускане
на княжеската свита и уволнението му както от българската, така и от руската армия. Написването на спомените му е продиктувано от желанието да се
изясни въпросът „как се разви и назря руско-българския конфликт, на колко
много случайности се дължи той, и каква роля изиграха дори и някои второстепенни лица” [Мосолов 1936: 3]. Действително, отдалечеността от времето
слага своя отпечатък и на места Мосолов не съобщава подробна информация.
Въпреки това той дава сведенията, които позволяват да се уплътни картината
на обществено-политическото развитие на Княжество България в първите години след освобождението й, наред с други автори и извори [Радев 1973; Кох
б. г.; Головин 1897; Крапчански 1961; Димитров 1963; Димитров 2001; Гиргинов 1933-1934; Пенков 1969; Дневник 1949; Анучин 1895; Анучин 1888].
Както посочихме по-горе Мосолов взема участие в Руско-турската война 1877/78 г. Лейбгвардейският конен полк от 1-а гвардейска дивизия, в която
служи през 1877 г. не е причислен към действащата армия и остава да охранява Петербург. След много упорство той е прикомандирован в Лейбгвардейски Гродненски хусарски полк, който тръгва от Варшава. Специално място
се отделя на превземането на Родосто и причините, довели до решението да
остане в България. „Като конна част Гродненският полк често влизаше пръв в
някое село-пише Мосолов, едва освободено от турското владичество. Виждах
радостта на селяните при срещата им с руските войници – техните избавители от турското иго. Силно впечатление ми бяха направили обезобразените
трупове на старците, жените и децата и зверствата на башибозуците. Всичко
това, от една страна радостта и доверието, а от друга-незаслуженото страдание на българския народ, предизвикаха у мен голяма симпатия към българи-
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те и ме сродиха с тях” [Мосолов 1936: 7]. Тези чувства и заповедта, с която
се разрешава на гвардейските офицери по желание и възможност да останат
на служба по гражданското ведомство в България окончателно решава избора. Предложеното място за окръжен управител на гр. Кавала, който остава в
турски ръце не удовлетворява Мосолов и той временно е командирован към
софийския губернатор Алабин, което способства за бързото му издигане в
кариерата [Мосолов 1936: 9].
Първата среща на Мосолов с младия български княз е във Варна. Князът учуден, подава ръка на Мосолов, но не казва нито дума. Тази студенина
изненадва адютантите Мосолов и пор. А. Ползиков, предвид факта, че според Дондуков те са назначени по желание на Батенберг [Мосолов 1936: 42].
Тук двамата руснаци се запознават и с останалите членове на свитата – хофмаршал барон Арведа фон Ридезел, адютанта барон Алфред Корвин, частния секретар Ал. Менгес и политическия секретар Константин Стоилов. Сред
флигел-адютантите са Ползиков, ген. Иван Лесовой (който е и инспектор на
артилерията и живее в Русе) и българите – Марин Маринов, Тодор Увалиев и
Агура [Мосолов 1936: 34-35].
При пристигането на българския княз в Търново избухва пожар, който дава възможност Ползиков и Мосолов да покажат способностите си и да
направят всичко необходимо за овладяването на пожара. След този инцидент
князът променя отношението към адютантите си и започва любезно да говори
с тях. На 26 юни 1879 г. в Търново принцът полага клетва като княз Александър І. След церемонията двамата князе Дондуков и Александър І студено си
стискат ръцете [Мосолов 1936: 37]. Че ситуацията е неловка става ясно, още
когато двамата князе пътуват заедно. Най-популярен е Дондуков, но той си
тръгва. Останал сам обаче, княз Александър І получава чистосърдечен радушен прием от българския народ, който искрено се радва, че вече има свой княз
[Мосолов 1936: 38].
След избирането на първия български владетел на Третата българска
държава княз Александър I възниква необходимостта от създаване на военна
част за лична охрана и за изпълнение на церемонии при тържествени случаи,
които протоколът на всяка държава и монархически двор налагат. Пристигането на новоизбрания княз на българска земя е подготвено от княз Дондуков-Корсаков. Доскорошният поручик Александър Батенберг е произведен в
чин български генерал. За него е приготвена специална българска униформа. Към шапката му за първи (според Симеон Радев) път се добавя „казашко
перо“. За посрещането му, както посочихме, е назначен и първият му адютант
Александър Мосолов. Новообразуваната І-ва Софийска конна сотня, заедно
с нейния командир и отскоро адютант на княза Ал. Мосолов, получава задачата да организира официалното посрещане и да съпровожда българския
владетел по улиците на София. За целта на 12 юли 1879 г. конната сотня и
официалните лица заминават за с. Враждебна, където на моста на река Искър
дочакват пристигането на княза. Това е първото влизане на българския княз
Александър I в София. Софийската първа конна сотня изпълнява за първи път
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особената служба на почетен караул на български владетел [Мосолов 1936:
38; Босилков б. г.; Прокопиев 2004].

Конната сотня през 1879 г.
Идеята за сформирането на специална конна част, която да поеме охраната на новоизбрания български княз, е обсъждана от командването на Земската войска още през лятото на 1879 г. честта да изпълнява тази служба се
пада именно на І-ва Софийска конна сотня. С Указ № 28/10 август 1879 г.
князът поема шефството над сотнята [ЦВА 1: 106]. Сред първите трудности,
които има командирът Мосолов е прочистването на сотнята от всички руски
офицери, които не показват подчинение, а лични капризи и буйство (остават
само вахмистъра и писаря). Тъй като няма свое помещение сотнята е разквартирувана на 7-8 места в столицата. Това не позволява да се упражнява ефективен надзор. За по-строг контрол и организация на сотнята Мосолов я извежда
през лятото на 1879 г. на лагер в Княжево, където кипи усилена работа и подготовка за първото участие на сотнята – парада за именния ден на княза, 30
август. Тук се провежда и първата инспекция от княз Александър І. Монархът
е впечатлен от уменията на войниците да джигитират. А джигитовката е руско
бойно изкуство с коне. Това е галопиране по време на което ездачът показва
ловкост, храброст и високо майсторство във владеенето на коня. Постигнатото дава вяра на Ал. Батенберг, той разменя мисли с командира на сотнята и
двамата начертават програма за превръщането й в ескадрон [Мосолов 1936:
41]. След приключването на учението князът кани неговия командир на обед
в Двореца, по време на който обсъждат в продължение на един час как външно непривлекателната сотня да бъде превърната в представителен ескадрон
с нова униформа, за да отговаря със своя външен вид на лейбгвардейските
императорски и кралски полкове, които съществуват по това време в Русия и
Германия. Датата 30 август е определена да бъде отбелязана с голям парад на
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частите от Софийския гарнизон. Определената да стане Собствен конвой 1-ва
конна сотня минава начело на парада.
Веднага след парада за именния ден на княза, с указ № 28 на княз Александър І от 30 август 1879 г. сотнята става „Собствен на Негова Светлост конвой” [ЦВА 1: 107]. Тя се използва за лична охрана на княза и за специални
церемонии. Личният състав на конвоя през 1879 г. наброява 150 души. С един
от първите си укази княз Александър І заповядва: „В ознаменовании на нашето благоволение към войската възлагаме на Себе си званието шеф на софийската № 1 пеша дружина и Софийска № 1 пеша батарея. Софийска № 1 конна
сотня назначавам за собствен конвой на княза. Означените части занапред да
се наричат на наше име. Командирът на Собствений нам конвой се намира в
звание наш адютант” [ДВ 1879].
Първият командир на формирания през август
1879 г. конвой е поручик Ал. Мосолов. Освен особената, почетна, конвойна служба при княза и неговия двор
частта се изгражда като образцова войскова единица и
участието и във войните за национално освобождение
и обединение доказват това. Като елитни части гвардейците са не само в първата линия при подреждане на
парадите, но и първите, на които се връчват бойни знамена, наречени (както е прието в кавалерията) щандарти. Конвоят на Негово Височество княз Александър I получава щандарта си
на 30 август 1881 г. За щандарта няма данни къде е произведен. По рисунъка
си прилича на знамето, предназначено за 1-ва опълченска дружина и е с образа на Свети Александър Невски, изобразен прав на бяло поле [Дерменджиев
2009: 55-62].
Четиригодишното командване на конвоя са един от най-хубавите години за Мосолов. Помага му младият княз Гедройц. Скоро се строят казарми за
конвоя в Княжево, окомплектова се и състава – назначен е офицер по домакинската част – грузинеца Кирвалидзе. Постепенно в състава на конвоя навлизат
българи – офицерите Церковски, Христо Петрунов, Петър Марков и Владимир Цанков. Подофицер Васил Кикименов е пък първия вахмистър българин
при българската кавалерия. От 1881 г. конвоят има нов помощник – това е руския офицер Юрий фон Кубе. Назначението на Кубе се налага поради честите
отсъствия на Мосолов, който съпровожда българския княз при задграничните
му пътувания. Пълният и подбран състав на ръководството на полка позволява само за един месец да бъдат обяздени 85 коня и да бъдат обучени около сто
войника на редовна езда. Конете са елитни и доставени от Унгария и Русия.
Така на 30 август 1880 г. конвоят се представя с нова униформа в установен
редовен строй по 10 реда във взвод [Мосолов 1936: 45].
Представителните функции, които изпълнява гвардията, определят и
специалното внимание, което се отделя на гвардейската униформа. Първоначално облеклото е като на останалите конни сотни в Земската войска. Утвърдена от императорския комисар на 18 септември 1878 г., униформата на

625

конниците е вариант на опълченската [ЦВА 42л: 128-128а]. Още след първия
парад на 30 август 1879 г., в който новосъздадения конвой участва, на княза
прави впечатление семплата черна униформа. Познавач на европейските традиции в униформеното облекло, владетелят не остава доволен от външния
вид на своите гвардейци. Мосолов и княз Александър І отново обсъждат, този
път предстоящите промени в облеклото на гвардейците. Двамата решават
униформата да бъде от типа и цвета на хусарската и подобна на тази на Гродненския хусарски полк, който по време на Руско-турската война (1877/78 г.)
преминава Балкана. Тя е следната: доломан от тъмно-червен цвят с малинов
оттенък, панталони от френски тюркоаз, бричове обикновени, кавалерийски
сини със сребърни галуни, доломанът със сребърни жгути; шапката – сива
овча, но непременно с орлово перо под кокардата. За ежедневна униформа –
синя куртка с отворена права яка, обшита както по яката, така и по ръкавите
със сребърен шнур.
Първият модел на гвардейската униформа включва висок калпак от сива
кожа. Отпред има посребрен осмоконечен кръст. Над него се поставя овална
трикольорна кокарда със забодено зад нея орлово перо. Калпакът е без подбрадник от метални люспи. При служебна и строева униформа гвардейците
носят фуражка (тъмночервена с малинов оттенък) от сукно с три бели канта. За
офицерите и вахмистъра на конвоя тя е с козирка. Отпред се прикрепя утвърдения образец овална кокарда. Пагоните са единични. За различаване на званията се поставят по един до три пръстена със звездички. Интересни са широките
панталони, които са сивосини с генералски лампаз. Носят се с високи ботуши.
Цялата гвардейска униформа е странно съчетание на елементи от хусарската
и казашката униформа, но тя е най-красивата, най-пищната, най-близко до националната символика [Цанкова, Близнаков 1989: 43-53; Дерменджиев 1994:
50-51; Цанкова-Ганчева 1993: 2, 61]. Веднъж създадена, с малки изменения
парадната униформа е запазена до днес. В нея са съчетани най-добрите елементи от руската хусарска и казашки униформи и от историческата традиция
на българската държава [Мосолов 1936: 44; Въчков 2008: 65].
Въоръжението на конвоя включва дълго хладно оръжие, револвери и
карабини. Офицерите носят шашка кавказки тип на портупей през дясното
рамо. Долните чинове първоначално са въоръжени с руски драгунски саби
образец 1841 г. През 1880 г. със Заповед № 37 са въведени саби с метални
ножници образец 1827 г. Те се носят на портупей през кръста. Първоначално конниците са въоръжени с драгунски пушки „Крънка” обр. 1869, а след
1880 г. с карабини „Бердан -2” обр. 1870. Към снаряжението на офицерите
през 1881 г. при парадната униформа е включена и нов модел кавалерийска
лядунка [Кулинский 2005: 182-183; Въчков 2008: 67; ЦВА 1а: 257].
През първите години Мосолов има затруднения с руските началници.
Според неписано правило в първите години след Освобождението поста военен министър е заеман от руски офицер. Първият от тях е ген. Петър Паренсов. С указ на 18 юли 1879 г. той закрива длъжността „инспектор на войската”, създава длъжността „другар на военния министър” – помощник-минис-
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тър, който се занимава главно с обучението на войските, а в отсъствието на
министъра го замества. На нея е назначен полковникът от Генералния щаб
на руската армия Александър Тимлер. За съжаление първите стъпки на министъра не намират разбиране у младия български княз. През целия престой
на Паренсов непрекъснато има сблъсъци между двамата, за което допринася
допълнително водената линия от руските дипломатически агенти Давидов и
Шепелев. Не еднаквата линия на политика и дипломация по отношение на
Княжество България на руския военен и външен министър и съответните инструкции, които те дават довеждат до усложняване и обтягане на отношения
между княз Александър І и ген. Паренсов [Паприков 1887; Вълков 1971: 28].
На 21 декември 1879 г. е поредния сблъсък между княза и военния министър. Този път повод е мъмрене на флигел-адютанта А. Ползиков, което не
се нрави на княза. Ето неговата характеристика: „Втори руски флигел-адютант
беше кап. Ползиков, млад човек, който навсякъде се бъркаше и всичко искаше
да знае, за да държи княза в течение на всичко, което се върши. Той, в противоположност на Мосолов не беше чужд и от политиката, с което навличаше на
себе си доста неудоволствия, а на княза доста неприятности”[Головин 1897:
126]. Няколко дни по-късно самия К. Стоилов се убеждава, че поведението
на Ползиков и предложената от него листа на поканените на княжеския бал е
доказателство за вината му по отношение въпроса с военния министър. Той
окончателно признава вината на Ползиков в изострянето на военния въпрос
по време на парада на войниците на 6 януари 1880 г., когато Ползиков се намесва грубо и арогантно [Стоилов 1996: 94, 101, 104]. На практика много порано полк. Тимлер обаче повдига проблема за поведението на някои офицери
от свитата на българския монарх. Само офицерите в нея са половината от
офицерите, работещи във Военното министерство. Според Тимлер, поручик
Мосолов, командир на княжеския конвой пилее пари и гуляе непрекъснато,
а това са пари, гласувани от българския парламент за „обдържане на княза и
неговия двор” [Вълков 1971: 34]. Именно това обвинение става повод за първия конфликт на Мосолов не с българи, а с неговите руски началници. Веднага щом научава за обвинението, той пред свои колеги и приятели запечатва
касата на конвоя, явява се пред българския монарх и иска ревизия от полк.
Тимлер, а след това дуел. Тимлер отказва с обяснението, че ревизията ще бъде
извършена от ген. Паренсов след неговото завръщане от Русия. Въпросът се
протака, още повече че Тимлер е принуден да напусне България [Мосолов
1936: 48-51].
Междувременно Паренсов води разговор с Мосолов относно накърнената чест на руските офицери от българския княз с искането си да има по един
германски офицер във всяка дружина. Друга версия дава в своите спомени
Мосолов. Именно по негова препоръка и съвет Мосолов насърчава и изпраща
своите офицери в руски офицерски школи. Това той прави със съзнанието, че
за да станат те воински началници им трябват не само знания, но и авторитет,
който те могат да придобият, продължавайки обучението си в руски и западни
военни училища [Мосолов 1936: 47-48]. Факт е, че през периода 1878-1912 г.
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най-голям брой българи учат или специализират във военноучебни заведения
в Русия. Техният брой е 645. За сравнение в Италия учат 95, в Австро-Унгария
56, във Франция 55 и в Англия – 1 българин [Танчев 2008: 20-23].
След уреждането на този инцидент не се заглаждат недоразуменията.
Постепенно се създава една двойственост – князът, Ползиков, Мосолов, Лесовой, Давидов и от другата страна – Паренсов и Шепелев. За един кратък
период от българското развитие 1879-1885 следва честа смяна на военни министри, техните помощници, както и на дипломатически агенти, което е доказателство за тази двойственост. За обграждането на княза с Мосолов спомага
факта, че Мосолов дава уроци по езда и скоро се сближава с дипломатическия
корпус в София. Той става чест гост в дома на румънския агент Емил Гика, на
руския агент Давидов и секретаря на легацията Лишин, на английския агент
Ласел и др. Тези близки контакти и честите изповеди на българския княз дават възможност на Мосолов да изгради мнение за ставащото в страната и да
дава съвети на княз Александър І. Нещо повече – да даде оценка на преврата
от 27 април 1881 г. [Мосолов 1936: 58-72].
На 27 април 1881 г. българския княз извършва държавен преврат. За
кратък период страната е управлявана от ген. Казимир Ернрот – министър
председател, военен министър и управляващ Министерството на вътрешните работи. Целта на правителството е да подготви условията за отмяна на
Търновската конституция и концентриране на властта в ръцете на княза. Непосредствено след като ІІ Велико народно събрание (1 юли 1881 г., Свищов)
приключва работата си е съставен нов кабинет, без министър-председател, в
който водеща роля имат консерваторите и руските генерали – ген. Владимир
Крилов, а след това ген. Иван Лесовой и ген. Александър Каулбарс. Разрешаването на проблеми, свързани с железопътния транспорт заемат водещо място
във външната политика на кабинета. Консерваторите застават зад изгодния за
българските национални интереси проект на френската фирма „Шатсбан” за
строителство на българска железопътна мрежа. Руските генерали и дипломатическият агент Хитрово поддържат офертата на руската фирма „ГинсбургСтруве”. Разногласията в кабинета обтягат българо-руските отношения. За
да се разреши кризата, княз Александър І успява да убеди руския император
Александър ІІІ да отзове дипломата Хитрово и да изпрати в България ген.
Леонид Соболев, който да оглави новия кабинет (23 септ. 1882- 7 септ. 1883).
Военен министър остава ген. Ал. Каулбарс [Ангелова 2008: 64-77].
В този период руските генерали бавно, но умело успяват да концентрират цялата политическа власт в свои ръце. Кабинетът става основна опасност
за княза. Именно месец август 1883 г. става индикатор за подготвян заговор
против българския монарх. Според А. Мосолов, А. Кох, С. Радев и други, уж
руските офицери се опитват да детронират Батенберг. „Във войската ставаше
пропаганда – пише А. Мосолов – с цел да може след парада на именния ден
на Батенберг – 30 август – да се свали князът и да се застави да подпише, че
се отказва от престола”. Пропагандата се води не само от генералите, но и от
руските офицери и техните съмишленици [Ценов 1895: 35; Кожухаров 1929;
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Радев 1973: 407-408; Головин 1897: 283; Мосолов 1936: 121; Сказкин 1928:
322; Димитров 2001: 144]. Ето описанието на станалото от Мосолов: „ И ние
научихме за намеренията на генералите да влязат някой късна вечер в двореца
с цел, че уж има да предадат телеграми от императора, но в този момент да
принудят княза да седне в чакащия го файтон, да бъде отведен в Лом и там качен на парахода. Успяхме да предупредим дежурния офицер в двореца Върбан
Винаров, който не ги допусна. През време на преговорите с генералите, край
двореца минаха няколко роти под командата на български офицери. Генералите, разбрали, че техния план е открит, се разотидоха” [Мосолов 1936: 121].
Мосолов и командваният от него конвой предотвратяват метеж против
българския княз и по време на парада, по случай именния ден на монарха. Той
разполага конвоя на площада и след края на церемонията, конете от неговата
каляска са разпрегнати, а каляската, заедно с княза е носена от конвоя на ръце
до двореца [Мосолов 1936: 122].
За княза и консерваторите става ясно, че единствения изход от опеката
на руските генерали е премахването на пълномощията и постигане на компромис с умерените либерали. Предвижда се това да стане веднага след откриването на втората редовна сесия на ІІІ Обикновено народно събрание (ОНС) на
4 септември 1883. Споразумението включва следните пунктове: възстановяване на конституцията, разтуряне на Държавния съвет и на ІІІ ОНС след като
утвърди изменението на конституцията, изменението да бъде въведено след
три години, като дотогава остане в сила Търновската конституция.
В промеждутъка между 30 август и 4 септември 1883 г. княз Александър І е на лов. Съпровождат го Мосолов, Увалиев и един взвод от конвоя.
Пристигат късно вечерта и сякаш предчувстващи нещо, лягат с дрехите. Едва
заспали, пристига войник от караула и носи записка. Мосолов не дава сведения за автора, а само посочва, че генералите Соболев и Каулбарс са решили
да завземат караула и самия дворец с една дружина и след това да не допускат
княза в двореца. Предполагат, че в този случай князът ще отиде във военното
министерство, където ще го чакат генералите, които няма да го освободят докато не подпише абдикацията си от българския престол [Мосолов 1936: 122123]. Веднага тримата потеглят за столицата и още преди 8 ч. сутринта са в
двореца. За кратко време обграждат двореца и подменят караула на 10–а дежурна дружина с караул от конвоя. Само минути закъснява военният министър Каулбарс с верните нему части. Мосолов категорично отказва да го пусне
и смени караула на двореца [Вълков 1977: 160; Мосолов 1936: 124].
Няма достатъчно документи за изясняването на т.нар. „опит за преврат”, особено що се отнася не до неговия замисъл, а до практическата му
страна. Преди всичко буди недоумение факта, че не се съобщава дата. Мосолов отбелязва, че Каулбарс свикал събрание на офицерите от Софийския
гарнизон с цел да ги убеди да участват в замислената акция, но началникът
на гарнизона полковник Логвенов му възразява. Доста хора, в това число и
българи, участват в караула и пехотната дружина, с която уж ген. Каулбарс се
отправя да овладее двореца – защо никой от тях не пише по-късно за станали-
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те събития? Неясно се описват те и от такива приближени на княза като Кох и
самия Мосолов [Стоилов 1996: 323].
„Опитът за преврат”, за детронация доста шумно се раздухва от княза
и консерваторите с цел да укрепят собствените си позиции в борбата с генералите, да привлекат на своя страна либералите, да повдигнат въпроса за
командването на армията и положението на руските офицери в нея. От своя
страна, либералите доста находчиво използват тези слухове (за детронацията
на княза и диктатурата на генералите), за да искат отстъпки от Батенберг. Уж
Цанков разиграва една мистификация пред княза – сплашва го, че Русия иска
да свика ВНС, което вместо конституция да обяви 10-годишен протекторат на
Русия над България [Сказкин 1928: 299, 314].
Щом в Петербург научават за намеренията на някои либерали за детронация, изпраща указание руските офицери да се държат неутрално – да не
вземат нито страната на княза, нито на противниците му [НБКМ 112: 1]. Това
красноречиво говори доколко официална Русия тогава се ангажира с идеята за детронация на българския монарх и каква роля предписва тя на своите
офицери в българската армия. Руското правителство държи сметка да не се
компрометира пред Европа с вмешателството си във вътрешните работи на
България [Сказкин 1928: 305].
На 6 септември 1883 г. князът обявява решението си да възстанови Търновската конституция след като Народното събрание внесе в нея известни
поправки. Случилото се през август и септември 1883 г. има няколко основни
последствия. Княжеските пълномощия и приетите след април 1881 г. антиконституционни закони продължават да са в сила. Руските генерали са отстранени от управлението на страната и им е отнета възможността за активно
сътрудничество с непримиримите либерали, но по този начин рухва окончателно и доверието към българския княз в Петербург.
По това време на преден план излиза идеята за разделянето на властта
във военното министрество. Решението на Народното събрание от 19 септември 1883 г. за разделянето на военното министерство на „командна” и „административна” част има пряко отношение към руските военни дейци и офицери на служба в Княжество България. Това решение обаче не е съгласувано
с Русия. Руското правителство го преценява като критичен момент. Йонин
предлага полк. Редигер – управляващ военното ведомство – да поеме командването на руските офицери и на армията от името на царя. Българският княз
иска ген. Лесовой. На 26 септември 1883 г. Йонин уведомява княз Батенберг,
че царят не е съгласен да бъде назначен ген. Лесовой за военен министър, че
военният министър трябва да бъде и военен министър, и главнокомандващ, и
че до идването на такъв човек от Русия всичко остава по старому. Князът се
съгласява наполовина. На 27 септември 1883 г. той предлага поста военен министър на полк. Редигер, а на полк. В. И. Котелников – началник на строевото
отделение в министерството и лично предан на княза офицер – длъжността
началник на щаба на армията (какъвто щаб тогава не съществува). Полковник
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Редигер съзира в този ход скрита форма на разделяне на военното министерство, поради което не се съгласява.
„Военният въпрос” навлиза в критична фаза. Затова князът постъпва
тактично, като дава положителен отговор на телеграмата на император Александър ІІІ, в която той настоява да се отложи указът за разделяне на военното министерство до пристигането на представител на императора, който ще
води преговори за уточняване положението на военния министър и на руските
офицери [Сказкин 1928: 305, 326-327].
Събитията изпреварват преговорите. Рано сутринта, на 12 октомври
1883 г., Йонин пристига при Редигер и съобщава, че е получил шифрована
телеграма от Обручев, в която има височайша заповед: ген. Лесовой и кап.
Ползиков веднага да отпътуват за Русия. Ако те не изпълнят заповедта, с тях
ще бъде постъпено като с неподчинили се на волята на руския император, т.е.
като дезертьори. Заповедта е предадена на Редигер, за да даде необходимите
разпоредби. Заповедта според Редигер е предизвикана от докладите на Каулбарс и Соболев за настроенията на руските офицери в България. Последните
гледат на българската войска като на част от руската армия, като руски авангард на Балканите. В последните месеци обаче се появяват големи съмнения
за предаността на българския княз към Русия. Някои офицери смятат, че щом
клетвата им към руския император е принесена към княза, то вече нищо не ги
свързва с Русия и следва цялата българска армия да се освободи от опеката на
Русия. За да предотвратят това и дадат на руските офицери урок, е решено да
отзоват двамата най-ярки привърженици на българския княз [Головин 1897:
300]. Скоро Александър Мосолов е отзован от свитата на българския монарх,
както и българските офицери от Русия. Стига се отново до критичната точка,
която намира своето разрешение с военната конвенция от ноември 1883 г.,
която е безспорен успех за двете страни. Най-същественото в нея е, че военния министър се назначава от българския княз в съгласие с руския император, че той, както и руските офицери, се подчиняват на конституцията и българските закони, че им се забранява да се месят във вътрешнополитическите
борби, че организационните изменения в армията и във военните закони се
правят на общо основание, както и другите вътрешнополитически въпроси,
че руските офицери са временно в България, като се разрешава да остават на
служба в българската армия за срок от три години, че по отношение на тях
военния министър има правото да прави пред своето правителство предложения за вземане на съответните марки, че той е и техен началник. Подписаната
военна конвенция съдейства за решаване на „военния въпрос”, за превъзмогване на кризата. Събитията обаче които довеждат до нея предрешават съдбата
на Мосолов.
Княжество България напуска Александър Мосолов – героят от Рускотурската война, създателя на българската гвардия, нейния пръв командир и
човекът, направил всичко, за да опази живота и трона на първия български
княз Александър І. При заминаването си в своята последна заповед № 307
от 3 ноември 1883 г. той ще напише: …Помнете деца, първата длъжност на
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всеки конвоец е да обича повече от себе си Княза. Да смята за щастие да отдаде последната капка кръв за него. Служете и живейте честно…. След Бога,
почитайте Княза… Обичайте войника, там гдето е нужно бъдете строги, но
справедливи и му внушавайте безпределна обич към своя шеф (Княза – бел.
моя – Р. А.) и към Вашата Освободителка Русия” [Мосолов 1936: 130]. Тази
честност и справедливост всъщност помагат на Мосолов да продължи своята
военна и човешка кариера. Той става генерал-лейтенант от руската лейбгвардия, Началник на канцеларията на Дворцовото Императорско министерство.
След това е посланик в Букурещ (1917). Като приближен на последния руски
цар Николай II е сред заговорниците в неуспешния опит за спасение на семейството на императора през 1918 г. Успява да емигрира. Години по-късно
Мосолов (1931) ще се завърне и ще намери смъртта си (1 октомври 1939 г. ) в
България – в своята втора родина [Райкин 2003: 19]. А подготвената от него
гвардия ще защити името си във войните за национално обединение – заслужено признание за своя пръв командир и учител – Александър Мосолов.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПАДНАЛИТЕ ПРЕЗ
1943-44 Г. АНГЛО-АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ
В БЪЛГАРИЯ И КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ
БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА ТЕРИТОРИИ
Станимир Станев, Рандъл Ханъм

То the question of Anglo-American
planes, fallen during 1943-44 in Bulgaria
and in the areas, controlled
by the Bulgarian army
Stanimir Stanev, Randall Hannum
ABSTRACT: Based on years of research in the Bulgarian and American
archives and on testimony of witnesses, an attempt was made for the first time to
compile a roster of the Anglo-American planes fallen in Bulgaria and in the territories occupied by the Bulgarian army in the period from 1 August 1943 to 8 September 1944. The list covers planes, which were held as prisoners of war in Bulgaria,
as well as crew members, who died in those territories.
KEY WORDS: Bulgaria in WWII, aviation history, USAAF loses, RAF loses, fallen planes in Bulgaria, POW

За въздушните битки над България и съседните балкански страни по
време на Втората световна война, от 1 август 1943 до началото на септември
1944 год. има много публикации и информационни източници. Това, по което
се отличават, е рекапитулацията за загубите на съюзническа авиация в България и в териториите под временна окупация на българската войска, изразена
в паднали самолети, убити и пленени членове на екипажи. Наши изследователи – К. Скотунов, И. Бориславов, Д. Недялков, Й. Миланов, Н. Котев, Р.
Руменин, Н. Сладкаров и др., дават цифрите от 57 до 147 паднали самолети
на съюзниците [Христов 2010]. По-малък брой на паднали самолети се дават
в американски публикации. Различни са и данните за пленени и убити авиатори. Авторът на последната чуждестранна книга за военнопленническия
лагер в Шумен, бившия военнопленник в него Robert Johnson, посочва за американски загуби общо 60 бомбардировачи и изтребители и общо 475 убити,
изчезнали и пленени авиатори [Johnson 2006]. Две от причините за липсата на
обобщени данни за загубите на съюзната авиация се дължат на липсата на достатъчно наши архивни документи или неточности в тях и на неясните рамки
на териториалния обхват на данните за падналите самолети.
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Авторите си поставят амбициозната цел за пръв път у нас да представят
обобщени данни за това при следните ограничения:
1. В обобщените таблици са включени потвърдени от поне 3 независими източника сведения за паднали самолети само на сегашната територия на
страната и на окупираните през Втората световна война от българската войска територии в днешна Югославия, Македония и Гърция.
2. За достоверен факт за паднал самолет се приемат данни от следните
независими източника на информация:
– първи източник – най-малко 2 различни български архивни документа, касаещи един и същи случай на катастрофа по време, място и тип на самолета, в това число и резултат от разследване на органи на МВР.
– втори източник – официален американски документ (т.н. MACR) или
английски документ (RAF Form 441A) за изчезнал самолет.
– трети източник – първостепенни свидетелски показания, получени
чрез интервюта от авторите на мястото на катастрофа.
– четвърти източник – резултат от теренно проучване на екип от специалисти от USJPAC, DPMO или от екип на БА.
3. Дневниците на българските и чуждестранните ВВС, описващи победите на летците, мемоари и исторически четива без посочени източници са
взети само са сведение, поради често субективния им характер. Поради това,
че някои от тях не са потвърдени, тези сведения се класифицират като „съобщение за случай на катастрофа” [Руменин 1990]. По същия ред се процедира
и със сведения от непреки (второстепенни) свидетели.
4. Не са включени паднали самолети в Румъния и други страни, от които няма намерени убити или пленени на териториите от т.1, независимо от
причината за свалянето им.
На базата на анализа на достъпните американски [MACR 2010] и наши
архивни документи [ДЦВА 1- 5], мемоарна литература, интервюта, свидетелски показания и собствени проучвания, авторите предлагат в Табл. 1 данни
за тези загуби. След проучванията на документи и артефакти, интервюта със
свидетели и експедиции, които продължават, тези данни ще се доуточнят.
Тип самолети и принадлежност Паднали самолети
(Брой)
USAAF
49
Бомбардировачи B-24 и B-17
22
Изтребители P-38 и P-51
71
Общо за USAAF:
Британска общност (CW)
14
Бомбардировачи
14
Общо за CW:
Общо за съюзниците
85

Табл. 1. Паднали самолети на съюзниците
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В таблица 2 е даден обобщен списък на падналите 85 самолета. В таблица 3 е даден списък на падналите извън териториите в т. 1 10 самолета, от
които има убити и пленници в тези територии – 9 американски и 1 английски бомбардировачи. Означенията в някои колони на таблиците имат следния
смисъл: Ид. No. – идентификационен номер на самолета в доклада; MACR –
номер на документа на американските ВВС, описващ липсващ самолет и
екипаж; KIA и MIA – брой убити или в неизвестност членове на екипажа в
посочените територии. Трябва да се отбележи, че от тези екипажи може и да
има спасили се от плен, или пленени в съседни страни, поради това не винаги
броят на убитите и пленените у нас е равен на общия брой на членовете на
екипажа.
В Табл. 4 е даден общ списък на падналите самолети и на човешките
загуби на съюзниците. Общият брой на тези самолети е 95.
Тип самолети и
принадлежност
USAAF
Бомбардировачи B-24 и
B-17
Изтребители P-38 и
P-51
Общо за USAAF:
Британска общност
(CW)
Бомбардировачи
Общо за CW:
Общо за съюзниците

Паднали Загуби в
самолети
хора
(Брой)
(общо)
58
497

Убити Пленници ИзчезнаВ
(KIA) другаде и
ли
плен
спасени
(MIA) у нас
172
10
19
296

22

22

5

-

3

14

80

519

177

10

22

310

15
15
95

66
66
585

26
26
203

7
7
17

3
3
25

30
30
340

Табл. 4 Обобщени данни за загубите на съюзниците
Съставянето за пръв път у нас на таблици със загубите на съюзната
авиация ще допринесе за последващи военно – археологични проучвания, и
уточняване на факти по гибелта или пленяването на съюзни авиатори у нас по
време на Втората световна война.
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Ид.
No.

Дата
на падане

Район на падането
Тип
Сериен/ MACR
на самолета
самолет Борд. N

1B
2B
3B
4B
6F
7F
8B
9B
10F
11B
12F
13F
14F
16B
17B
18F
19B
20F
21F
22B
23B
24F
26B
27F
28F
29F
30F
32B
33B
34B
35B
36B

1.VIII.1943
1.VIII.1943
1.VIII.1943
1.VIII.1943
18.X.1943
14.XI.1943
24.XI.1943
24.XI.1943
10.XII.1943
20.XII.1943
20.XII.1943
20.XII.1943
20.XII.1943
10. I.1944
10. I.1944
10. I.1944
24. I.1944
24. I.1944
24. I.1944
30. III.1944
30. III.1944
30. III.1944
5. IV.1944
15. IV.1944
15. IV.1944
15. IV.1944
17. IV.1944
6. V.1944
6/7. V.1944
7/8. V.1944
13. V.1944
18. V.1944

Сърбия, Гоин дол
Сърбия, Суха Морава
Сърбия, Кокарци
Сърбия, Каракаш мах.
Македония, Скопие
Македония, Дебър
Македония, Струмица
Македония, Богомил
Радомир, Негованци
София, Горни Пасарел
София
София, Горни Пасарел
София, Горни Пасарел
Радомир, Радибош
Перник, Кладница
Сливница, Гълъбовци
Македония, Скопие
Македония, Скопие
Македония, Скопие
Брезник, Кошарево
Брезник, Кошарево
Брезник, Кошарево?
Монтана, Куле махала
Русе, Тръстеник
Русе, Сандрово
Русе, Пиргово
Радомир, Дуган
Кула, Бойница
Кула, Вълчек
Радомир, Блатешница
Оряхово, Галиче
Македония, Габрово

B-24 D 4240364
B-24 D 4111840
B-24 D 4123717
B-24 D 4124121
P-38 G
432552
P-38 G 4213238
B-24 D 4241018
B-24 J 4273137
P-38 G 4212894
B-24 J 4273428
P-38 G
432413
P-38 F
432151
P-38 G
432532
B-17F
425170
B-17F
425811
P-38 G
422458
B-17 F
425836
P-38 F
432123
P-38 G
432501
B-17 G 4231683
B-17 G 4231851
P-38 G 4213452
B- 17 G 4231182
P-38 J 42104102
P-38 J
4267965
P-38 J 42104151
P-51 B 42106479
B-24 H 4252282
Whimpy LN982’Q
Whimpy LN804’T’
Whimpy
B-24 G 4278081

165
173
334
462
990
1603
1298
1300
1480
1592
1599
1600
1601
1819
1824
1816
1993
2040
2041
3364
3370
3692
3882
4371
4368
4378
4230
5459

4842

Командир (Звание,
имена), Общ брой
авиатори на борда
Cpt. James Gunn Jr., 9
1L Julian Darlington, 10
Cpt. Hugh Roper, 11
1L Victor Olliffe, 11
2L John Homan Jr., 1
2L Roy Hurst, 1
2L PhilipGore, 10
Cpt. Dr. Stanisavlevich,10
2L Harry Downey, 1
2L Robert Brown, 10
2L Edward Tinker, 1
2L George Mitchell, 1
2L John McLendon. 1
2L Dale Shupe, 10
2L Thomas Finch, 10
Cpt. George Richards, 1
2L Thomas Grissom, 10
1L Thomas Judd, 1
2L Robert Schultz, 1
2L Leroy Rigney, 10
1L Fred Wickham, 10
1L Charles Townsend, 1
2L Jess Coppedge,10
2L John Ingram,1
2L Joseph Garrity, 1
1L Robert Zimmerman, 1
2L Raymond Dameron, 1
1L William Beck, 10
FS K.C.J. Martin, 5
W/O T.Bradshaw, 5
?
Cpt. Don Rawls, 10

KIA В
MIA плен
у нас
8
1
0
6
11
0
8
3
1
0
1
0
1
9
0
10
1
0
9
1
0
1
0
1
0
1
1
9
7
3
1
0
4
6
0
1
0
1
10
0
10
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
7
3
0
5
1
0
?
0
2
8
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37B
38B
39F
40B
41F
43B
44B
45F
46F
47B
48B
49B
51B
53F
54B
55B
56B
57B
58B
59B
62B
63B
64B
65B
66B

18. V.1944
18. V.1944
18. V.1944
4.VI.1944
10. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11. VI.1944
11.VI.1944
12. VI.1944
23. VI.1944
23. VI.1944
23. VI.1944
23. VI.1944
23. VI.1944
24. VI.1944
24. VI.1944
24. VI.1944
24. VI.1944
24. VI.1944

67B
68B
69B
70B
71B
72B
73B
74B
78B
80B
82F
83B
84B
85B
86B
87B
88B
89B
90B
91B
92F
93B
94B
95B

28. VI.1944
29. VI.1944
29. VI.1944
29. VI.1944
29. VI.1944
3. VII.1944
3. VII.1944
3. VII.1944
12.VII.1944
22.VII.1944
31.VII.1944
10.VIII.1944
10.VIII.1944
10.VIII.1944
10.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
17.VIII.1944
18.VIII.1944
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Б.Слатина, Бърд.геран B-24 J 4264347 5057
2L Thomas Markham, 10
Мездра, Веслец
B-17G 4231825 5791
1L Louis Menge, 10
Дупница, Джерман
P-38J 42104063 5042
2L Paul Wingert,1
Пирот, Югославия
Whimpy LP120’N’
FS F.R.Hughes, 5
Драгоман, Гр. падина
P-38 J
4328704 5634
1L Carl Hoenshell, 1
Враца, Горно пещене
B-24 G? 4278260 5641
1L Robert Heald, 10
Русе
B-24 H 4129251 5668
2L Charles Haun, 10
Радомир, Върба
P-38 J
4328636 5756
2L Leonard Wood, 1
Радомир
P-38 J
4328678 5759
2L Dan Wylie, 1
Никопол, Ново село
B-24 H 4264500 5771
2L Earl Brawninger,10
Русе
B-24 H 4252671 6014
2L Clarence Odle, 10
Кюстендил, Блатец
B-24 G
427829
6021
2L James Gudger, 10
Русе, Абланово
Whimpy
Ботевград
P-51 B
437024
5777
2L Joseph Riley, 1
Лом, Криводол
Whimpy
McAulty, 5
Македония, Тетово
B-24 H 4252706 6176
Mj. Walter Smith, 10
Карлово, Сухозем
B-17 F
425951
6406
2L Edwin Anderson, 10
Берковица,Д. Слатина B-24 G 4237813 16203
2L John Muirhead, 10
Сърбия, Пирот
P-51 C 42103456 няма
2L David Hanson, 1
Сърбия, Пирот
B-24 H 4252678 няма
2L Charles Crane, 11
Ситово, Нова попина
B-24 G 4278380 6365
2L Henry Van Popering, 10
Самоков, Доспей мах. B-24 H 4128846 6403
1L Robert Anderson,10
Панагюрище, Стрелча
B-24 J 42100259 6437
2L Wilson Stallings,11
Македония, Конче
B-24 H 4252547 7130
2L Melvin Rudd,10
Македония,р.
B-24 J 4273136 11265
2L Roland Stumpff,10
Брегалница
Перущица, Чурен
B-24 H 4252701 6820
2L John Crouchley,10
Елена, Илаков рът
Liberator?
7?
Русе, Гагаля
Liberator EW970’F’ SAAF
Mj. J.A. Mouton,7
Свищов, Новград
Whimpy MF194’F’ RAAF
FS L.Fallon, 5
Русе
Liberator EW104’Y SAAF
L D.J.S. Haggie,7
Бойчиновци, Люта
B-24 H 4251157 6339
2L William Holgate,10
Оряхово, Остров
B-24 H 4295388 6363
1L George Hillman,11
Сърбия, Пирот
Whimpy LP253’C
W/O Richard Sutcliffe, 5
Гърция, Porto Lagos
Whimpy
162 Sq.
F/O Harold Painter, 7
Ловеч, Гостиня
B-24 G 4278343 7054
1L Francis Puntenny,11
Оряхово, Ставерци
P-51 D 4413364 7155
1L BobbieWinn, 1
Плевен
B-24 G 4278320 7185
1L Donald Riggs, 10
Плевен
B-24 G 4278464 8087
2L Craig Morrow,10
Лом,Чорлево
Whimpy LN972’W
L Noel Catherine, 6
Лом, Долно Линево
Whimpy LP548’H
FS C.G. Hill, 5
Мездра, Лик
B-24 J 4278504 7456
1L John Mason,10
Берковица, Комарево
B-24G 4278182 7628/32
1L Joe Crawford, 9
Македония, Скопие
B-24 G 4278159 7629
2L Donald Gilbert,11
Лом, Расово
B-24 G 4278206 7634 2L James McConnaughey,10
Брезник,Габров дол
B-24 G 4278203 7672
1L J.J.Walker, 9
1L Bennard Shipp, 1
Лом
P-51 B 42106455 7864
Враца, Игнатица
B- 24 J 4440489 7631/37
1L HenryFord, 12
Косово, Призрен ?
B – 24 H 42502298 7678
2L James Young, 9
Оряхово, Липница
B-24 G 4278295 7693
Cpt. Allie Peoples, 9

1
10
1
4
1
0
2
0
0
0
2
6
0
1
5
0
1
3
0
0
0
0
10
2
0

9
0
0
1
0
10
8
1
1
2
8
4
0
0
0
10
8
7
1
11
6
10
1
8
10

1
7?
2
4
7
0
0
2
0
1
0
0
0
0
5
2
2
2
0
0
0
12
0
0

9
0
4
1
0
0
11
2
7
6
1
10
8
6
0
8
7
2
10
4
1
0
0
9

96B
97F
99B
100B

18.VIII.1944
26.VIII.1944
26.VIII.1944
26.VIII.1944

Оряхово, Д.Гнойница
Враца, Нефела
Сърбия
Сърбия,Владички хан

B-24 J
P-51 B
B-24 H
B-24 G

4299858
?
4128862
4278240

15306
няма
8086
9718

1L Raymond Baker, 11
2L Henry Wise, 1
L.Col. Hugh Graff, 12
1L Edwin Kieselbach, 9

1
0
7
6

10
1
5
3

Табл. 2. Данни за падналите самолети на посочените територии

Ид.
Дата
Район на падането
Тип
Сериен/ MACR
No. на падане
на самолета
самолет Борд. N
25B
31B
50B
60B
61B
75B
76B
77B
81B
98B

4. IV.1944
26. IV.1944
11. VI.1944
23. VI.1944
23. VI.1944
3. VII.1944
3. VII.1944
3. VII.1944
31.VII.1944
26.VIII.1944

Румъния
Гърция, Hrisokefalos
Около р. Дунав
Румъния
Италия
Румъния, Гюргево
Румъния, Гюргево
Румъния, Зимница
Сърбия,Бор
Италия

B-24 H
Wimpy
B-24H
B-24 H
B-17 G
B-24 G
B-24 H
B-24 J
B-24 D
B-24 H

4128655

3978

4252684
4129495
4231622
4278154
4252085
42109831
4272767
4252635

6096
12527
6374
6758
6764
6762
7210
7955

Командир( Звание,
имена), Общ брой
авиатори на борда
F/O William Thieme, 11
6?
1L Lawrence Rose,10
2L Robert Lynn,10
1L Jack De Haas,10
1L Kenneth Wilson,10
2L Irvin Walrath,10
1L August Dugi,10
1L William Paterick, 10
2L Wallace LaMay,10

KIA В плен
MIA у нас
8
6?
8
2
0
3
2
0
4
0

2
0
0
4
2
7
3
1
0
4

Табл. 3 Самолети, паднали извън посочените територии,
от които имало убити или пленници у нас
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непубликуван документ за структурата
и дейността на военноисторическия
отдел при българската армия
Стефан Минков

Unpublished document on the structure
and activity of the military-historical
DEPARTMENT AT THE BULGARIAN ARMY
Stefan Minkov
ABSTRACT: The paper presents an interesting document connected with
the history of the Military History department at the General Staff of the Bulgarian
army. It contains a description of the structure and activity of the department.
KEY WORDS: Military History, Bulgarian army, document.

Публикуваният документ е част от архива на Центъра по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
Представен е етап от развитието на военноисторическите институции
в България, които за по-малко от сто години от съществуването си успяват да
се наложат като авторитетни изследователски центрове на един специфичен
клон от историческата наука – военната история. Началото е поставено през
1914 г., когато военното министерство създава специална комисия, имаща за
цел да напише история на българското участие във войните през 1885, 1912
и 1913 г. Първоначално комисията се състои от трима члена: подполковник
Марко Андреев и майорите Йордан Венедиков и Константин Соларов. Тя се
изправя пред много трудности, свързани най-вече с издирването на документи и тяхната обработка. След края на Първата световна война задачите, които комисията си поставя, стават повече и по-сложни. Необходимо е и проучването на участието на българската армия във войната. До преврата на 9
септември 1944 г. са написани истории на сръбско-българската, балканската,
междусъюзническата и част от историята на световната война. Създаден е
военният музей, а списание „Военноисторически преглед” придобива голяма
популярност.
След 1944 г. мащабите на дейността на военноисторическите институции се променят, за което свидетелства представеният документ. С публикацията му авторът цели да представи чрез автентичен източник структурата и
част от дейността на институциите, свързани с военната история. От друга
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страна документът е ярко свидетелство за епохата си, с доминиращата тогава
идеологизация на науката, с приоритета, който е даден на т. нар. Отечествена
война на българската армия от есента на 1944 – пролетта на 1945 г., с мащабните научни проекти.
М[инистерство] [на] Н[ародната] О[тбрана] 1
Секретар на министъра
ТУК – МИНИСТЪРА НА
НАРОДНАТА ОТБРАНА
№_
До председателя на
М[инистерския] С[ъвет]
_ септ[ември] [19]56 г.
др. Антон Югов
София
Доклад
От министъра на нар[одната] отбрана
Арм[ейски] ген[ерал] П. Панчевски
От началника на Военно-историческия отдел при Генералния щаб – МНО
Генерал-лейтенант Щерю Атанасов
относно: признаването на В[оенно] И[сторическия] О[тдел] при
Г[енералния] Щ[аб]
за научно-изследов[ателски] институт
Другарю Генерал,
Военно-историческият отдел при Генералния щаб – МНО в своята дейност през последните години се развива като научен военно-исторически институт.
В отдела се създадоха три отделения, дейността на които обхваща военната история на нашия народ от създаването на държавата до наши дни. Така:
Отделение „Стара военна история на България” обхваща периода от
създаването на българската държава до освободителната Руско-турска война
1877-1878 година. Сега то издирва и подготвя за публикуване избрани документи по създаването и дейността на Българското опълчение през Освободителната война 1877-78 година и по формирането на Българска земска войска
след войната. Първият том от тези документи са под печат, а вторият том – ще
се печати през 1957 година, когато ще бъде готов и един том документи за
Българската земска войска.
Отделението организира също проучването на данните върху военната история на нашия народ, които дават в своите съчинения старите автори
и други писмени паметници – византийски, латински, старобългарски, арабски, френски, руски, турски и др. Те са ценни извори за изследване нашето
Откъсите от документа, които са в Italic са добавени с молив към основния
текст, който е напечатан на пишеща машина. Поставянето на двама адресата свидетелства, че първоначално докладът е бил от Щ. Атанасов до министър П. Панчевски,
който използва същия текст в доклад до Министерския съвет.
1
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военно минало. До края на 1956 година ще бъде предаден за печат първият
том от книгата „Извори върху българското военно изкуство”, обхващащ периода от създаването на българската държава до падането на България под
турска власт, а през 1957 година ще се подготви втори том за периода на турското робство. Към изворите ще има подробен коментар върху развитието на
българското военно изкуство и кратки бележки за авторите и стойността на
техните сведения. С оглед характера на работата за сътрудници са привлечени професори и научни работници – археолози, историци и езиковеди
от Историч[еския] институт на Б[ългарската] А[кадемия на] Н[ауките],
Соф[ийския] университет и В[оенна] академия – Раковски.
Отделение „Нова военна история на България” обхваща периода от освобождението на България от турско владичество 1877-78 година до Великата октомврийска социалистическа революция. То подготвя за публикуване
документи от Сръбско-българската война 1885 година. Предстои съставянето
на сборници от документи от Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна империалистическа война, след което ще започне и написването на
популярни истории на същите войни, както и монографии върху отделни проблеми: биографии на български военачалници, бунтове в армията, работата на
Партията в армията и други. Освен това, в отделението за сега са подготвени
за печат и документи за работата на Партията в армията през 1941-44 година
в един том.
Отделение „Най-нова военна история на България” обхваща периода
от Октомврийската социалистическа революция 1917 година до наши дни.
Основна задача на отделението в предстоящите 1-2 години е да напише пълна история (подч. в документа) на Отечествената война на България 1944-45
година. В тази история ще се разгледат подробно военните действия на Българската народна армия през войната и на основата на анализа на действията
ще се направят съответните научно обосновани изводи и поуки от оперативно
и тактическо гледище. За сега е почти завършена работата върху действията
през първия етап от войната с общ обем 4 тома. Същите се дообработват.
Предстои написването на следващите 3 тома – действията през втория етап
от войната.
През настоящата година отделението започна работа за съставянето на
сборници от по-важните документи за Отечествената война, които ще бъдат
публикувани в близко бъдеще.
За задоволяване нуждите на широкия кръг читатели, и с оглед популяризирането на Отечествената война 1944-45 година – тази най-справедлива
война, водена от българския народ за защита на своята свобода и национална
независимост се пише популярна история на Отечествената война, издават се
също така подходящи примери на високи морално-боеви качества, проявени
от нашите бойци и командири през войната.
Освен горните мероприятия, отделението се занимава с проучването и
разработването на редица научни проблеми из нашата най-нова военна история – по интересните операции през Отечествената война; ролята на Българ-
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ската комунистическа партия за осигуряване победата в Отечествената война,
зараждане и развитие на Българската народна армия и др.
Към отдела има Военно-исторически архив и библиотека.
Военно-исторически архив съхранява голямо количество документални материали от Освободителната война 1877-78 година до днес. Военно-историческият архив организира комплектуването, съхраняването и отчитането
на документалните материали, организира научно-техническата им обработка, съставя научно-справочен апарат – описи и други справочници, представя
за научно ползване събраните и научно обработени документи върху миналите войни и отделни операции и пр. С това архивът подсигурява написването
на историята на отделните войни, на някои операции, на войскови части и
биографии на наши пълководци. От сътрудниците на Военно-историческия
архив се изисква да бъдат добре подготвени специалисти – архивисти или
историци, за да се справят с поставените им задачи.
Военно-историческата библиотека при отдела също развива ценна научна дейност. В нея се събира, обработва и запазва завинаги както новата,
така и старата военна литература. Библиотеката се създава от 1948 година
насам и се оформи като Централна военно-историческа библиотека, която обслужва както офицерите от Народната армия, така и други научни работници.
Литературата нарастна на над 100 000 тома, разпределена на историческа,
военно-историческа, марксическа, обществено-политическа, периодична, художествена с военна тематика, стара руска, съветска, френска, немска, италианска, английска, румънска, албуми, атласи, ръкописи и пр. В библиотеката се
съхраняват много стари военни и исторически издания, които са единствени
в нашата страна, ценни старопечатни и ръкописни трудове по военно дело.
През 1955 година към библиотеката се откри справочно-библиографска служба, която издава месечно периодично издание „Военен книгопис” и „Библиографски справки”.
Отделът издава периодически „Военно-исторически сборник” – четиво
с научно-популярно съдържание, третиращо въпроси из нашето военно и революционно минало. В[оенно] И[сторическият] сборник се посреща с голям
интерес от нашата общественост и неговите читатели у нас и в чужбина
непрекъснато нарастват.
Отделът издава ежегоден сборник от историческо-тактически примери, който е ценно помагало в работата по обучението на нашия военен кадър.
Научно-изследователската дейност на Отдела в областта на военното и
революционно минало на българския народ несъмнено ще допринесе за обогатяването на нашата военно-историческа наука, както и за възпитанието на
народа ни в дух на социалистически патриотизъм.
За улесняване творческата дейност на отдела, за разширяване и задълбочаване на неговата научно-изследователска работа на базата на взаимоотношенията му със сродни научни учреждения у нас, както и в СССР и страните
с народна демокрация, от голямо значение е същият да получи официално
признание на научен институт.
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Научно-изследователската работа в отдела, която се извършва понастоящем, проблемите с които сега се занимава, както и тези, които предстоят
за разрешение, надхвърлят рамките на Отдела като военно-административно
учреждение и характеризират последния повече като научно-изследователски
институт.
Признаването на Отдела за научен институт (което вече е направено в
СССР и в страните с народна демокрация), ще съответства не само на характера на неговата дейност, но и ще даде възможност да се използват за работа
по-квалифицирани научни кадри. Това от своя страна ще има за резултат още
по-голямото разширяване и задълбочаване работата на Отдела по цялостното разглеждане на въпросите на нашата военно-историч[еска] наука, поради което предлагам Министерския съвет да приеме следното ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Предвид на това, моля да се направи необходимото, Военно-историческият отдел при Генералния щаб – МНО да бъде обявен за научен институт.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ /п./ /Щ. Атанасов/[ДЦВА]
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В зависимост от органа, който подпомагат при осъществяване на неговите правомощия, администрациите са разпределени по нива, съгласно чл. 1,
ал. 3 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в
администрацията [ДВ 2004] и т. 1 от заб. на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004].
Нормативно определена, длъжността в администрацията е позиция, заемана по служебно или трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на закон, въз основа на определени изисквания и критерии, като е свързана с конкретен вид дейност на лицето, което я
заема, изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика – чл. 2, ал. 1 от Наредбата за прилагане на
Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004].
Разпределението на администрациите по нива е както следва:
Първо ниво: Централните управления на агенция “Митници”, на Националния статистически институт; Държавната комисия по енергийно регулиране; Агенцията за ядрено регулиране; Патентното ведомство; Агенцията за държавни вземания; Агенцията за финансово разузнаване; Агенцията
за държавна финансова инспекция; Държавната комисия по хазарта; служба “Военна информация”; служба “Сигурност – военна полиция и военно
контраразузнаване”; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за
защита на личните данни; Държавната комисия по сигурността на информацията; Държавната агенция за младежта и спорта; Държавната агенция за
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информационни технологии и съобщения; Комисията за защита от дискриминация;
Второ ниво: Административни структури, създадени със закон, чиято
дейност се отчита пред Народното събрание; административните структури,
създадени със закон към Министерския съвет; Държавни агенции по чл. 47
от Закона за администрацията [ДВ 2006], в т. ч. дирекциите “Гражданска защита” на Държавна агенция “Гражданска защита”; администрациите на държавните комисии към Министерския съвет по чл. 50 от Закона за администрацията [ДВ 2006]; областните администрации, Общинската администрация
на Столичната община; териториалните звена на Агенция “Митници”; Националното управление по горите; администрациите на държавните комисии
към министър по чл. 50 от Закона за администрацията; агенциите по чл. 54
от Закона за администрацията [ДВ 2006]; административните структури, създадени със закон, към министър; юридическите лица по чл. 60 от Закона за
администрацията [ДВ 2006]; транзитните, регистрационно-приемателните и
интеграционните центрове на Държавната агенция за бежанците;
Длъжностите в администрацията са – чл. 3 от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004]:
1. ръководни;
2. експертни;
3. технически.
Експертните длъжности в администрацията са:
1. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
2. експертни длъжности със спомагателни функции.
Длъжностите в администрацията се заемат от:
1. държавни служители;
2. лица, работещи по трудово правоотношение.
От държавни служители се заемат следните длъжности:
1. ръководни длъжности;
2. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
3. длъжностите “главен счетоводител”, “главен архитект”, “главен инженер” и юрисконсултските длъжности.
Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение.
От лица, работещи по такова правоотношение се заемат и следните длъжности:
1. експертните длъжности със спомагателни функции;
2. техническите длъжности.
В зависимост от сложността на изпълняваните функции и отговорностите на длъжността, разпределянето на длъжностите по длъжностни нива –
чл. 1, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрациятя [ДВ 2004] и Постановление № 47 на Министерския
съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004] е като следва:
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Раздел “А” – Ръководни длъжности; Служителите на ръководна длъжност в администрацията ръководят, включително планират, организират, контролират и координират съответната администрация и/или структурно звено;
носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/или
на структурното звено пред съответния държавен орган; отчитат дейността
на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен
орган; ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в
съответната администрация и/или структурно звено;
Раздел “Б” – Експертни длъжности с аналитични и/или контролни
функции; Изпълнението им е свързано с изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, на стратегии, концепции, програми и проблеми;
участие в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми и
на нормативни актове; изготвяне на анализи и прогнози; събиране и обработка на информация, поддържане на регистри и бази данни; прилагане на
законодателството, анализиране и разработване на предложения за решения
на управленски проблеми; осъществяване на контролни функции, както по
отношение дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други
физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен
акт; изготвяне на анализи на практиката по прилагане на нормативни актове
и на предложения за решаване на възникнали проблеми; предоставяне на административни услуги;
Раздел “В” – Експертни длъжности със спомагателни функции; Тяхното
изпълнение е свързано с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност, както и на служители, заемащи длъжности в
по-високи длъжностни нива в съответната администрация;
Раздел “Г” – Технически длъжности; Изпълнението им е свързано с
техническото обслужване и подпомагане на дейността на администрацията и/
или на други служители.
Въз основа на утвърденото от ръководителя на съответната администрация длъжностно разписание по образец – чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004],
актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание
на длъжностите по образец – чл. 11, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004]. В длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се използват
в администрацията, при спазване на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията [ДВ 2004], разпоредбите на наредбата и специфичните изисквания, определени с нормативен акт – чл. 11, ал. 3 от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ 2004].
При разработването и утвърждаването на длъжностното разписание –
чл. 12 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията [ДВ 2004] задължително се спазват следните нормативи за
численост на персонала по длъжности:
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1. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да
надвишава 20 на сто от определената обща численост, като в общата численост на администрацията не се включват изборните длъжности и органите
по чл. 19 от Закона за администрацията [ДВ 1998], техните заместници, а за
общинските администрации – и кметските наместници;
2. Числеността на лицата, заемащи длъжностите “държавен експерт” и
“държавен инспектор” в администрацията, включително в инспекторатите, не
може да надвишава 20 на сто от експертните длъжности с аналитични и/или
контролни функции в администрацията;
3. Числеността на персонала в централните администрации, с изключение на администрациите на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, е както следва:
а) кабинет на министър – до 5 на сто от общата численост на персонала;
б) обща администрация – до 30 на сто от общата численост на персонала, съответно до 35 на сто за администрациите, които не образуват кабинети
на министър;
в) специализирана администрация – не по-малко от 60 на сто от общата
численост на персонала;
4. Числеността на персонала в областните администрации е, както следва:
а) обща администрация – до 30 на сто от общата численост на персонала;
б) специализирана администрация – не по-малко от 65 на сто от общата
численост на персонала;
5. Числеността на персонала в специализираната администрация в общинските администрации е до 70 на сто от общата численост на персонала;
6. В специализираната администрация, видът и броят на звената се определят при спазване на следните нормативи за численост:
а) дирекция – не по-малко от 8 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50000 души – не по-малко от 6 щатни
бройки;
б) отдел – не по-малко от 4 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50000 души – не по-малко от 3 щатни бройки;
в) сектор – не по-малко от 3 щатни бройки;
7. За главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията
[ДВ 2006] не се прилагат нормативи за числен състав;
8. Инспекторатите се организират на пряко подчинение на съответния
министър или председател на държавна агенция в рамките на утвърдената с
устройствения правилник численост;
9. В администрацията на държавните комисии по чл. 50 от Закона за
администрацията [ДВ 2006] и на агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията [ДВ 2006], общата администрация се организира в една дирекция,
когато общата численост на персонала е до 50 души, а за специализираната
администрация се спазват нормативите по чл. 12, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията [ДВ
2004];
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10. При численост на персонала под 10 щатни бройки, администрациите на общините могат да се организират в една дирекция, която се ръководи
пряко от секретаря на общината.
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ХРИСТИЯНСТВОТО В РУМЪНСКИТЕ ЗЕМИ
ОТ АНТИЧНОСТТА ДО XIV ВЕК
Архимандрит Павел Стефанов

CHRISTIANITY IN THE ROMANIAN LANDS
FROM ANTIQUITY TO THE 14TH CENTURY
Archimandrite Pavel Stefanov
ABSTRACT: The present study focuses on the surviving evidence about the
appearance and spread of Christianity north of the Danube. The first indisputable
information about it dates from the 2nd century. The Goths brought many Christian
captives in the mid-3rd century. The province of Scythia Minor with its centre Tomis
was a Christian stronghold mainly due to the emigrants from Syria and Asia Minor.
It produced famous church writers such as St. John Cassian, Dionysius Junior and
the Scythian monks. In the 11th century the province of Banat was influenced by Bogomilism from Bulgaria.
KEY WORDS: Christianity, Romania, Scythia Minor, Tomis, saints, martyrs

Разпространението на християнството и формите на неговата организация на румънска територия датира от първите векове на християнската ера,
ако не и по-рано – от времето на апостолите. Въпросът за доказването на непрекъснатата приемственост на съществуването на румънците на днешната
територия е въпрос, който е от ключова важност и национален дълг за румънските църковни и светски историци. През ХІХ век някои унгарски, славянски
и немски историци от бившата Хабсбургска империя твърдят, че местното
население напуска територията на Румъния и така образуваният етнически
вакуум се запълва от славяни, хуни, авари и други народи, а по-късно от унгарци и немци. Според румънските историци тази тенденциозна теория си
поставяла за задача политическото оправдаване на доминацията на румънския народ от славяни, маджари и немци. [Pacurariu 1987:37]. Християнската
вяра е аргумент в подкрепа на етническата приемственост на автохтонното
(туземното) население, тъй като в определен момент от историята тя става характеристика на гръцкия и римския свят и на дако-римляните, които приемат
неговата цивилизация през І-ІІІ в. сл. Хр.
Някои учени смятат, че св. апостол Андрей е първият, който проповядва
на румънска територия. Евсевий Кесарийски пише в своята „Църковна история” (III, 1): „Когато светите апостоли и последователите на Спасителя трябва
да заминават за различни места по света, според преданието жребият се падна
върху Тома да отиде в земята на партяните, върху Андрей да отиде в Скития
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и върху Йоан да отиде в Азия, където живя, докато отиде в Ефес.“ [Eusebius
1989:65]. Споменатата в текста Скития е днешна Южна Русия и Украйна или
римската провинция Малка Скития (Северна Добруджа). Редица учени отричат стойността на този текст, като посочват, че данните на Евсевий не се
потвърждават от никой друг автор от древността.
Информацията на Евсевий се основава на предание, записано от Ориген в третата книга на тълкуванието му върху библейската книга Битие.1 Но
църковните писатели от IV и V век като св. Григорий Назиански, блаж. Теодорит Кирски, блаж. Йероним, св. Павлин Нолански и други съобщават, че
св. апостол Андрей проповядвал в Гърция, а не в Скития, и е убит в Патрас.
Според апокрифните Деяния на Андрей той е разпънат на диагонален кръст.2
Повечето румънски богослови и историци споделят мнението, че св. Андрей
покръствал на румънска територия, което се потвърждава от св. Иполит Римски3 и сирийското Учение на светите апостоли (споменаващо Готия) [Lipsius
1883:604]. Това сведение не противоречи на съобщенията на други патристични писатели, че св. Андрей мисионерствал в обширни райони на Балканския
полуостров. Имената на многобройни места (пещери и други) в Северна Добруджа напомнят за неговото име.4 Според други легенди в днешните румънски земи мисионерства и ап. Филип, което е твърдение без доказателства.5
Тертулиан (ок. 160 – ок. 225) съобщава, че сарматите, даките и скитите,
т. е. народите, които живеят на територията на днешна Румъния, трябва да
бъдат включени сред тези, които приемат християнството, както го приемат
галите, британците и други народи. Учените се отнасят с резерви към тази
информация. Според тях сведението на Тертулиан е апологетично и следователно съдържа преувеличения. Довод в подкрепа на тези резерви е и един
пасаж в коментарите на Ориген върху Евангелието според св. Матей (24:9).
В началните десетилетия на III век, почти едновременно с Тертулиан, той изброява даките, сарматите и скитите сред народите, които не са приели словото
на Евангелието. Те са същите народи, за които Тертулиан съобщава, че били
приели християнската вяра [Pacurariu 1987:40]. Така информацията на Тертулиан и Ориген се анулира взаимно.
Fontes ad historiam Daco-romanie pertinentes. Izvoare privind istoria României.
Vol. 1. Bucureşti, 1984, р. 717.
2
The Apocryphal New Testament. Tr. by M. R. James. Oxford, 1963, p. 369.
3
Сведенията за проповедта на Андрей в Скития са повторени в Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanae. Еd. H. Delehaye. Bruxelles, 1902, col. 265-266, от монахa
Епифаний (VIII в.) и от Никифор Калист, Църковна история, т. II, 30. – Migne, PG, t.
145, col. 860 CD.
4
Виноградов, А. Ю. Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т. 1. Жития.
СПб., 2005; Същият. Предания об апостольской проповеди на восточном берегу Черного моря. - Богословские труды, 41, 2007, 260-271.
5
Gudea, N. Creştinismul la vechi românesc оntre mit şi realitate. 1. Despre legenda
referitoare la predicarea apostolului Filip оn Dobrogea. - Studia Theologia Catholica, XLIV,
1997-1999, № 2, 127-132.
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Друг важен момент в процеса на покръстването на народите на територията на днешна Румъния е средата на III век. В територията северно от
Дунав изглежда са доведени християни като военнопленници от готите, които
нападат провинциите на юг от Дунав през 250-253 г. По време на нашествията
се води голяма битка при Абритус (днес Разград), където римската армия е
разгромена и римският император Деций Траян и неговият син Ириней Етруск
са убити. Някои учени смятат, че редовете 809-820 в „Carmen Apologeticum” от
поета Комодиан се отнасят за тази битка. Комодиан съобщава, че готите вземат
много военнопленници, включително и християни, които извършват мисионерска дейност сред варварите. Комодиан живее през втората половина на III
век, поради което неговото произведение е съвременен запис на събитията.6
Ролята на християните-военнопленници в обръщането на готите и на
хората, сред които живеят е осветена още по-убедително от църковния историк Филосторгий (368-425). Той написва Църковна история, която за съжаление е запазена само в откъси от IX век на патриарх Фотий. Филосторгий
съобщава, че при царуването на императорите Валериан (253-260) и Галиен
(253-268) готите преминават Дунав и оплячкосват голяма част от Балканите.
След това те нахлуват в Мала Азия, разграбват Галатия и Кападокия и взимат много военнопленници, включително и клирици, и се завръщат у дома
с богата плячка. Докато живеят сред готите, пленниците успяват да обърнат
мнозина от тях в християнската вяра.7
Готският вожд Улфила провежда своята мисионерска дейност през
IV в. Т. нар. Готия в онези времена включва Южна Молдова и Североизточно
Влашко. Предполага се, че броят на пленниците варира от няколко хиляди до
няколкостотин хиляди души. Те играят важна роля в процеса на рoмеизацията
и християнизацията. Но ранното съществуване на християните на териториите северно от Дунав не се дължи само на покръстването на готите. Карпите
– племе от гето-дакското семейство, през по-голямата част от III век са сила,
много по-голяма от готите, както съобщава Петър Патриций [Pacurariu 1987:
41]. Сами или съюзени с други народи, те нападат провинциите на империята (238, 248, 295-297 г.) и взимат много пленници, сред които може да има и
християни [Bichir 1976: 287-307].
Малка Скития (Северна Добруджа) обхваща много градове и села с
гръцки и римски жители, които поддържат търговски и културни отношения
с Изтока и Гърция. Останалата част от румънската територия, известна като
Дакия е част от гръко-римския свят през I век и след това става римска провинция, като възприема всички характеристики на римския живот в началото
на II век. Военни, делови мъже, търговци, технически специалисти и друИздание: Commodianus. Carmen apologeticum. Instructiones. Ed. B. Dombart.
Wien, 1887 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 15).
7
Филосторий, Църковна история, 11, 5. Издание: Филосторгий. Сокращение
«Церковной истории». – В: Церковные историки ІV-V веков. М, 2007 (Класики античности и средневековья).
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ги от гръцкия Изток и други места, където християнството вече бива добре
известно, като идват и се заселват в Добруджа и Дакия и разпространяват
християнската вяра. Намерени са многобройни надписи и култови и домашни предмети, които дават информация за икономическите, културните и духовните отношения между християнския Изток (Сирия, Палестина, Египет,
Мала Азия) и районите на Долни Дунав през II-III век [Тачева 1972: 17-43].
Всичко това улеснява разпространяването на източните мистични религии
(Сол Инвиктус, Митра, Кибела, Изида и пр.) в Малка Скития през I век и
в Дакия след римското завладяване. Ранните християни може да са дошли
по същото време, както и култовете към тези източни божества. В Дакия са
разквартировани многобройни военни части от Сирия, а в градовете по брега на Черно море живеят много източни търговци. В края на II век в Томис
(днес Констанца) съществува „Къща на корабовладелците“ от Александрия
(Египет).8 Логично е да се допусне, че ранните християни на румънската територия се появяват в градовете на брега на Добруджа, а по-късно в останалата част от страната.
Първият писмен документ относно християните в Добруджа съобщава за двама източни мъченици – Епиктет и Астион, които са убити около
290 г. при царуването на Диоклетиан. Тяхната памет се чества на 7 юли. Те
умират за Христос в град Алмира на 2 км югоизточно от съвременното село
Моригьол (Румъния). Епиктет притежава дар на чудотворство, лечителство
и прогонване на демоните. След неговите наставления 18-годишният Астион, син на градоначалника Александър и сенаторската дъщеря Маркелина,
приема кръщение. Като се опасява да разстрои своите родители заради решението си да стане християнин, Астион предлага на Епиктет да напуснат
родината си и да се преселят там, където им покаже Господ. Установяват
се в Малка Скития (днешна Северна Добруджа). Водят аскетичен живот,
лекуват болни, насърчават много хора да приемат християнството. Управителят на града Латрониан, който гони християните, заповядва да се арестуват Епиктет и Астион като „магьосници”. Те са измъчвани и накрая са
посечени с меч. Техните мощи са нетленни. Двамата мъченици са споменати в Мартиролога на блажени Йероним през първата половина на V в. Във
византийските източници ги няма. Внесени са в руския календар благодарение на Чети-минеите на св. Димитрий Ростовски. През декември 2001 г.
мощите на св. Епиктет и Астион са пренесени в катедралата на Констанца.
В момента се строи манастир близо до развалините на град Алмира в село
Дунавецу-де-Жос, където ще бъдат положени техните мощи. Румънското
Cojocaru, V. ‚Fremde‘ in griechischen Städten Skythiens und Kleinskythiens auf
Grundlage der epigraphischen Quellen bis zum 3 Jh. n. Chr. Forschungsstand und Perspektive. - In: Identitat und Zugehörigkeit im Osten der griechisch-römischen Welt. Aspekte
ihrer Reprãsentation in Stãdten, Provinzen und Reichen. Hrsg. v. A. Coskun, H. Heinen und
S. Stefan. Frankfurt am Main, 2007 (Inklusion/Exklusion; Studien zu Fremdheit und Armut
von der Antike bis zur; Gegenwart, 14), 143-172.
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православие също почита родителите на Астион – Александър и Маркелина, като свои светци.9
Най-ранният християнски предмет, открит в румънските земи е надгробен надпис от ІІ в., който се пази в Клуж-Напока (Трансилвания). Той включва
фразата „Sit tibi terra levis” (букв. Лека ти пръст). Епитафията е поставена от
колегия (търговска асоциация), чиито членове произхождат от Близкия Изток.
Повечето членове имат римски имена, което подсказва, че новата вяра прониква тук още през ІІ в. благодарение на романизирани сирийци или евреи.10
Две други археологически находки доказват съществуването на християните в Добруджа през III век. Те са скъпоценен камък с гностически характер, намерен в Диногетия, който вероятно принадлежи на военен от гарнизона там, [Pacurariu 1987:43] и амфора, намерена в История, върху която е
нарисувана червена риба (християнски символ). Гностически геми от типа
Abraxas, датирани от същата епоха, са открити в Орля, окръг Долж, и Рамула,
окръг Колт. Те вероятно принадлежат на хора, дошли от Изток. Гностически
надписи, гравирани върху две златни чинии, са намерени до Оршова (Диерна). Специално място сред ранните християнски археологически доказателства заема скъпоценният камък, открит в Потаиса (Турда). Християнските
изображения по местните паметници включват: Добрия пастир с изгубената
овца, Дървото на живота, Йона в утробата на кита, надписът IXΘYC. Християнските доказателства, споменати по-горе, могат да бъдат датирани от III
век и по-точно средата и втората половина на века. Съществуват и предмети
(лампи, погребални надписи), открити на територията на античната Дакия,
върху които, както изглежда, е надраскан кръст. Според по-късно изследване
кръстът се появява като християнски символ преди царуването на император
Константин Велики.11 Следователно може да се каже, че в Дакия има християни през III век (преди 270 г. според историка Васил Първан).
Християните в Дакия са твърде малки групи. Ситуацията в Малка Скития е различна, тъй като тук християните са по-многобройни. Големият брой
мъченици (повече от 120), които умират в Томис, Новидунум, Диногетия, Аксиопол и в други места по време на Диоклетиановите преследвания е убеЗайцев, Д. В. Епиктет и Астион, прпмчци. - http://www.pravenc.ru/text/190023.html.
Panaitescu, P. P. Istoria Românilor. Bucureşti, 1942. Срв. Baciu, Е. The
Beginnings of the Christianity in Dacia and Dacia Roman Provinces in I-V centuries A.D. –
In: Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes
du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006). Vol. 34. Ed. by P. P. Funari etc.
London, 2010.
11
Не е вярно предположението, че кръстът е бил изписан върху паметниците
от втората половина на IV век до началото на V век, както твърди Sulzberger, М.
Le symbole de la croix et les monogrammes ches les premiers chhretiens. - Византия,
2, 1925, p. 426, 430; Grabar, А. Мartyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art
chrėtien antique. Vol. II. Paris, 1946, p. 276; Barnea, I. Creştinismul in Scythia Minor după
inscripţii. – Studii teologice, 1954, № 6, p. 68.
9
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дително доказателство в това отношение [Branişte 1979:34-62]. През 290 г. в
Томис е отбелязан епископ Евангелис. Неговият приемник на тази катедра св.
Ефрем е известен мъченик от румънските земи, убит при гонението на император Диоклетиан на 7 март 304 г.12
През 1971 г. при археологически разкопки на раннохристиянска базилика в с. Никулицел (до античния град Новиодунум, днес Исакча, в Малка
Скития) учените попадат на по-стар мартириум под нея. Тук са намерени
надписи и мощи на мъчениците Зотик, Атал, Камас и Филип, убити при Диоклециан (304-305 г.), и на двама по-ранни мъченици с неизвестни имена и
възраст, които са претърпяли смърт при Деций Траян (249-251 г.) [Păcurariu
1994:25]. Оказва се, че информацията на агиографията е вярна и житията на
светците са надеждни източници на историческа информация.
Друг известен мъченик от румънските земи е св. Сава Готски (334372 г.). Той е от готите, кръстени от епископ Улфила, и живее в село в долината на р. Бузъу. Готският вожд езичник Атанарих заповядва Сава и свещеника
Сансала да бъдат арестувани и подложени на мъчения. Двамата отказват да
ядат идоложертвена храна. С камък на шията св. Сава е удавен в реката Музеус, приток на Дунав. Мощите му са прибрани от Сансала и по-късно са изпратени на Солунския епископ Асхолий. Част от тях получава и св. Василий
Кесарийски. Календарът възпоменава св. Сава Готски на 15 април.13
Готският народ ражда и друг свят син – мъченика Никита, който е съвременник на св. Сава. Той проповядва неустрашимо и изобличава нечестието на Атанарих. На 15 септември 372 г. е изтезаван жестоко и е горен на клада,
но тялото му остава нетленно. Тогава в готската страна живее един християнин на име Мариан. Той е родом от Мопсуетия – град в малоазийската област
Киликия. Мариан е приятел на Никита, прибира мощите му и ги занася в
дома си в Мала Азия. Тук е изграден храм на мъченика. По-късно мощите са
пренесени в Константинопол, а част от тях днес се пазят в сръбския манастир
Високи Дечани.14 За разлика от много късноантични светци, които по-късно
са забравени, паметта за св. Никита се поддържа жива чрез богослужението
[Хърков 1999:9-85].
През IV в. карпато-дунавските територии са обхванати в широка църковна мрежа. Според историка Филосторгий в работата на първия вселенски
събор в Никея през 325 г. участва готският епископ Теофил, но не е установеGeorgescu, I. Viaţa crestină in vechiul Tomis. - Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
38, 1962, № 1-2, p. 32; Şăbanescu, N. 1600 ani de la prima mărturie documentară despre
existenţa episcopiei Tomisului. – Biserica Ortodoxǎ Românǎ, 87, 9-10, 1969, p. 994.
13
Folieri, E. Saba Goto e Saba Stratelata. - Analecta Bollandiana, 80, 1962, 249307; Heather, P., J. Matthews. Goths in the Fourth Century. Liverpool, 1991, 102-117.
14
Delehaye, H. Saints de Thrace et de Mésie, 7. Passio S. Nicetae. – Analecta Bollandiana,
31, 1912, 209-215; Рождественская, М. В. Мучение Никиты. – В: Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Вып. 1 (ХІ – первая половина ХІV в.). Л., 1987, 266-268;
Walter, C. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Aldershot, 2003, 231-233.
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но къде точно се намира неговата епархия. Известен епископ на Томис е св.
Вретаний или Ветраний, който е ръкоположен през 360 г. и умира през 380 г.
Според историка Созомен в града се отбива императорът еретик Валенс, който принуждава населението да приеме арианството. Епископ Вретаний се
противопоставя и е заточен, но поради масовото негодувание на православните жители той е върнат в Томис. Св. Василий Велики моли управителя на
Малка Скития да му изпрати мощи на светци. През 373 или 374 г. той получава мощите на св. Сава Готски, придружени с писмо вероятно от св. Вретаний.
Паметта му се отбелязва на 25 януари.15
На втория вселенски събор в Константинопол през 381 г. присъства
епископ на Томис, наречен Геронтий или Теренций в различните извори.16 От
390 до 407 г. тук служи епископ Теотим, чиято популярност е толкова голяма,
че хуните го наричат “бог на римляните”.17 В списъците на третия вселенски
събор в Ефес през 431 г. е споменат томисският епископ Тимотей. В т. нар.
Разбойнически събор в Ефес през 448 г. е въвлечен епископ Йоан І, а в четвъртия вселенски събор в Халкидон през 451 г. – епископ Александър. Други
известни епископи на Томис са Теотим ІІ през 457 г. и Петър (ок. 470-496 г.).
В началото на VІ в. Томиската катедра е издигната в ранг на митрополия. Нейни предстоятели са: Патерн (519 г.), Валентиниан (550 г.), Аникета (Х-ХІ в.),
Василий (Х-ХІ в.).
До V в. Дакия влиза в състава на Сирмийската архиепископия, която
е подчинена на юрисдикцията на Рим. След унищожението на Сирмиум от
хуните през V в. църквата в Дакия е подчинена на Солунския архиепископ,
който е екзарх на Римската курия. Няма сведения за византийско мисионерство сред езичниците авари и славяни северно от Дунав през VI в. Великото
преселение на народите възпрепятства разпространението на църквата. Около 732 г. императорът иконоборец Лъв Исаврянин, вбесен от анатемата на папата, издава указ, с който Илирик и Дакия се отнемат от подчинение на Рим и
се присъединява към Цариградската патриаршия.
Днешните румънски земи през ІV-VІ в. излъчват няколко видни св. отци
и богослови. Първо място сред тях заема св. Йоан Касиан (ок. 360 – ок. 435),
който е роден в провинция Малка Скития (Северна Добруджа). От младини
се посвещава на монашеския подвиг. Обикаля източните манастири и живее
в Палестина и Египет. В Константинопол Йоан Касиан се запознава със св.
Йоан Златоуст, който го ръкополага за дякон. През 404 г. Касиан отива в Рим,
където е приет от папа Инокентий І – приятел на Златоуст. След 10 години
Касиан се преселва в Галия (днес Франция). Тук е ръкоположен за свещеник
Bretannio. – http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Bretanion.
Coman, I. Izvoarele Ortodoxiei româneşti în creştinismul daco-roman. Aniversarea a 16 secole de la participarea episcopului Terentie-Gherontie de Tomis la Sinodul II
ecumenic (381) de la Constantinopol. – Ortodoxia, XXXIII, 1981, № 3, 337-361.
17
Sozomen. Eccl. Hist. VII.26. – http://krotov.info/acts/05/2/sozomen_03.htm; Curta,
F. Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250. Cambridge, 2006, 52-53.
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и основава два манастира в Марсилия. Трудовете на св. Йоан Касиан са посветени на аскетизма и тълкуването на Св. Писание. Те се ползват с голяма
популярност в православните страни. Неговата памет са отбелязва на 29 февруари.18
Дионисий Мали, живял през първата половина на VІ в., по етнически
произход е скит или гето-дак. Роден е също в Малка Скития. Той става монах
в Рим и по нареждане на папа Йоан І през 525 г. съставя пасхални таблици.
Дионисий се отказва от летоброенето, което започва от първата година на царуването на гонителя император Диоклециан, и въвежда ново летоброене от
Рождество Христово. През VІІІ-ІХ в. то е възприето в цяла Западна Европа,
а през късното Средновековие е разпространено и в православните страни.19
В Малка Скития се оформя цяла школа на скитските монаси, най-вероятно готи, които играят забележителна роля в догматическите спорове през
V-VІ в. Те защитават православната позиция на четвъртия вселенски събор
в Халкидон и през 513 г. оповестяват т. нар. теопасхитска формула: “Един от
Троицата страда [по плът]”. С нея те се противопоставят на несторианството,
което твърди, че в изкуплението участва само човешката природа на Христос.
Император Юстин и папа Хормизд не одобряват формулата, защото се съмняват, че е съзвучна на монофизитството. Но следващият император св. Юстиниан Велики (527-565 г.) я приема като православна и я прокарва на петия
вселенски събор в Константинопол през 553 г.20
Българите, които приемат официално християнството през 865 г., го
налагат и в румънските земи, които влизат тогава в състава на българската
държава. Заедно с това старобългарският език се възприема за богослужебен
и книжовен и православните румънци си служат с него чак до XVII век.
Интересен и слабо известен факт е, че румънските територии не са отминати от еретическите влияния, които идват от Изток. През първата четвърт
на ХІ в. владетел на банатския регион е Ахтум (Охтум или Айтъни). Той се
покръства „по гръцкия обред” във Видин през 1002 г. Един от духовниците,
които най-дейно участват в християнизацията на Унгария през първата половина на ХІ в. и благославя войната срещу Ахтум е св. Герард Мурешански или
Чанадски. Най-известното съчинение на Герард носи названието „Deliberatio”
и представлява тълкуване на библейската книга Даниил.21 Между другото
тук споменава за архангел Уриил, познат на гърците (православните), “quem
От него: Писания преп. отца Иоанна Кассиана Римлянина. М., 1877; репринт –
Сергиев Посад, 1993. За него: Chadwick, О. John Cassian. 3rd ed. Cambridge, 2008.
19
Declercq, G. Anno Domini: The Origins of the Christian Era. Turnhout, 2000.
Срв. Coman, I. „Sciţii“ Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi legăturile lor cu lumea mediteraneană. – Studii teologice, XXVII, 1975, № 3-4, 189-203.
20
Coman, I. Teologi şi teologie în Scythia Minor în secolele IV-VI. – Biserica
Ortodoxă Română, XCVI, 1978, № 7-8, 784-796.
21
Издание: Sancti Gerardi Episcopi canadiensis scripta et acta hactenus inedita, cum
serie episcoporum chanadiensium opera a studio. Albo-Carolinae (Kalsburg), 1970.
18

657

specialius haeretici invocare dicuntur” (когото еретиците особено призовават,
както казват). Под „еретици” тук се имат предвид единствено българските
богомили.22
В Чанад княз Ахтум построява манастир „Св. Йоан Кръстител”, в която настанява православни монаси. Църквата, която е издигната от него, има
уникален архитектурен план с петоъгълна олтарна апсида и четири полукръгли вписани апсиди на северната и южната стена. В северната и южната част
на нартекса са оформени две големи затворени помещения, чийто вход е откъм наоса. Те представляват основи на кули. Този храм е почти тъждествен
с църквата във Виница до Велики Преслав. Изводът е, че след падането на
България под византийско господство някои от нейните най-добри интелектуалци и занаятчии намират убежище в съседните независими земи и на първо място в Банат, където владее православният княз Ахтум. Тук те пренасят
забележителните художествени и културни традиции на Първото българско
царство [Стефанов 2008:45-353]
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ПОНЯТИЕТО СВОБОДА ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА АНТИЧНИТЕ ФИЛОСОФИ
Галя Йорданова

THE NOTION OF FREEDOM AS
THE ANCIENT PHILOSOPHERS SAW IT
Galya Yordanova
ABSTRACT: The main purpose of this report is to examine one of the issues
that are important for the development of human society, namely the issue of human
freedom. Freedom of choice at the time of Socrates and nowadays is a controversial
issue in philosophy. Its objective analytical formulation is limited to the general
question of the true relationship between the individual and the universal essence.
The high dignity of humans is due to the fact that man is endowed with freedom, with
the possibility of self-determination and performance of moral action. Freedom is a
necessary condition for human dignity, for meaningful and fulfilling lives.
The report highlighted the fundamental starting points to delineate the boundaries and give the necessary knowledge on the issue of human freedom through the
eyes of the ancient philosophers.
KEY WORDS: ancient philosophers, human freedom, human dignity.

Въпросът за свободата на човека е един от проблемите, които имат важно значение за развитието на обществото. Най-общо под свобода се разбира
възможността човек да действа така, както пожелае. Проблемът за свободата в
история на философията се усложнява от това, че много мислители се опитват
да изведат от същността на свободата дълга на човека. Стремят се да не употребяват изобщо термина свобода или го употребяват, но с доста ограничени
характеристики. Разбира се, дългът не може да изхожда от самата свобода, а
се свързва с етическите съображения. Тъкмо етиката трябва да предпостави
една неограничена по своята същност свобода, за да може човек да бъде напълно отговорен за своите постъпки. Реалността на свободата се разкрива от
онтологията в рамките на учението за слоевете, а от психологията – с помощта на анализа на такава характеристика на човека, каквото е определението
за „невменяемост” [Философски речник 1997: 556-557].
Свободата е основополагаща характеристика на човека като универсално същество, което проявява една качествено нова субективност и активност:
материална и духовна. Следователно достойнството на човека се обуславя от
свободата, защото чрез нея той се изявява като религиозно и нравствено същество.(предикат). Ако нещо се извършва по принуда, то загубва нравствена-
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та си ценност. Още Аристотел в своята “Никомахова етика” посочва, че свободата на избор е съществен момент в нравственото постъпване: без нея няма
добро дело, няма и добродетели. Свободата без нравствено начало съдържа в
себе си злото на разрушението. Понеже нравствеността без свободата е невъзможна, учението за свободата на човешкия дух заема централно място в етиката. Свободата на духа се състои в това: във всички свои прояви, във всички
свои помисли, пожелания, намерения, стремежи, волеви импулси, решения и
действия да оставаме верни на съкровената същност на духа си и на висшето
си предназначение. Затова моралната свобода е най-съвършената форма на
човешката активност, която предполага самостоятелен избор, свободно решение и действие. Моралът дава отговор на въпроса: как именно е длъжен да
постъпва човек, въз основа на своята воля и съвест, за да бъде действително
свободен и отговорен? [Станков 2006: 278 – 279]
Човекът е единственото разумно и морално същество, което реализира
своите същности сили и способности, въз основа на осъзнаване, опознаване
и овладяване на обективната действителност във формите на човешката свобода. Това са преди всичко: социално-икономическата и политическа свобода.
Историята на понятието за свободата от древността насам оставя найчесто на заден понятието за творческа свобода в сравнение с понятието за
свобода от ограничения (чрез принуждаване, каузалност, съдба). За античната
философия на първо място (при Сократ и Платон) стои проблемът за свободата и съдбата. После идва този за свободата от политически деспотизъм (при
Аристотел) и от злините на битието (при Епикур, стоиците, в неоплатонизма)
[Философски речник 1997: 556-557].
Древните гърци дефинират понятието свобода (eleuthereia) преди всичко като противоположност на робството (doulosyne). Последното се разглежда
като състояние на зависимост – когато върху един човек се упражнява принуда от страна на друг човек. И именно в съответствие с това схващане Аристотел дефинира свободата ex negativo (т. е. по отрицателен начин): “Присъщо
на свободния човек е да не живее в зависимост от друг”, [Аристотел 2008:
1367а.32] тъй като за разлика от роба, който принадлежи на друг, свободният
човек принадлежи на себе си [Jaeger 1973: 2, 54; Finley 1980: 116-117]. Съгласно представите на древните гърци изискването за “принадлежност на
себе си”, е означавало, че свободата е считана за невъзможна без активното
самоопределение. Впоследствие, през класически период на античната мисъл,
понятието свобода е неразривно свързано с понятието enkrateia (т. е. самоуправление, саморъководене, владеене на самия себе си). В тази връзка свободата е разбирана не като “липса на отрицание”, преди всичко като такова
състояние на независимост, при което човекът разполага със своите собствени естествени способности и със силата да актуализира потенциалните
си възможности.
Софистите са първите, които критикуват обичайното право, наложено
от мнозинството. Те отбелязват, че то представлява насилствено ограничаване на природата на малцината, които са по-способни от другите. Предста-
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вителите на софистите критикуват насилието, причинено от съществуващия,
демократичен, правен ред и по същество се стремят да наложат представите
от миналото, защитаващи естествената справедливост на властта на по-силния. [Платон 1990] В отговор на софистите Платон дава една качествено нова
конструкция за “съвършено справедливия политически ред”. Благодарение
на този философ личната свобода и обществената справедливост [Платон
1979: Протагор, 322bc.] за първи път са непротиворечиво обвързани в стройна
система на взаимодействие. Въпреки, че Платон симпатизира на критиките
срещу насилието, гарантирано от обичаите и волята на мнозинството, той разбира анахронизма на това връщане към представата за властта, упражнявана
от малцината по-силни и по-способни; Така той въвежда представата за “найдоброто управление” или “превъзходния полис”. Същността на идеята за
„идеалната държава” се изразява в следното: тъй като насилието застрашава
индивидуалната свобода, то трябва да бъде извадено от употреба и да отстъпи
на непринудената активност на всички отделни хора. Те като се основават на
разума, сами да примиряват свободата на личното си самоопределение с необходимостта от обществен ред и по този начин да създават взаимноизгодни
отношения, в името на изграждането на един справедлив полис.
Схващанията на софистите се оформят в две основни, но противоречиви направления. От една страна те осъждат насилието, а от друга не се
отричат от него. Те заявяват, че законите на полиса са нелегитимни властови
механизми, приети от мнозинството, съставено от по-слабите хора, за да бъдат насилствено ограничени по-големите естествени способности на по-силните и по-добрите. Затова софистите предпочитат да защитават естествената
правота на силата, притежавана от малцината по-способни, и тяхното право
да управляват мнозинството от по-слаби и по-негодни.
Опит за отстраняване на противоречивостта на възгледите на софистите прави Платон в “Държавата”. [Платон 1988: Държавата, 444d] Там той
определя възможността за преодоляване на неизбежността на насилието
чрез намиране на хармония между непримиримите различия между обичайното право и естествената природа на нещата. За тази цел на първо място той
интегрира в политическите си схващания Сократовото изискване всеки сам
и върху основата на взаимноизгодните отношения (взаимно полезната дейност) да се грижи за собствената си душа, т. е. за собствената си свобода като
свободен и самоопределящ се човек. На второ място, той дефинира справедливостта като система от взаимноизгодни отношения. По този начин Платон
обвърза изискването за грижа за собствената си душа с изискването за уважение към другите граждани на полиса. Така, чрез тези две обвързвания Платон
определя изискването за въздържане от насилие. Като форма на управление
демокрацията е приятна и разнообразна държавна уредба, но без необходимото
компетентно ръководене. Основното благо на демокрацията е свободата. Но
неограничената свобода, според Платон води до гибелта на демокрацията. По
описанието на философа демократичният човек е описан като хамелеон на човешкото общество. Според Платон управлението от демокрацията преминава
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в нейната противоположност- тиранията. Прекалената свобода се превръща
в прекалено робство. Тиранията се оказва най-лошия вид държавно устройство, където се шири беззаконието, произволът и насилието. [Янков 2006].
Свободата е основополагаща ценност и обект на грижа за цялата древногръцка теория. Робите, жените и чужденците не са субекти на политиката,
защото са подвластни на отношението господство и подчинение. Политиката
и свързаните с нея духовни занимания се проявяват като дело на свободата,
а трудът (предимно физическия) е участта на робите. Затова в древна Атина
най-голямото наказание е отнемане на политическото звание – гражданство,
което автоматично лишава човека от привилегиите да участва в живота на
обществото.
Винаги свободата е схващана като основно качество на човека – било
като нравствен избор и отговорност (homo moralis), било като власт над несъществуващото и съществуващото (homo creator). Платон вниква в същността
на свободата като въвежда учението за Небесната любов. [Платон 1982: 419489] Еросът владее хармонията (187а), творчеството (196е), освобождава от
отчуждението и внушава близост (197d). Самият Сократ внушава, че човекът
не може да притежава небесната любов – тя е само желание, копнеж, любов
към красотата (204d). С развитието на философията все по-ясно се проследява взаимозависимостта между свободата (творческата енергия, която за древните гърци е персонифицираният Ерос) и личността като единствен носител
на изброените категории. Това е ядрото на основното противоречие: аристократичното разбиране на личността, свободата и творчеството закономерно
води към изискването за приемане достойнството на всеки човек. В Древна
Гърция понятието човек тясно се свързва с понятието гражданин, но и в тази
тясна рамка личността и полисът са в постоянно противоречие. При древните
гърци полисът убива и пропъжда мислителите и изследователите, защото въпреки народностното разположение към науката и изкуството, масата смята
за по-сигурно съмняващият се (напр. като Сократ) да бъде убит. Но когато
новата научна картина на света трябва да се хармонизира с религията, духовната активност на философите се превръща в необходимост и благоприятства развитието на свободната личност. Оттук може би води началото си тази
особена битка за надмощие между държавата като власт на необходимостта
и философа като представител на свободния дух. Например Анаксагор се оттегля от държавните работи и от голямото си имущество, защото се смята
за гражданин на света. Също и Демокрит, който презира външните почести
и живее скрито сред атинската тълпа. А Диоген призовава за издигането на
свободния човек над деспотичната държава. Така философите променят необратимо идеала за човека, който се подчинява на принципа “превъзходния
полис” с неговата едноизмерност. По този начин отслабва гравитацията на
всеобхващащата държава с търсенията си в сферата на духовното освобождение. Това най-добре е изразено във “Федър” [Платон 1982]: Когато човек
види красотата тук долу, тогава си спомня за истинската красота и започва да
става крилат; и крилата му го повдигат, иска да лети, а не му достигат сили. И
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тогава също като птица гледа нагоре и изоставя всичко на земята…”(249d).1
[Гочев 2002]
Една от големите заслуги на античната култура на Елада за нашата цивилизация е, че тя въведе и утвърди в обществото като най-висша ценност
свободата на отделната личност. В античния свят на Елада държавата и нейните закони са защитници на личността на гражданина и това е въздигнато
като основен морален и правен принцип. Личността отвръща с преданост
и уважение към държавата и нейните закони. По такъв начин се осигурява
граждански мир и равновесие в общността.
Хората по отношение на свободата са равни всички, но по имотно положение не са и не могат да бъдат равни. Демокрацията като форма на държавно
управление трябва да избягва двете крайности: на неравенството, което води
до аристокрация или управление на един, и крайността на равенството, което
е свързано с установяването на деспотизъм от един човек. Хората се раждат равни, но те не могат да запазят това равенство. Те стават отново равни
само благодарение на законите. Затова „Полития“-та на Аристотел е свободна
държава на заможни хора. Няма свобода там, където има нищета. Защото
бедният лесно става зависим и роб. Свободата, ако не осигурява и гарантира
благополучие на гражданите в демократичното общество, тя се превръща в
празнодумство от голи политически прокламации, или накратко – в политическа демагогия. Демокрацията и бедността са несъвместими и взаимно се
изключват. Налага се изводът, че: уважението към другите хора и към родината е могъщ морален фактор за силата на обществото. Според Аристотел само
в добре организирана и управлявана държава човек може да бъде истински
свободен гражданин и да живее добре.
От Аристотел проблемът за свободата е станал централен предмет на
философско-етическото изследване.
По своята същност учението на Епикур е своеобразен теоретически
отговор на изпъстреното с остри политически и социални стълкновения време, когато полисните и демократическите общностни ценности са подложени на тотален срив. При това придобиват актуалност проблемите на човека,
който, разбирайки силата на разума, е започва да търси закрила в “храма на
знанието”. На този фон се появява епикурейското учение, което открива във
философията не забавление, разсейващо скуката, а една реална възможност
за опознаване и отстояване на естествените изисквания и цели на човешкия
живот. Тогава Епикур поставя пред философията изискването за нейната пряка и непосредствена връзка със житейския опит и превръща философското
мислене в притежаваща статуса на „светоглед, утеха и надежда на демоса”.
Епикур подчертава, че ценностите на живота са онези завоевания,
които човек придобива на земята. Ценностите не идват наготово като дар от
милостта на боговете, а са естествен резултат от справедливите действия и
Да си припомним как още Демокрит утвърждава: “Човекът е мярка за всички
неща – на съществуващите, че съществуват и на несъществуващите, че не съществуват”.
1
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постъпки на човека. Древногръцкият философ е противник на всякакви религиозни вярвания, защото според него те ограничават свободата на човека и
внушават страх.
В учението за общите характеристики, структурата и закономерностите
на света, Епикур обосновава тезата, че организацията на практическата дейност на човека трябва да бъде насочена така, че да го освобождава от суеверията, религията и страха от смъртта. Тук той обосновава и своята теория за
произволното отклонение на атомите от вертикалното падане. Тя обяснява
не само образуването на света (Вселената), но и дава натурфилософско обяснение на свойствената на индивидуалната етика свобода на волята: според
него атомите на душата притежават индетерминирана свобода, от която именно зависят човешките постъпки, които не са подчинени на никакво принуждение.
Според Епикур обкръжаващият човека свят влиза във вътрешния
свят му свят не само чрез болките и страданията, но и косвено чрез страха. Неутрализирането на страховете става чрез културата на философското
мислене, защото само философското познание има способността да освобождава човека от страха.
Първият тип страх е освобождаване от страха на боговете. Според Епикур този страх е породен от фалшивите или неверни мисли, че боговете се намесват в човешкия живот, като изпращат беди на лошите и ползи на добрите
хора. Така, създавайки образа на висшата наказваща сила, хората избират за
себе си позицията на подследствени и всячески се опитват да омилостивяват боговете. Философът смята, тези представи отразяват само нравствената
ограниченост на хората от тълпата, които обикновено са привикнали злонамерено или добронамерено да делят хората на свои и на чужди, на добри и
на лоши, и в съответствие с това приемат, че и боговете са точно като тях, че
постъпват именно като самите тях, и че дори имат склонността или глупостта
да се вслушват в човешките желания и да ги удовлетворяват.
Друг вид страх, от който човек трябва да се освободи е страхът от необходимостта. Епикур казва, че човекът не трябва да остава „роб на природната необходимост”. Докато по отношение на боговете може да се разчита на
някакво умилостивяване, то по повод на съдбата хората предварително имат
убеждението, че тя не подлежи на умилостивяване и пред нея те не могат да
имат никакви надежди. Ако човек внимателно се вгледа и замисли, непременно ще открие, че природната необходимост съвсем не е всепоглъщаща. Заедно
с нея съществува широкото поле на човешката свобода, а това е полето на
самопроизволното отклонение на атомите от пряката линия на тяхното падане
или движение. По този начин епикурейството дава такава физическа картина
на света, при която на човека се дава изключително голяма възможност за
свободен нравствен избор.
Трети вид страх е страхът на човека от смъртта. За Епикур смъртта е
нещо, което няма никакво отношение към живия човек, тъй като тя напълно отсъствува от човешките усещания, които, несъмнено, са общопризнат
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критерий за съществуването на доброто и на лошото. Според него такъв човек, който съжалява, че животът, който живее, не може да продължи вечно,
фактически прилича на чревоугодника, който съжалява, че не може да изяде
всичката храна, която съществува в света. Именно „свободата от жаждата за
безсмъртие” е онова, което показва, че щастието на човека въобще не зависи
от продължителността на неговия живот, а зависи единствено от качеството на този живот. Поради това разумния човек умее да схване, че за него
е важно „не най-обилното, а най-приятното”, и че трябва да се стреми не към
най-дългия и най-продължителния живот, а именно към най-приятния живот.
[Епикур 1999]
Свободата на човека от заобикалящия го свят включва не само свободата от физическия, но и, свободата от социума. Разглеждайки този въпрос,
Епикур подчертава, че законите на необходимостта и случайността, свързани
с движението на атомите и валидни в сферата на физическата действителност,
са валидни и в сферата на социалната действителност, в сферата на междуличностните отношения, където се проявяват като закони на социално-договорните и закони на дружествените отношения. За философа хората, които
са подложени на действието на своите неразумни и разрушителни вътрешни
страсти и страхове представляват голяма опасност не само за самите себе си,
но и за хората, които ги заобикалят. Защото ненаситните желания и лъжливите възгледи винаги водят към конфликти. Обаче тези хора, които добре знаят
пределите на живота съвсем не се нуждаят от борба с другите, за да могат да
живеят щастливо, а това показва, че е напълно възможно при взаимоотношенията между хората да бъде напълно неутрализирана взаимната враждебност. При хората, които осъзнават тези възможности взаимоотношенията се
реализират по пътя на социалния договор, сключван между индивидите върху
основата на принципите на естествената справедливост. При този договор
хората се разбират да не си причиняват и да не понасят вреди, а справедливостта се осъществява във формата на установяването на различни закони,
обичаи и норми на приличието.
Може да се каже, че основните принципи на епикурейската философия
утвърждават и доразвиват постиженията на философския материализъм и по
оригинален начин поставят проблемата за необходимостта, случайността и
свободата въобще, и в частност в социалния живот на индивида, при което на
преден план е издигната идеята за свободата на волята.
Стоиците изпълват съдържанието на етиката със светогледно значение
и съдържание. Етиката все повече се превръща в практическа мъдрост на живота. Етическото знание съсредоточава в себе си констатация за същността
на Космоса, разкрива единството на хората от различните племена, показва
наличието на общовалидни правила, които – ако се следват – могат да покажат и разкрият смисъла на индивидуалния житейски път. Но именно светогледните елементи в етиката на стоиците насочват последната, подобно на
епикурейците, към новите сюжети, каквито са животът и смъртта, свободата
и самоубийството.
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Според стоиците към космологията и психологията спада и въпросът
за свободата на волята. Според тях в света има строга закономерност, на която е безусловно подчинено всичко. Оттук като логическа последица се стига
до строг детерминизъм и дори до фатализъм. Но тогава става невъзможно
същинското нравствено постъпване, което предполага човек да избира свободно между доброто и злото и да носи отговорност за делата си. Затова стоиците, въпреки строгата, вечна и всеобхващаща световна закономерност учат,
че човекът има свободна воля. Не, че той е свободен от закономерността и
необходимостта, но тъй като той е разумно същество, той може да осъзнава и
целесъобразно да използва самата необходимост. Човекът е свободен, защото
може да разбере необходимостта и да се съобрази с нея в своите постъпки
по свое желание. [Торбов 1996:68] Така че прочутото правило на стоиците,
че свободата не е нищо друго освен постъпване в съгласие с природата, има
двоен смисъл: от една страна означава подчиняване на общата природна необходимост, но от друга страна означава, че човекът, за разлика от всичко
друго в света, се подчинява на необходимостта съгласно със своята природа
като разумно същество и затова, колкото повече в своите постъпки се ръководи от своя разум, толкова повече се подчинява и овладява необходимостта
и следователно е толкова по-свободен. В този смисъл Хризип казва: „Нашите
постъпки стоят при нас и произлизат от нас.”
Според представите на стоиците в света господства необходимостта –
еднозначна, неумолима, абсолютно категорична. В такъв свят живее и действа Човекът. Единственото предимство на човека е, че той притежава разум.
Благодарение на силата на разума човек разкрива същността на тази необходимост. Оказва се, зад необходимостта може да се долови, разбере и дори
опознае Законът на необходимостта. Този Закон по дефиниция не може да не
бъде разумен. Следователно необходимостта, която господства в света, не е
нищо повече, освен една от формите на Природния разум. Така можем и трябва да станем свободни, подчинявайки се на разума на природата. Тук се намира великата драматична завръзка на цялата етика на стоицизма: всъщност
морален може да бъде само свободният човек. А свободен човек може да бъде
единствено, когато се подчинява на необходимостта. Този, който се опълчва и
противопоставя на природния разум, никога не може да стигне до свободата.
Такъв човек природата просто влачи през обстоятелства, случайности, капризи. Човешката гордост се основава на покорство пред разума, защото човешкият разум е част, елемент, фрагмент от природния разум. Който се подчинява
на собствения си разум, той всъщност изразява природната повеля – живот
според разума. Тогава човек може да се нарече добродетелен и дори щастлив.
Да се живее разумно е следствие на световния закон да се живее според
собствената природа. Светът според стоиците е единно тяло, в което е проникнало навсякъде пневмата или духът. Разумният живот е едновременно препоръка и цел според стоическата етика. Но този разумен живот не се интересува и
не съвпада с всекидневните представи на обикновените хора. Целта на човешкия живот е вътрешната свобода, разбрана като независимост от заобикалящия
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ни свят, като безразличие към удоволствието и страданието, като бягство от
всекидневната суета, свързана с богатството и бедността. Стоикът живее над
всекидневната неразбория и над дребните амбиции и честолюбие. Пълната независимост от всекидневното му позволява спокойно и уверено да съзерцава
вечната истина на света. Апатията – ето голямата цел на стоика. Апатията е
морално и психологическо състояние, показващо пълното отсъствие на страсти и чувства. Според стоиците по тялото и душата на философа не само че
не трябва да има страсти и чувства, но са забранени дори сенките от страсти,
емоции, чувства. В противен случай тези условия водят до появата на следните
явление – фатализъм, политическа пасивност, индивидуализъм, етика (нравствено усъвършенстване на човека). Сенека [Делчев 2008] отстоява идеята за
духовната свобода на човека. Той казва: „Под робство може да се постави само
телесната, но не и духовната и разумната част на човека. Човека може да бъде
духовно свободен. Покажете ми кой не е роб в един или друг смисъл? Един е
роб на сладострастието, друг на користната алчност, трети на властолюбието.
Няма по – позорно робство от доброволното робство.” Според него човешкият
живот е предопределен от съдбата – „Съдбата е причина на всички причини.
Човек трябва стоически да понася съдбата си и примирявайки се да я следва”.
За гръцките стоици крайната цел на човека е да живее в съгласие с природата. При Епиктет основен мотив за нравственото постъпване е любовта
към ближния, заради която човек може да остави семейството си, приятелството и дори държавата на по-заден план. Човекът, според Епиктет, е свободен и трябва да стигне до нравствената истина и до познанието на Бога със
собствени сили. Религиозните нюанси в етиката на Сенека и Епиктет получава при Марк Аврелий мистичен характер със самовглъбяване. В творбата
на философа „Към себе си” [Марк Аврелий 1986; Аврелий Августин 2008]
главният принцип е насочен към вътрешният свят на човека. Човек следва
да остане верен на себе си, на онова, което зависи от самия него и за което
той носи истинска отговорност. Човек може да противостои на всичко, което
влиза в разрез със собствените му морални убеждения, и в това се изразява
неговата вътрешна свобода. [Торбов 1996: 80]
Етическата насока на елинистическата философия преобладава в заниманията на скептиците. Нравственият им идеал е атараксията или невъзмутимото
спокойствие на душата. До него се стига по пътя на съмнението. Въздържането
от съждения и преценка на нещата в света спестява на човека мъките на грешките и заблудите. Това схващане почива върху относителния характер на истината.
Само чрез спокойствие на душата човек се чувства свободен. [Торбов 1996: 73]
Етиката на неоплатонизма поставя съзнанието като критерий за нравствения характер на човешките постъпки. Последните трябва да се извършват
със съзнанието за доброто, за да се приемат като нравствено оправдани. Според Плотин добродетелният действа свободно, когато се ръководи от разума,
защото тогава постъпките му са дело на душата, която в нравствено отношение е независима. Религиозният елемент в етиката на неоплатонизма се изразява с схващането за очистването на душата от сетивността. Като изискване
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за осъществяването на нравствения идеал на човека – блаженството, освобождаването преминава както през политическите добродетели, така и през
дианоетичните. [Торбов 1996:86]
От този кратък преглед на различните търсения на философската мисъл през вековете за характера на свободата може да се каже, че свободата е
способност на човека да извършва своя избор и да се проявява като морално
същество. Тя гарантира и неговото достойнство. Всичките постъпки на човека са свързани с възможността да избира между доброто и злото. [Киров,
Свиленов, Коруждиев 2003:58]
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БИЛ ЛИ Е АПОСТОЛ ПЕТЪР В РИМ?
Ангел Кръстев

Had Apostel Peter ever been to Rome?
Angel Krastev
ABSTRACT: The publication accentuates on the curious and important
question: Had Apostel Peter ever been to Rome? It deals briefly and impartially
with the arguments of the ones denying that Apostle Peter had been a bishop in Rome
and that he was even detained there.
KEY WORDS: Apostel Peter, Rome

Имайки пред вид авторитета на Петър, представен в Св. Писание на Новия Завет, нека направим паралел между първоапостола и някои от неговите
мними или действителни приемници на Римската катедра!
Преди да сторим това обаче, се налага да изясним любопитния и важен
въпрос: бил ли е св. апостол Петър изобщо в Рим? Авторитетни църковни
историци и богослови, предимно некатолици, отричат това, защото не намират никакви, или поне достатъчни основания да го приемат. Католическата
традиция по този въпрос през вековете гласи, че апостол Петър е пръв Римски
епископ и че заема престола цели 25 години. Поради това се смята, че понтификатът му е най-продължителния, ненадминат от никой папа. Заемането
на Римската катедра обаче от папа Пий ІХ (1846-1878) цели 41 година и 7
месеца, опроверга това мнение. Явно, че то е от областта на легендите, разпространявани неведнъж между католиците през Средновековието. Разбира
се, въпросът съвсем не е в числото 25 години, а в това дали първоапостолът
изобщо някога е в Рим? Съвременните католически автори приемат, че св.
апостол Петър почива през 64 г., когато Нерон (54-68)1 запалва Рим и започва
страшно гонение против християните, обвинени от него за пожара. Ако от 64
извадим 25 ще се получи, че апостол Петър пристига в Рим през 39-та година,
което не съответства на други, положително известни хронологически данни,
както ще видим. Числото 25 години не играе никаква роля за отхвърляне пребиваването на апостола в столицата на империята.
Доводите на отричащите епископстването на Петър в Рим, както изобщо и пребиваването му там, не са малко и трябва да ги разгледаме, макар
Пълният му титул е Император Нерон Клавдий Цезар Август Германик, Велик
понтифик, натоварен с властта на народен трибун 14 пъти, император 13 години, консул 5 пъти, баща на Отечеството (Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus,
Pontifex Maximus, Tribunucae potestatis XIV, Imperator XIII, Consul V, Pater Patriae.
1
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и накратко, но обективно. Известно е, че апостол Павел принципно не проповядва християнската вяра там, където тя вече е разпространявана от други
преди него. В посланието си към Римляни той признава, че много пъти желае
да отиде в Рим, но счита за чест да проповядва Евангелието не там, където
името Христово вече е известно, за да не зида върху чужда основа. Понеже не
остават места от Йерусалим до Илирик, където да не е проповядвал, съобщава на Римските християни, че желае да посети Испания и пътьом да се отбие
в Рим, за да им се порадва и те на него, като ще го изпроводят по-нататък2.
Още в началото на посланието си към тях, той пише: „Преди всичко благодаря
на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори
по цял свят”3. Откъде може да има св. апостол Павел такива сведения за римските християни? От дошлите иудеохристияни, принудени да напуснат Рим
по заповед на император Клавдий4, първи са Акила и Прискила5, а след това и
много други. Добре, но кой принася християнската вяра в Рим? Може би Мария Магдалина, за която от древност се разпространява предание, че обхожда
империята от Йерусалим до Рим, и даже поднася червено яйце на император
Тиберий (14-37 г.)? Възможно е това да е дело на други иудеохристияни, идващи по своя работа в столицата, какъвто е и Акила, родом от Понт6. Може
би пък от самия апостол Петър, за което загатва Евсевий Кесарийски в Църковната си история, както ще видим по-долу? Последното ми изглежда невъзможно, защото ако е така, това щеше да го знае апостол Павел и нямаше да го
премълчи в посланието си към Римляните. Противниците на пребиваването
на Петър в Рим привеждат като аргументи още, че в посланията си, изпратени
от Рим, Павел, след като изпраща на духовните си чеда на Изток поздрави от
техни общи римски познати7, не споменава нищо за първия апостол, което
изглежда невъзможно, ако последният е там по това време. Тези автори обаче забравят, че умишлено или не, апостол Петър може да бъде в Рим много
по-рано от времето, когато пристига там Павел и то като затворник! Апостол
Павел не може да ги поздрави от Петър, тъй като посланието му до Римляни
е писано в Коринт към 57 г. и изпратено от там, както се приема, със сестра
Фива8. Ето и няколко аргументи относно времето, когато св. апостол Петър е
възможно да се намира в Рим.
Цар Ирод Агрипа І убива апостол Иаков Зеведеев, брат на св. Йоан Богослов през пролетта на 43 г. Като вижда, че убийството се харесва на иудеите, ненавиждащи младата християнска Църква, Ирод залавя св. апостол ПеРим. 15:20-24.
Рим. 1:8.
4
Подр. за него вж. превода на Lambert, Andre. Gaius Svetonius Tranquillus. Leben
der Caesaren. Muenchen, 1980, S. 219 ff.
5
Деян. 18:2.
6
Деян. 18:2.
7
Фил. 4:21-22; Кол. 4:10-18; 2 Тим. 4:9-21; Тит 3:12-15; Филимон 1:23.
8
Рим. 16:2.
2
3
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тър, затваря го в тъмница и поставя „четири четворки войници да го пазят”9,
възнамерявайки след като мине празника Пасха, да го изведе пред народа и
публично да го предаде на смърт. Ангел Господен обаче по чудесен начин го
избавя, извеждайки го от затвора. Освободеният апостол отива и се обажда на
молещите се за него в къщата на Мария, майка на Йоан, наричан Марко (бъдещият евангелист), като им поръчва да кажат за чудесното му освобождаване
„на Иаков и на братята”10. След това той излиза и отива „на друго място”11.
По понятни причини, мястото, където отива апостол Петър, не е назовано.
Вероятно той напуска Йерусалим още същата нощ, тъй като очаква Ирод да
го потърси там и може да го открие. Къде отива?
В книга „Постановления апостольския” пише, че по същото време, известният Симон Магьосника12 от Самария пристига в Рим. Известно време
преди това той прави опит да получи от апостолите Петър и Йоан власт да
раздава като тях даровете на Св. Дух, за което им предлага и пари, но е изобличен от св. апостол Петър13. Разочарован от неуспеха си, виждайки, че
апостолите ще му пречат и занапред, той напуска Самария, където преди това
прави магии и слисва народа, за което някои казват за него: „този е великата
сила Божия”14. Той пристига в столицата на империята, уверен, че ще намери широко поле за дейност. Известно време след това обаче там пристига и
апостол Петър. Той има отново възможност да види същия Симон, как в един
римски театър на открито, представяйки пред публиката с гордост необикновените си умения, се издига пред тях високо във въздуха, заявявайки, че
отива на небето, откъдето ще се завърне с големи новини. Апостол Петър се
помолва, вероятно гласно, за да бъде чут от народа против магьосника, и с
името Христово забранява на демоните, с чиято помощ Симон се издига, и
последният пада едва жив, ставайки за смях на всички. Демоничната му сила
от тогава изчезва15 Някои от противниците на Петровото пребиваване в Рим
твърдят, че това място в „Апостолските постановления” е интерполирано, т.
е. вмъкнато по-късно. Ако приемем това за вярно, ще трябва да се съгласим,
че то е сторено от човек, който иска да повдигне авторитета на апостол Петър. Понеже в разглеждания текст не се говори за преимущество на апостол
Петър, ще трябва да приемем, че идеята за примата възниква значително покъсно. Не можем да приемем предположението за интерполация, след като
Деян. 12:4.
Деян. 12:17.
11
Деян. 12:17.
12
Той е загадъчна фигура в ранното християнство. За него вж. Karlmann,
Beyschlag. Zur Simon - Magus –Frage. In: ZThK, 78, 1971, S. 395-426; McLachlan,
Wilson, Robert. Simon and Gnostic Origins. In: Les Actes des Apotres. Traditions, redaction,
theologie (BibiETL, 48). изд. на Jacob Kremer, Gembloux-Leuven, 1979, p. 485-491.
13
Деян. 8:9-13,18-25.
14
Деян. 8:10.
15
Постановления апостольския, кн. VI гл. 7-9, с. 172-177.
9
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за същия случай пишат няколко ранни християнски писатели. В Първата си
апология до император Антонин Пий (138-161), Иустин Философ пише в
защита на християните така: „След възнесението на Господа на небето, демоните възбудили някои човеци да се наричат богове; тези хора не само не
са били гонени от вас (т. е. от римската власт, АК), но са били удостоени
и с почести. Имало един самариец на име Симон… През управлението на
кесар Клавдий (41-54), при съдействието на демоните, той показвал в град
Рим опитите на своето вълшебно изкуство, и заради това бил признат за бог
и като на такъв му била издигната статуя. Неговата статуя е поставена при
река Тибър на острова между двата моста с латински надпис: „Simoni deo
sancto” („На Симон светия бог”)16. От последното изречение на св. Иустин
личи, че той вижда статуята, за да посочи мястото й и надписа на нея. Наистина, пиедесталът на тази статуя с посочения надпис е намерен на същото
място през 1574 г. Очевидно, по-късно християните разрушават статуята, но
тежкият пиедестал остава на мястото си. Това е веществено доказателство за
истинността на това, което пише св. Иустин Мъченик. За същото пишат св.
Ириней Лионски в съчинението си „Против ересите” (Adversus haereses)17,
Евсевий Кесарийски в Църковната си история18 и Епифаний Кипърски в книгата си „Против ересите” (Adversus haereses)19, (ереси 45, 70, 75, 80). Особено
авторитетно свидетелство за „Апостолските постановления” представлява 85
апостолско правило, като книга, безспорно написана след Апостолския събор.
За същото свидетелства и св. Атанасий Велики в последното 39-то „Пасхално
послание”20. Евсевий Кесарийски поставя идването на апостол Петър в Рим
по време на царуването на император Клавдий, т. е. през 46 г., като за случая
пише: „Скоро след това (т. е. след пристигането в Рим на Симон, АК), Божият
промисъл довежда там апостол Петър, най-твърдият и велик от апостолите,
и му заповядва да порази този развратител Симон. Петър, като храбър Божий
вожд, облечен в божествено оръжие, донася от Изток на Запад драгоценното
съкровище на духовната светлина чрез своята проповед там – светлозарното и
спасително слово за царството небесно”21. С това той иска да каже, че апостол
Петър не е първият, който донася християнската вяра в Рим, че силно я защитава с победата си над магьосника.
Споменатите св. отци и писатели уверяват, че Симон Магьосникът е
основател на гностицизма в Църквата22, като за себе си казва, че е „Бог Отец”,
Кесарийски, Евс. Церковная история Евсевия Памфила. Спб., 1858. кн. II, гл.
XIII, с. 81; PG, t. 6, col. 328-440.
17
Кн. І:25. PG, t. 7, col. 433-1524.
18
Кесарийски, Евс. Цит. съч., кн. II, гл. XIII-XV, с. 80-85.
19
PG, t. 41-42.
20
PG, t. 26, col. 1431-1444.
21
Кесарийски, Евс. Цит. съч. кн. II, гл. XIV, с. 84; Постановления апостольския,
кн. 6, гл. 8.
22
Вж. великолепното изследване на архимандрит Стефанов, Павел. Ялдавот:
16
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а придружаващата го блудница Елена, която той взема от публичен дом в Тир
Сидонски нарича „Дух Светий”. Той проповядва учението за преселението
на душите („прераждането”) и още, че светът е създаден и управляван от зли
духове, но че той е над всички богове в света23.
Правдоподобността на тези сведения се потвърждава още и с това, че
същите отци и писатели свидетелстват, че известно време след това в Рим
идва апостол Марко, вероятно, за да извести на Петър новината, че жестокият
до неотдавна Ирод вече е мъртъв24. В такъв случай Петър може свободно да
се върне в Йерусалим, но той остава още известно време в Рим и проповядва
с голям успех Словото Божие след поражението на Симон Магьосника. В това
отношение апостол Марко усърдно му помага. По молба на римските християни, той записва проповедите на първоапостола и така се получава “Евангелието според Марко”25, което св. Петър преглежда, поправя и одобрява.
И така, при толкова безспорни свидетелства, остава да приемем, че св.
апостол Петър е в Рим по времето, посочено от Евсевий Кесарийски – 46 г.
Дали през това време апостол Петър е епископ на Рим? Той не е епископ в обикновения смисъл на думата, защото е апостол. Апостолите не са
свързани с епархии, защото техен район е цялата Църква. Като такъв, Петър се занимава предимно с проповед на вярата. Поради това, признавайки
изобщо пребиваването му в Рим и заслугите му за укрепване на вярата там,
не може да приемем, че едновременно с това той предявява претенции за
върховна власт над цялата Църква. В смисъл, че той само има власт над
останалите апостоли, за каквато ще претендират папите от Николай І и насетне. Не можем да признаем това по простата причина, че той няма такава
власт. Такава му отричат много римски богослови и свети отци от по-късно
време. Нека чуем мнението на Бернард Клервоски (1090-1153), считан за
безспорен учител на Католическата църква. Недоволен от властолюбивите
прояви на папа Евгений ІІІ (1145-1153), той му пише увещателни послания.
Ето текстуални извадки от тях: „На тебе ти е нужна овчарска тояга, а не
княжески жезъл. Ти си присвояваш много неща, но не по апостолско право.
Защото Петър не е могъл да ти даде онова, което не е имал; каквото е имал,
това ти е дал, а именно грижата за църквите, но не и властването над тях.
Ето, чуй го: „и не като господарувате над християнската община, а като
давате пример на стадото”26. „Очевидно, апостолът забранява властването.
Затова ти, ако ненаситно искаш да господстваш, и ако в качеството си на
апостолски приемник се държиш като властелин, то наистина ще загубиш
и апостолството и владичеството”… „Нима ти, като се именуваш върховен
първосвещеник, то наистина си върховен? Кой е върховен? Оня, комуто
история и учение на гностическата религия. С., 2008.
23
Кесарийски, Евс. Цит. съч., кн. II, гл. XIII, с. 81.
24
Деян. 12:20-23.
25
Кесарийски, Евс. Цит. съч., кн. II, гл. XV, с. 85.
26
1 Петр. 5:3.
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няма какво повече да му се придаде. Следователно, много се лъжеш, ако се
смяташ за върховен”27.
Ако апостол Петър има такава власт и я манифестира в Рим, посочените по-горе автори не могат в никакъв случай да я премълчат. Това не може
да не отбележи поне веднъж кръстеният и ръкоположен от апостол Петър в
епископски чин Климент Римски. Напротив, той предава думите на Петър,
че пръв Римски епископ е Лин, при това ръкоположен от апостол Павел. В
книга “Апостолски постановления”, същият Климент нарича Петър и Павел
съапостоли, т. е. равни на останалите, при което сам Петър нарича своя събрат
Павел съапостол28. Ето защо, претенциите на по-късните папи за такава власт
„по божествено право” (de jure divino) са човешка измислица, която причинява на Христовата църква и по-специално на Римокатолическата много злини
през вековете, последиците от които остават и до днес, без да се вижда дали
и кога ще бъдат премахнати.
Книгата „Постановления апостолския” е замислена още на Апостолския събор през 51 г. След привършването на работата му, апостолите и повидните презвитери, т. е. епископите, остават да се съвещават по засегнатите
на събора въпроси за Мойсеевия закон и намират за необходимо да се напише
специална книга, в която да се изложат подробно всички точки на вярата за
християните от езичниците. Очевидно, в писмото си до антиохийските християни те не могат да изложат всички положения от закона, незадължителни
за християните от езичниците, за да не дразнят силната иудейска партия „от
фарисейската ерес”29. Задачата за написването на такава книга е възложена
на римския гражданин Климент, както е казано в подзаглавието на книгата,
на когото иудействащите фарисеи не могат да натякват, понеже той е не само
римски поданик, но и римлянин по произход и то от твърде знатна фамилия.
Той е бъдещия трети по ред Римски епископ. Апостол Петър го нарича втори,
понеже изглежда, че след първия епископ Лин30, трябва да бъде избран Климент, но събитията попречват на това. Според житието му, той рано идва на
Изток, покръстен е от св. апостол Петър, ръкоположен е от него в епископски
сан и като такъв взема участие в събора. Книгата е написана от него веднага
след събора, четена, поправена и одобрена от апостолите. В руския превод тя
има 307 страници. От някои места се вижда, че тя е допълвана по-късно, може
би от самия епископ Климент, а и от други неизвестни автори, понеже от написването й на Изток, до пущането й в обръщение, се случват някои промени.
Тези допълнения не променят нищо съществено в нея, за което свидетелстват
Vallensis, S. Bernardi Clarae. Opera, vol. I. Parisiis, lib. II, c. VI, p. 425. Цит. по
Востоков, А. Об отношениях Римской церкви к другим християнским церквам, ч. 1,
Спб. 1857, с. 293-294.
28
Постановления апостольския, кн. VІІ, гл. 46, с. 244; кн. VІІІ, гл 4, с. 253.
29
Деян. 15:5.
30
Срв. Hofmann, J. Linus – erster Bischof von Rom und Heiliger der orthodoxen
Kirche. In: OS, 46, 1997, S. 105-141.
27
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приведените по-горе св. отци и писатели. Докато е още в Рим, имайки намерение вероятно да остане известно време там, апостол Петър изпраща своето
Първо послание до малоазийските християни, където преди това проповядва.
В заключението му той пише: „поздравява ви избраната заедно с вас църква
във Вавилон и син ми Марко”31. Под названието „Вавилон” коментаторите
разбират самия Рим. По известни съображения апостолът не го назовава с истинското му име, а избира употребяваното нарицателно такова. Рим е наричан
„Вавилон” от мнозина католици, един от които е блаж. Йероним, който пише
в писмо до своя позната: „Когато аз посетих Рим, този Вавилон, един от придворните на тази стара блудница пожела да ме убеждава да приема техните
догматически теории, които са пълна заблуда… Аз напуснах този неприятен
град и се върнах в Йерусалим, оставих тези прокълнати места и предпочетох
пещерата на младенеца Иисус”32. По същото време, когато апостол Петър е
още в Рим, неговият събрат Павел вече е чудесно обърнат и започва проповедническите си обиколки в Антиохия и съседните провинции. Постепенно възникват проблемите за отношението на новообърнатите езичници към
Мойсеевия закон. Тревожните известия за това достигат и до Рим, а първият
апостол, уведомен вероятно за това по служебен път, побързва да се върне в
Йерусалим, където е нужен, като несъмнен авторитет за поддръжниците на
закона „от фарисейската ерес”33.
Знаем, че апостол Павел предприема две мисионерски пътешествия:
първото през 45-48 г., а второто 48-50 г. После предизвиква свикването на
Апостолския събор и след победата на идеите му там, единодушно подкрепени от Петър и Иаков, както и от всички членове, той осъществява и третото си
пътуване през 53-58 г. Тогава, по интриги на същите иудействащи ревнители
на Мойсеевия закон той е арестуван и след като прекарва няколко месеца в Кесария34, през септември 59 г. заминава в Рим, за да бъде съден там „от кесаря”,
т. е. висшия държавен съд, като римски гражданин. Той живее в наемна къща
там цели две години, свободно посещаван от иудеи и езичници, на които проповядва християнската вяра35. След тези две години, се провежда първото гледане на делото му. Макар че няма адвокат, освен може би „Зина законника”36,
той се защитава сам и е оправдан и освободен. През това време ръкополага
първия Римски епископ Лин, който предстоятелства 67-76 г., както изрично
пише37. Св. Климент, макар известно време преди това да е сътрудник на апостол Павел в благовестието му на Изток (Фил. 4:3), в този момент вероятно не
е в Рим и поради това не е избран за Римски епископ. Може би по това време
1 Петр. 5:13.
Писмо до Асевла.
33
Деян. 15:5.
34
Деян. 23:23-35 и глави 24-26.
35
Деян. 28:30.
36
Тит 3:13.
37
Постановления апостольския, кн. 7, гл. 46, с. 244.
31
32
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той има епархия някъде на Изток и по-късно идва в Рим, за да стане негов трети епископ, след смъртта на втория такъв, по име Анаклит (77-88 г.), а самият
Климент – 88-89 г. Епископ Лин също е Павлов сътрудник в самия Рим38. Точно затова е удостоен да стане пръв тамошен епископ, поради което учението
на Католическата църква, че папите са наследници на св. апостол Петър, не
отговаря на историческата истина. По всяка вероятност апостол Павел се задържа в Рим, докато през второто гонение при Нерон през 67 г. мъченически
пострадва за Христос.
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2 Тим. 4:21.

ПРИНЦИПЪТ НА ЦЪРКОВНА ИКОНОМИЯ
В КАНОНИТЕ
Илонка Стоянова

THE PRINCIPLE OF CHURCH ECONOMY
IN THE CANONS
Ilonka Stoyanova
ABSTRACT: The paper explains the term “oikonomia“ and considers a
number of canons which allow retreat from the norms considering their application in real life, place, time and conditions. The use of this principle is not random
and is justified and aimed at the salvation of the soul. It is found that the Orthodox
Church does not contradict the truth, i.e it does not apply the principle of economy
to dogmas. The ancient Church opposed statics of the canonical norms and claimed
that mobility, flexibility, relevance and usefulness are the highest principles of the
perfect church discipline.
KEY WORDS: oikonomia, canons, exception, condescension.

Църковните канони имат за цел да противодействат на онези, които се
опитват да нарушават реда в Църквата, да повлияят на онези, които са равнодушни към живота й, към нейната задача и мисия в света. Тяхното предназначение е да предотвратят разногласията в църковния живот за да може
членовете на християнската общност да достигнат възможно най-голямо духовно-нравствено съвършенство и вечно спасение.
„Главният принцип на едно или друго каноническо постановление е бил
винаги ползата, благото, доброто на Църквата като цяло и на вярващите като
нейни членове. Орнаменталното, благолепното, естетичното е винаги подчинен момент на утилитарно-сотирологичното. Дори с оглед на постигането на
най-голяма полза, благо и добро на Църквата и нейните членове, често пъти
се е търпяло или пък съзнателно се е правело отстъпление от последователността и строгостта на каноните” [Поптодоров 1964:15].
В периода на развитие на различни ереси и разколи пред църковната
власт в по-малка или по-голяма степен е стоял въпроса за това какви мерки
са най-подходящи за борба с тях и за защита на паството от съблазните им. В
едни случаи са приемали, че е необходима строгост, а в други – снизхождение [Грабе 1978]. Именно това са два принципа за управляване и изправяне в
християнската църквата: акривия – точно, прецизно и строго спазване буквата
на закона и икономия – отстъпка от правилото, решаване на църковните въпроси по снизхождение.
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Икономията тя е един от важните принципи в църковното право въпреки, че Православната църква няма официално становище за нея.
Самият термин „икономия” (гр. oikonomia от oikos – дом и nomos – закон) буквално означава „управление на домакинството”. В Новия Завет той
приема смисъла на божествен план за спасение: „като ни откри тайната на
волята Си по Своето благоволение, което бе отпреди положил в Себе Си (като
план oikonomia), в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под една глава Христа” (Ефес. 1:9-10). Този божествен
план за управление на историята и света е поверен на хора. Например проповядването на словото от ап. Павел е икономия, поверена му от Бога (1Кор.4:1).
По-специално „управлението” или „разпоредителството” се пада на онези,
които изпълняват службата на ръководители в Църквата: „което е църквата,
на която аз станах служител по Божия наредба (oikonomia), мен възложена за
вас” (Кол. 1:24-25). Според пастирските послания икономията принадлежи на
епископа: „Защото епископът, като Божий разпоредник (oikonomos), трябва
да е непорочен” (Тит. 1:7).
Сред гръцките отци oikonomia има значение на „история на въплъщението” особено по време на христологическите спорове през V в. Това значение
се употребява и в каноническите текстове, където пастирското „управление”,
поверено на Църквата, се поставя в контекста на Божия план за спасение на
човечеството [Майендорф 1995:116].
За благородните цели и същността на икономията намиране основание
в думите на св. ап. Павел до Коринтяни: „Защото, бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях: за иудеите станах
като иудеин, за да придобия иудеите; за подзаконните станах подзаконен, за
да придобия подзаконните; за нямащите закон станах като да съм без закон
(макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа), за да придобия нямащите закон; за немощните станах като немощен, за да придобия
немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася
някои”(1 Кор.9:19-22) и още: „и не търся своята полза, а ползата на многото,
за да се спасят” (1 Кор.10-33).
Според о. Г. Флоровски в обичайната църковна словоупотреба oikonomia
е твърде многозначителен термин. В най-широк смисъл обхваща и означава
цялото дело по спасението, но в каноничния език „икономия” не се е превърнал в термин. Това е по-скоро описателна дума, някаква обща характеристика – „икономията” се противопоставя на „акривията”, като някакво
смекчаване на църковната дисциплина като „отменяне” или изключение от
„строгото право” или от общото правило. И движещият мотив на „икономията” е именно „филантропията”, пастирската загриженост, педагогическата
мярка – постоянният довод с оглед работната полезност. Тя е по-скоро педагогически принцип, отколкото канонически. „Икономията е пастирски коректив
на каноничното съзнание. Да упражнява „икономията” може – и трябва да
го прави – всеки пастир в своята енория, още повече епископът или съборът
на епископите. Защото „икономията” е именно пастирство, а пастирството
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е „икономия”… В това се състои силата и жизнеността на „икономийния”
принцип. Но в това се състои и неговата ограниченост. Не всеки въпрос може
да бъде поставен и решен по „икономия” [Флоровски 2002:18]. Църквата винаги се е ръководила от принципа, че само човешкото право (jus humanum) е
плод на временни, преходни и случайни обстоятелства и може да се променя
или отменя, а Божественото право (jus divinum) е неизменяемо и вечно валидно в каноните.
Не са малко правилата, които позволяват на църквите или на църковните ръководители в някои случай да правят отстъпка от каноните и снизходително да ги прилагат, т.е да прилагат в най-широка мяра принципа на
икономията в областта на дисциплината.
Едно и също нещо, пише св. Атанасий Велики в посланието си до монаха Амуна, в някои случаи и в известно време не се допуска, а при други
обстоятелстваи в друго време се допуска и позволява.1 Отците на Третият вселенски събор съжалили отказалия се от епископията си бивш Памфилийски
митрополит Евстратий и го оставили да носи епископско звание, но да не
свещенодейства, вместо да го низвергнат съгласно строгите изисквания на
правилата, а 69-то апостолско правило нарежда да се спазва поста през св.
Четиридесетница, но прави изключение или оказва снизхождение към онези,
които не могат по уважителни причини да го изпълнят.
Така например в 3 правило на Трулския събор по въпроса за двубрачието на духовенството, откриваме индикация за различни подходи към един и
същ въпрос: „а именно принадлежащите към светата Римска църква предлагаха да се спазва всичката строгост за правилата, а подвластните на престола
на този богохраним и царстващ град правилото на човеколюбие и снизхождение, за това ние отечески и боголюбно като съединихме и едното, и другото в
едно, за да не оставим нито кротостта слаба, нито строгостта жестока, особено когато грехопадението, поради незнание, е обхванало не малък брой хора,
по съгласие постановяваме…”2. Тълкувайки правилото Зонара казва, че онова
за което се говори в него е изгубило сила като временно и определено по
снизхождение, а не такова, което трябвало да запази сила и за бъдеще време3.
За Православната църква, бракът е тайнство, вечен съюз в името на Христос,
а не договор, който може да бъде разтрогнат от страните, затова и второбрачието се допуска като снизхождение към човешката немощ, като „лек против
блудта”4
В съответствие с ап. Павел (1 Кор.7:8-9) вторият брак се толерира, но
не се смята за „легитимен” сам по себе си, независимо дали е сключен след
смъртта на единия партньор или след развод. И в двата случая, повторния
1

с. 399.

Правила на св. Православна църква, събрал и превел Ив. Стефанов, С., 1936,

Пак там, с.176.
Правила на св. православна църква с тълкуванията им, т.2, С., 1913, с. 44.
4
87 правило на Василий Велики.
2
3
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брак се толерира само по икономия, като по-малкото зло, а четвърти брак е
изключен [Майендорф 1995:118].
Особено напълно и ясно принципът на икономия е изложен в 102 правило на VI Вселенски събор. Там във връзка с „духовното лекарско изкуство”
е казано: Ония, които са приели от Бога власт да връзват и развързват, трябва
да обръщат внимание на качеството на греха и на готовността на съгрешилия
да се обърне, и по такъв начин да дават подобаващ на болката лек, за да не
би, като не се спазва мярка в едното и другото, да се излъжат в спасяването на
болника. Понеже не е еднакъв недъгът на греха, а е различен и многообразен
и прави вредоносни разклонения, от които повредата се развива и се простира
нашир и длъж докато не бъде спряна със силата на лекаря, за това оня, който
приема духовно лекарско изкуство, трябва, преди всичко, да обърне внимание
на съгрешилия и да наблюдава към оздравяване ли върви, или, напротив, с
нравите си привлича към себе си болестта, да гледа какво поведение държи
и ако не се противи на лекаря и изцерява душевната рана чрез изпълнение на
предписаните му церове, да му отмерва милосърдие по достойнство. Защото у Бога и у оногова, който е приел пастирско ръководене, цялото старание
трябва да бъде насочено към това, да се върне заблудената овца и да се изцери
ухапаната от отровна змия. Не трябва нито да се гони по скалите на отчаянието, нито да се отслабват юздите към разпуснат и небрежен живот, а трябва
всякак и колкото се може или чрез остри горчила или пък чрез по-леки и благи
церове да се противостои на страданието и да се полагат грижи да заздравее
раната, опитвайки плодовете на покаянието и мъдро напътствайки човека,
като го призовава към по-висша просвета. Затова и ние трябва да знаем и
едното, и другото и онова, което допуска обичаят, и по отношение на ония,
които не признават съвършенството на покаянието, да следваме приетия ред,
както ни учи и свети Василий.5
Това Трулско правило излага още един тясно свързан с понятието „икономия” принцип за силата на обичая в Църквата. Важно е отбележим, че тук
акривията се противопоставя не на икономията, а на обичая, че на практика
(т.е по обичай) се допуска отстъпление от буквата на каноническите предписания, с оглед домостроителството (икономията), с които се занимават пастирите на църквата [Ларина 2003].
Св. Василий Велики в своето 1 правило, разсъждавайки за начините за
приемане в Църквата на различни еретици и разколници от съображение за
църковна икономия се придържа към традицията (обичая) в Църквата, която
приема силата на закон. Той пише: „Понеже някои от Азия решително желаели, за назидание на мнозина, да бъде прието кръщението на поменатите, нека
то се признава. Но трябва да обърнем внимание на лукавщината на енкратите.
За да направят неудобно приемането им в църквата, те измислили да извършат прибързано собствено кръщение, чрез което изменили и собствения си
Правила на св. Православна църква, събрал и превел Ив. Стефанов, С., 1936,
с. 207-208.
5
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обичай. И така, понеже за тях нищо ясно не е казано, мисля, че е редно да отхвърляме кръщението им, и ако някой е приел кръщение от тях, когато идва в
църквата, трябва да бъде кръщаван. Но ако това послужи като пречка за общото благоустроение, трябва пак да държим обичая и да следваме отците, които
с предвидливост са строили нашите работи. Понеже се боя да не би, когато
искаме да ги въздържаме от бързо кръщение, със строгостта в отлагането да
върнем ония, които желаят да се спасят. А ако те запазват нашето кръщение,
това да не ни вълнува, понеже ние сме длъжни не да им изказваме благодарност, а да изпълняваме в точност правилата.”6 Подобно противопоставяне акривия – обичай е налице в още две негови правила: 3-то и 89-то (Каноническо
послание на свети Василий Велики до хорепископите).
Според св. Отец прекалено голямата строгост може да се окаже пречка
за спасение на някои, за общото благоустроение на Църквата и може да бъде
смегчено, като се следва практиката на отците. Очевидно в каноническите
текстове терминът „икономия” се интерпретира в много по-широк смисъл.
В правилото на св. Василий Велики не става дума само за изклчение от закона, а за задължение да се решават индивидуални въпроси в общия контекст
на Божия план за спасението на света. Каноническите ограничения понякога
може да се окажат неадекватни на цялата реалност и универсалност на Евангелието. Сами по себе си те не гарантират, че ако човек стриктно ги прилага,
е послушен на Божията воля [Майендорф 1995:117]. Следователно не всяко
придържане към каноничната истина, което може да доведе до разцепления в
Църквата съответства на св. канони и може дори да се разглежда като противно на нейния дух и основна задача..
Други правила, които също се ръководят от принципа на икономията
са 7 пр. на Втория и 95 пр. на Пето-шестия Вселенски събори. Те разясняват
въпроса за кръщението на еретиците. За да се разберат правилно и да не са в
противоречие с практиката на Църквата те се разглеждта в контекста на 46,
47, 50 и 68 апостолски правила; на 1 пр. на Картагенския събор, 7 и 8 на Лаодикийския, 8 и 19 на І Вселенски събор, 1, 5, 20 и 47 на св. Василий Велики и
57 на Картагенския събор (419 г.). При тях икономията като плод на църковното пастирско и лечебно служение, се прилага поради временно-исторически
причини. Еретиците – ариани и пр., които искат да се съединят с Църквата са
многобройни и политически силни, затова съборните отци проявяват мекота,
„за да ги привлекат към Православието и да ги поправят по-лесно”. Употребата на икономията не е произволна, а оправдана, като се има за цел спасението
на еретиците и мира на Църквата. Освен това употребата на икономия е необходима, защото в правилата се говорят за „онези еретици, които първоначално
бяха към нас” (т.е. били православни, но впоследствие отпаднали в ереста).
И понеже те се смесват с кръстени в арианството Съборът е принуден да приложи икономия, която по принцип може да се приложи само над разколници.
Освен това, ІІ Вселенски събор проявява мекота и снизходителност към ере6

Пак там, с. 410.
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тици, у които формата на кръщението не се различава от православната, т.е.
с три пълни потапяния. Икономия е възможна при еретици, които „запазват
апостолското предание в своето кръщение”, т. е. тя има своите граници. Принципа на икономия се прилага само по отношение на начина присъединяване
на еретиците и разколниците към Църквата, но не и към техните „тайнства”.
Еп. Никодим Милаш в тълкуванието на 7 пр. на ІІ Вселенски събор казва, че голямото множество еретици през ІV век подбуждало отците на Църквата… да изкореняват ересите и да скланят еретиците да преминат в Православната църква. С този стремеж се обяснява сравнителната снизходителност
на отците към еретиците, която инак не би могла да се оправдае, ако се вземе
предвид особената крайност на някои ереси…7. Икономията на Събора, проявена при конкретни исторически предпоставки, в никакъв случай не отменя
акривията като постоянна практика на Църквата, по-скоро посочват снизходителната практика на Църквата към определени еретици и в определено време.
Икономията никога не е и не може да бъде норма в Църквата, тя е изключение, продиктувано от пастирски съображения. По своята природа икономията не може да се дефинира като правна норма и твърде често с нея се
злоупотребява, като тя се изважда извън строго ограничените си конкретни
времеви рамки и се прилага безразборно и неограничено.
Икономията е мярка за целесъобразност при решаването на актуални
проблеми в живота на Църквата, с цел да оправдае до известна степен избора
на средствата, с които да се постигане благото (доброто) за цялата Църква или
за отделни вярващи [Пашков 2011].
По думите на проф. Р. Поптодоров редица църковни правила, именно 2
пр. на II Всел. събор, 8 пр. на III Всел. събор, 28 и 30 пр. IV Всел. събор,
особено 29 IV Всел. събор, 9 пр. на св. В. Велики и т.н. изрично предоставят
на цели поместни църкви или на отделни висши църковни ръководители да
се съобразяват в приложението на общите канонически норми с господствуващите местни благочестиви църковни обичаи и дори и да се ръководят от тези
обичаи в своето законодателстване, стига те да са в духа на Св. Писание и Св.
Предание. Други пък канони позволяват на църквите или на църковните ръководители в някои случай да правят отстъпка от каноните и снизходително да
ги прилагат (Вас.Вел. 1, 18, 36, 52, Трул. 29 и др). По такъв начин на тях
се дава правото да отменят, да намаляват или увеличават тяхната сила и
строгост при приложението им в живота съответно мястото, времето, условията и т. н., или – с други думи – да прилагат в най-широка мяра принципа на
икономията в областта на дисциплината (1 Кор. 9:12-22; Евсевий Кесарийски,
Църковна История, кн, VI, гл.42, Атанасий Велики – Послание до Амуна;
Трул. 29 и др.). Всичко това означава, че древната Църква е против статиката, неподвижността, заковаността на каноническите норми и издига подвижността, гъвкавостта, целесъобразността и ползата в действието им като
висш принцип на съвършената църковна дисциплина [Поптодоров 1966:44].
7
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Правила на св. православна църква с тълкуванията им, т. 1, С., 1912, с. 422.

В заключение могат да се приведат думите на Александрийският патриарх Евлогий (581-607), че икономията винаги може да се практикува правилно дотолкова, доколкото благочестивото учение остава непокътнато, т.е тя
засяга практическите последствия на християнската вяра, но никога не прави
компромис със самата истина.
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БИБЛЕЙСКИЯТ ДЕВЕТДЕСЕТИ ПСАЛОМ
В БОГОСЛУЖЕБЕН И ДУХОВНО-НРАВСТВЕН
АСПЕКТ
Стефан Стефанов

THE BIBLICAL 90TH pSALM IN ITS LITURGICAL
AND SPIRITUAL-ETHICAL ASPECTS
Stefan Stefanov
ABSTRACT: A concise and synthesized exegesis of Psalm 90 (91) is made in
the present article. The question of the contemporary liturgical services containing
the Psalm is dealt with. Its spiritual and ethical aspects are explored mainly on the
basis of the commentaries on Psalm 90 written by St. Athanasius the Great and St.
John Chrysostom.
KEY WORDS: Psalm 90 (91), the spiritual and ethical aspects, St. Athanasius the Great, St. John Chrysostom.

Старозаветните псалми, пригодени за богослужебна употреба съставляват отделна книга, обозначавана като Псалтир. Широко използван в църковното богослужение, той същевременно е и частно, домашно четиво на християнина. Настолна книга е както за уединения аскет, така и за живеещия в света
вярващ-мирянин. Свети Василий Велики съзира в псалмите „съвършено богословие” [Святитель Василий Великий 2000:4], а св. Атанасий Велики отбелязва, че в Псалтира читателят може да открие, подобно както в рая, всичко,
което е необходимо и душеполезно [Святитель Афанасий Великий 1994:7].
Според бл. Августин Псалтирът съдържа в пълен вид всичко, което е найполезно [Вж. Арсений, Митрополит Киевский и Галицкий 1871:7].
Налице е фактът, че псалмите заемат „значително място в живота и
учението на Господ Иисус Христос. Този сборник е молитвеникът, който
Той използвал на богослужение в синагогата… Употребява го в Своето поучение, посреща изкушенията с него, пее пасхалното хваление от него след
тайната вечеря, цитира го от кръста и издъхва с него на уста” [Библейски
речник 2007:1139].
Псалтирът обема в себе си 151 псалома. В Православната църква се
използва в следните формати: 1) Обикновен, съдържащ текста на псалмите;
2) Богослужебен (Следовен с богослужебни последования), който се употребява в ежедневното богослужение; 3) Тълковен, включващ компилирани
светоотечески изяснения на псалтирния текст. Известни са старобългарските
преводи на тълкуванията на св. Исихий Йерусалимски (запазен в известните
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ръкописи Болонски, Софийски песнивец или Цар Иван-Александров и др.) и
на бл. Теодорит Кирски (в Чудовски ръкописи), както и Синайският псалтир.
Ето защо тази свещена книга многократно е била предмет на изследвания,
на статии и студии и от български богослови [Срв. напр. Марковски:231-248,
Шиваров:7-79].
Употребата на псалмите при богослужение в старозаветното време е
засвидетелствана недвусмислено и в редица библейски книги. Например,
в кн. „Паралипоменон”, 16 гл. се предава химнът, който е бил изпят при
пренасянето на Ковчега на Завета от Давид след съответните всесъжения,
мирни жертви и благословение (1 ст., срв. 2 Цар. 6 гл.). Песента се състои
фактически от два псалома от Псалтира: в 1 Парал. 16:8-22 е налице Пс. 104
(105):1-15, а в 1 Парал. 16:23-33 – Пс. 95 (96):1-13. Смяната на лицата, които
произнасят стиховете на някои псалми свидетелства също за богослужебната
им употреба по принципа на антифонното изпълнение още отначало на съчиняването им.
В древната Църква богослужебната употреба на псалмите не е вследствие само на приемственост от храмовото богослужение в Йерусалим или
от синагогалното. Съдържание на псалмите и тяхната структура съответства
на богослужебните изисквания за обществена молитва и прослава на Бога. На
вечернята и на утрената, които са последования от ежедневния богослужебен
кръг, са включени за изпълнение катизми от Псалтира, както и други константни (непроменящи се) текстове във вид на псалми. На Светата Божествена Литургия се употребяват избрани псаломски стихове във вид на антифони
(всекидневни и празнични), както и стихове от псалмите, които конструират
прокимена на съответното апостолско четиво. Антифонната структура на някои псалми позволява и днес да се извършва в православната Църква изпълнението им от два или повече хора (четци, певци) чрез последователно редуване в реално богослужебно време [Шиваров 1993:194-198].
В еврейския текст на Библията псалом 90 не притежава надпис, а в Септуагинта е онасловен: „Αxνος ªδ\ς τ© Δαυΐδ”, – „хвалебна песен на Давид”.
Псаломът „пресъздава във вид на наставления всички ползи от пълната надежда на Бога” [Скабалланович 2004:54]. Построен е във формата на обращение, отправено от наставник, който внушава на ученика си или на сина си,
увереност в пълната безопастност на този, който се надява на Бога и е в общение с Него. Това се потвърждава и от последните три стиха на псалома, които
са всъщност словата на Самия Бог към уповаващия се на Него (Пс. 90:14-16).
В православната богослужебна традиция псалом 90 се изпълнява по
време на 6-я богослужебен час [вж. Никольский 1995:146-147], включен е в
последованието на опелото и панихидата, изпълнявани според Йерусалимския типик.
Какви са богословските и богослужебните основания псаломът да бъде
включен в последованието на шестия богослужебен час? Времетраенето на
денонощието се освещава с извършване на църковните последования от денонощния богослужебен кръг. Според гръко-римското отчитане на времето
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шестият час съответства на времето по пладне. Най-ранните сведения за изпълняването на богослужебния шести час са от св. Василий Велики, който
свидетелства че богослужебно това време на деня било отбелязвано с прочитането на шести час, в който се включва и псалом 90. В третия му стих се споменава „по пладне” във връзка с Божията защита, която предпазва от заразата,
опустошаваща по това време. Друго основание за включването на псалома в
състава на шести богослужебен час е, че в последния се възпоменава разпъването на Господ Иисус Христос кръста и е посветен на това събитие, станало
по обяд. Тропарът, който е интегриран в последованието на този богослужебен час в периода на Великия пост, детайлизира този аспект. Текстът му е
следният: „Спаси ни Христе Боже, който в шестия ден и час си приковал на
кръста дръзкия Адамов грях и си разкъсал списъка на нашите прегрешения”
[Часослов 2006: 105].
В следващите редове ще бъде представена кратка синтезирана екзегеза
на псалом 90. Духовно-нравствените аспекти ще се представят най-вече въз
основа на коментариите на псалома, извършени от св. Атанасий Велики и св.
Иоан Златоуст. Цялостният текст на псалома, който ще се коментира в посока
към разясняване на зададените в темата аспекти, е следният: „Който живее
под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва
Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!
Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата
Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е
Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата,
която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно;
но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш
отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма
да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за
тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се
не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей
ще тъпчеш. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото
позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще
го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение” (Пс. 90:1-16).
Според св. Атанасий Александрийски, в първия стих на псалома: „Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия” (Пс. 90:1), пророческият дух ублажава оня човек, който е под закрилата
на Всевишния, т. е. под закрилата на Господ Иисус Христос. Блажен (т. е.
духовно щастлив) е този, който се е удостоил да бъде покровителстван от
Всемогъщия Бог и да получава помощ от Него. Удостоилият се с такава помощ, винаги е закрилян и запазван [Святитель Афанасий Великий 1994:111].
„Покривът на Всевишния” е всъщност Божият закон, който е даден, за да
подпомогне борбата с невидимите врагове. Под този покрив пребивава този,
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който живее съобразно повелите на Божия закон. Такъв човек ще „обитава
под сянката на Всемогъщия”, т. е. в бъдещия живот ще съжителства с Бога,
ще бъде осеняван от Него с благодат [Св. Иоан Златоуст 2010:234].
„И казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам” (Пс. 90:2). Тези слова могат за бъдат отправени към Господа
само от вярващ, който е възложил на Него както цялата си надежда, така и
делото на своето спасение [Святитель Афанасий Великий 1994:111].
Който живее по Божиите заповеди и се надява на Бога, притежава в Негово лице застъпник в духовната бран с невидимите врагове. Ако изнемогне,
това ще е вследствие на неговото безгрижие и загубване на бдителността, а не
вследствие на слаба помощ и подкрепа от Божия страна [Св. Иоанн Златоуст
2010:234].
„Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза” (Пс.
90:3). С последните два израза от този стих според св. Атанасий Велики се
обозначават вражеските сили. Същият светител в своето тълкуване изтъква,
че духовете на злобата и самият сатана „в дадения псалом са назовани по различен начин: нощни ужаси, стрела, която лети денем, ходещата в тъмата
язва, зараза, която опустошава по пладне, хиляда, и десет хиляди, аспида
и василиск, лъв и змей. И над всички тези врагове псаломът възвещава на
човека Божията победа [Святитель Афанасий Великий 1994:112]. Според
разяснението на св. Иоан Златоуст под „примка на ловец” и „изтребителна
пораза” се разбира всяко намерение и подтик да се извърши зло. Когато намерението е пленило човешката душа, тя се оказва увлечена от пагубна страст.
Бог избавя от злото, когато човек прибягва към Него и Го потърси за помощ
[Св. Иоан Златоуст 2010:234].
„С перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно;
щит и ограда е Неговата истина” (Пс. 90:4). С тези думи от псалома се вдъхва умереност, че Бог ще осъществи Своята защита по такъв начин, че никаква
вражеска сила няма да е в състояние да причини вреда [Святитель Афанасий
Великий 1994:112]. Свети Иоан Златоуст смята, че под „пера” е уместно да се
подразбират Мойсеевия закон и пророческите старозаветни писания, защото
чрез тях Бог е дарувал познание за Себе си. Образно казано, чрез тях Той осенява, идващите при Него, и не допуска да бъдат изгорени от огъня на дявола.
Крилете символизират светите евангелия, защото който постъпва и живее по
евангелския закон, придобива криле, с които се издига от земята към небето,
където е безопасно за него. „Щит и ограда е Неговата истина”. Истината е
силно и надеждно оръжие. В собствен смисъл на думата Христос е самата истина. Той свидетелства за Себе си: „Аз съм пътят и истината и животът”
(Иоан. 14:6). Чрез благодатната сила на светия крест, който е Неговото оръжие, вярващите смело встъпват в духовна бран и побеждават всякакви врагове. Това се потвърждава от смисъла на следващите 5 и 6 стихове на псалома:
„Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне”
[Св. Иоан Златоуст 2010:234].
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След като Всевишният си избрал за прибежище (Пс. 90:9), тогава няма
да се „спънеш о камък с ногата си” (Пс. 90:12). Цитираните стихове се тълкуват от св. Атанасий Велики в мистичен аспект. Според него с „нога” символически се обозначава душата, а думата „камък” изобразява греха [Святитель
Афанасий Великий 1994:113].
„Аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш” (Пс. 90:13).
Аспидата и василискът са представени като символи на злите сили. Стихът
от псалома е съзвучен със словата на Господ Иисус Христос, отправени към
апостолите: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на
всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди” (Лк. 10:19). Свети Иоан
Златоуст като тълкува стих 13 от псалома в духовно нравствен аспект, пише
следното: „Който потъпква гнева, потъпква всъщност лъв, защото този
звяр се отличава с ярост… По същият начин, който преодолява удоволствието [греховното] и всяко друго нечестие, тъпче аспида, василиск, и змей,
тъй като плътските удоволствия и нечестието в живота с основание се
сравняват с влечугите, които пълзят по земята. В истински смисъл тъпче
василиска този, който преодолява завистта, защото тя царува в нечестие,
а също така, защото василиска има отрова в очите си, което се отнася
и за завистливите хора”. Същият светител коментира духовно-нравствените аспекти и на следващия псаломски стих: „Задето той Ме възлюби, ще
го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми” (Пс. 90:14), по следния
начин: „Тъй като псалмопевецът изрекъл нещо велико и почти невероятно
като казал, че такива зли и мощни сили, сравнявани с лъв, змей, аспида и
василиск – най-страшните зверове, ще могат да бъдат потъпквани от нас,
то той представлява в момента Бога, Който потвърждава казаното и ни
предлага непреодолимо оръжие – надеждата на Него. Посредством нея ние
ще можем да се избавим от враговете, ако се поверим на Него. Ще можем
да се скрием, така че да не претърпим никаква вреда, … ако благоговейно
Го почитаме със слово и дело, с уста и мисли” [Св. Иоан Златоуст 2010:237].
„Ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение” (Пс. 90:16).
Според свети Иоан Златоуст тук се говори за спасението на вярващите в Бога
на последния Божий съд. Най-вече под „спасение” се разбира Христос, които
е спасител на целия човешки род. Бог Отец е обещал да покаже това спасение,
затова надеждата на светиите е да видят Бога лице в лице, както за това пише
и свети апостол Павел в посланията си: „Надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда?”
(Рим. 8:24). „Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице с
лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат” (1 Кор.
13:12-13) [Св. Иоан Златоуст 2010:238].
Интересен и заслужаващ коментар е споменатият в стих 13 на псалом 90
василиск. Най-древните източници, споменаващи този странен митологичен
образ, възхождат към елинската древност. Повечето антични автори осветляват само отделни аспекти и проявления на василиска, които изграждат силно
фрагментиран мозаечен контур. Най-ранното пряко описание на василиск се
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съдържа в XIII книга на Естествена история на Плиний Старши, писана в Рим
през 77 г. сл. Хр. Тя представлява компилация на антични и главно на гръцки
извори, голяма част от които са вече безвъзвратно загубени. Сведенията на
Плиний обаче проявяват тенденцията към профаниране и рационализиране
на митологичните източници [Лозанова 2003:82], поради което василискът е
сведена до реално същество – змия, обичайна за провинция Киренайка, дълга
12 инча и с бял знак на главата, подобен на диадема или напомнящ корона,
който дал името й. Тя притежавала особена сила и поразявала всички змии
със своето съскане. Движела тялото си не чрез многочислени извивки като
другите змии, а като го издигала нагоре и спускала надолу. Подобно на преди това дискутираното от Плиний творение катовлепас, и василискът според
него имал способността да убие човек само с поглед и с появата си. Убивал не
само с докосването си, но и със своя дъх, който подпалвал тревата, напуквал
скалите. Неговият гибелен ефект върху всички живи същества бил толкова
мощен, че веднъж един конник, който пронизал с копието си това същество,
бил поразен от отровата му, преминала по копието, убивайки дори и коня [вж.
Лозанова-Станчева 2006:81-82].
Клавдий Елиан (ок. 165/70-230/355 г. сл. Хр.) в своята творба За
своеобразието на животните свидетелства за митологичното вярване по
негово време, че василискът може да бъде убит от кукуригането на петела.
Асоциацията е натоварена със силни соларно-хтонични елементи и подсказва, че образът на василиска е бил тясно обвързан с нощта и мрака, противопоставен на светлината и слънцето, чийто символ е кукуригането на петела.
Синкретизмът на двата аспекта е проектиран в образа на кокатриса, който е
друга средновековна визуализация на василиска. В англо-българския речник
думата cockatrice е преведена като базилиск [вж. напр. Английско-български речник 1987:158]. В случая е пресъздадено Еразмовото произношение на
гръцката дума βασιλίσκ(ος).
В новия исторически контекст на възтържествувалата християнска
религия, от раннохристянската апологетика, светоотеческите творения и въобще от библейско-християнската традиция, това митологично създание се
възприема и интерпретира като сатанинско творение, символ на злото
и греховността, „символ на дявола и Антихриста, високомерието,
страстта към разкош”[Попова 2003:51]. Това не е случайно, защото
образът на василиска има отношение към античното езическо наследство и
е свързан с политеизма, идолопоклонството, безнравствените митове, неморалните и противоестествените мистерии.
Интересни са интерпретации в този контекст в една медна гравюра
от многократно преиздаваната аскетична творба Herzbüchlein (издание на
Reutlingen от 1823, в Мюнхенската държавна библиотека), която свещеникът Йохан Гроснер през 1812 г., издал на немски език. През 1822 г. бил
поканен от руския император Александър I и по негово желание превел
тази брошура на руски език, след което тя получила голямо разпространение и в Руската империя като назидателно четиво. Гравюрата образно
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представя сърцето на грешния човек, в центъра на което е позиционирано
изображението на дявол-козлоног, крилат, рогат и държащ скиптъра образ
на Фанес-Дионис-Аион, според идентификацията на Р. Айслер. Образът
несъмнено символизира демонът в човека, заобиколен от седемте смъртни
гряха, изобразени като животни: паунът – високомерието и гордостта; козелът – нецеломъдрието, развратетостта; свинята – лакомията, костенурката
– леността, тигърът – гневът; василискът – завистта; и жабата – скъперничеството и алчността. Вляво горе ангелът-хранител на Светия Дух се готви да отлети от преизпълненото с душепогубващи страсти и грехове сърце.
Следващата гравюра показва сърцето на вече покаялия се грешник, от което
дяволът и зверовете отлитат, и се настанява Светият Дух, който алегорически е представен от огнените езици и гълъба [вж. Лозанова-Станчева
2006:91-92].
Богослужебната употреба на боговдъхновения псалом 90 и неговото
място в духовно-нравствения живот на християните се определя от значимостта и многоаспектността на неговите послания в догматически, сотирологически и религиозно-етически аспекти.
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МЕТОДИКА НА
ХУМАНИТАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Изучаването на българския език
в контекста на европейското
образователно пространство
Кирил Димчев

Bulgarian Language Learning
in the context of the European
Educational Space
Kiril Dimchev
ABSTRACT: In the paper the new dimensions of Bulgarian as one of the
official languages in the European Union have been given account of. The European
Educational Space is interpreted as a forum where ideas are discussed and educational practices are substantiated which are perceived as functional in the member
countries of the European Union. Methodological and technological problems are
outlined that are related to the optimization of the learning of Bulgarian as a first
language, a second language and as a foreign language.
KEY WORDS: European Educational Space, educational practices, methodological and technological problems.

1. Четиридесетгодишнината на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е приятен повод да се оцени престижното му място в
развитието на съвременните науки и в подготовката на преподавателски кадри. В празничен ден като днешния заслужават признание приоритетните
функции на образованието – средно и висше, в еволюцията на националната
ни култура.
Когато се говори за ролята на образователния процес в средното училище, е от значение да се припомни оценката на видни наши учени за българския език като „пръв и главен предмет“ в средното училище [Балан 1954: 34].
За К. Величков матерният език е „средището, около което се движи цялата
система на обучението, орган, без който никой учебен предмет не може да
мине. Чрез него народите са се култивирали и са си създали свой особен на-
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ционален образ; чрез него детската душа се възбужда към деятелност, която
изострюва разума и създава почва за поникване на нови идеи, за възприемане
на разни познания. Езикът сам по себе си е едно от средствата за националното възпитание“ [Величков 1986: 7].
Тези неостаряващи постановки разкриват ролята на българския език
(БЕ) като първи език, на който се осъществява обучението по всички дисциплини в средното училище и се изграждат основите на цялостното формиране
на личността.
В съвременната лингвистика и в методиката на обучението по български език (МОБЕ) се разграничава изучаването на езика с научна цел от изучаването на езика с учебна цел. Върху изучаването на българския език в училище слагат отпечатък господстващите схващания за същността на езика, за механизмите на неговото усвояване, за актуалните дидактически технологии, за
обществените потребности от езикова подготовка и т.н. Класическа постановка, известна още от тезисите на Пражкия лингвистичен кръжок [Прага, 1929],
е, че „…в училище цел [на езиковото обучение] е практическото овладяване
на езика с различните му функции, свързани с културния живот, овладяването
на книжовните стилове. […]. За ученика осъзнаването на езиковата система
и работата с нея има и друго значение в сравнение с практическото обучение.
Осъзнаването на системата е важно за езиковата практика, в която става
въпрос за съзнателно целево изразяване и създаване на текстове, олицетворяващи функциите на книжовния език“[подч. мое – К.Д.]1.
Основен тезис в доклада е, че обучението по български език (ОБЕ)
като първи език е било винаги част от европейското образователно пространство, схващано като форум за размяна на идеи и на добри образователни практики. За това свидетелстват множеството позовавания, както и
идеите, развивани в трудове на наши методици и лингвисти. Голяма част от
актуалните постановки се реализират в дейността на добрите ни учители.
Постиженията на съвременната МОБЕ са европейски съизмерими, тъй като
отчитат новите реалности в теорията и практиката на езиковото образование.
В него определяща е идеята за езиковото многообразие. Отстояват се схващания за мястото и ролята на първия език като най-важен металингвистичен
инструмент, с който се учим да общуваме в мултиезиковото и мултикултурното пространство. Отчита се статусът на БЕ като един от официалните
езици в Европейския съюз. Прагматичните нагласи за изучаването на БЕ в
европейското образователно пространство се свързват с нуждата от комуникация, с мотивацията за професионална реализация и пр.
БЕ не е един от така наричаните напоследък „пазарни езици“, „маркетингови езици“2. Безспорен факт е обаче, че всички езици имат културна
Цит. По Виденов 2003: 273.
Според А. Л. Бердичевски „маркетинговите езици“ са „езици на отделни лица
или предприятия, съвместно образуващи конкретен пазар. Тези езици се подчиняват
на вътрешно присъщи социокултурни и икономически норми на функциониране. По
1
2
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значимост – факт, който обуславя необходимостта от развитието на културологично ориентираната методика. Специфично за нея е, че тя се интересува не само от системата от функции на феномена език (комуникативна,
познавателна, кумулативна, смислооформяща, естетическа, фатична и др.), но
и разглежда БЕ като предмет, който изгражда мирогледа на обучаваните, влияе върху формирането на техния манталитет и на представата им за езиковата
картина на света, служи като проводник на националната култура, спомага за
трансформиране личността на подрастващите, за превръщането ù в носител и
творец на културата. С такава цел в културологично ориентираната методика
фактите на културата се интерпретират в перспективата на тяхното когнитивно, аксиологично, дейностно и пр. преднамерено овладяване3. Европейските
схващания за ефективно обучение включват усвояване на техники, с помощта
на които се формират нагласи да се продължава самостоятелно езиковото образование след приключване на училищния курс.
З а д а ч а н а с л е д в а щ о т о и з л о ж е н и е е да се потърсят отговори
на въпроси, които не са разработени достатъчно в теорията и практиката на
ОБЕ. С оглед на целите на доклада се използват възможностите, които предлага анализът на обсъжданите проблеми, на три равнища: т е о р и я – н о р м а – о б р а з о в а т е л н и п р а к т и к и.
2. Теория
2.1. В теорията на ОБЕ определяща е тенденцията за преход от апликационизъм към функционализъм. Това означава, че МОБЕ не се схваща
единствено като приложна област, в която се използват сведения от различни сфери на човешкото знание – социология, психология, лингвистика и
пр. Функционалността предполага разкриване на оптимални решения за
постигане целите на образователния процес: излиза се от схващането за системността на ОБЕ като изследователски предмет на МОБЕ и се отговаря на
социалните и личностните потребности от езикова подготовка – на отделния
индивид и на обществото в цялост.
Ценна от теоретична и практическа гледна точка е идеята, че обновяване на езиковото образование не е възможно, без да се реализира европейската
образователна парадигма с хуманитарна антропологична насоченост.
За да бъде методическата теория с практическа стойност за начините,
по които може да се осъществява оптимално езиково и социокултурно развитие на всеки носител на БЕ, са нужни сведения за „срезовете“, които хараксвоя икономически потенциал те се отличават значително, но по културната си значимост всички маркетингови езици са еднакви (Бердичевски 2002: 15).
3
Присъединявам се към постановката на Ричли Х. Крейпо, според когото „културата не е предопределена биологически […]. Поведението, което е ръководено от
културата, се усвоява, а не се наследява биологически. Определени аспекти на една
култура хората учат преднамерено. Други аспекти се усвояват чрез пряко или непряко
наблюдение на чуждото поведение […]. Тези аспекти на културата, на които ни учат
експлицитно, често ни се представят като правилното поведение“ (Крейпо 2000: 26).
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теризират еволюцията в процесите, протичащи в идиолектите на подрастващите. Става дума за отчитане особеностите на „междинните им езици“4 – в
предучилищна възраст, в училищни условия (например в 4. клас, 7. клас, 10.
клас, 12. клас), след завършване на средното образование.
Все още не е изпълнена задачата да се създаде корпус от ученическа
реч, нужен за „проучване на напредъка и постиженията на учениците в процеса на ОБЕ, резултатността от използването на алтернативни учебници,
усъвършенстването на комуникативноречевата и социалнокомуникативната
компетентност на учениците, оценяване и измерване не само на знанията по
БЕ на учениците, но и на техните умения да си служат с текстове в определен
социокултурен контекст, да общуват приемливо“ [Ангелова 2004: 38]5.
2.2. Общопризнати са функциите на комуникативността като социологическо, социокултурно, методическо и пр. понятие. Цел на образователния
процес в средното училище е формирането на хармонични личности, а комуникативността е само средство за постигане на тази цел; тя „не е общоприета
аксиома, върху която не може да се спори“ [Радкова 2005: 128].
Надценяването на ролята на комуникативността и подценяването на лингвистичната (езиковедската) и културологичната подготовка чрез ОБЕ много често се дължи на несъобразяването с разликите между усвояването на първия език
и изучаването на втория език. За подобно смесване допринася и безкритичното
позоваване на постановки от „Общата европейска езикова рамка: учене, преподаване, оценяване“ [Рамка 2006], които обаче се отнасят до изучаването на втори
език. Ако се пренебрегват разликите между понятията първи език и втори език,
препоръчваните технологични решения могат да имат ограничена функционалност, тъй като важат за прехода от монолингвизъм към билингвизъм. Очевиден
факт е обаче, че учениците – носители на БЕ, притежават комуникативноречева компетентност, достатъчна за ограничените им комуникативни потребности.
Проблемът следователно при изучаването на БЕ като първи език е не формирането на първоначална комуникативноречева компетентност, а усъвършенстването ù с оглед на реализацията на обучаваните в нови за тях социокултурни сфери.
Това определя нуждата от изследване идиолектите на подрастващите преди и
след образователния акт – и по-конкретно проучване на дискурсните техники
под формата на лексикални, граматични и фонетични елементи, подбирани и
съчетавани в съответствие с изпълняваните комуникативни задачи и с условията
на общуване. За съжаление такива изследвания у нас са редки.
2.3. В МОБЕ става все по-актуална идеята за посткомуникативност –
понятие, което органично свързва схващането за езика като средство за обТерминът междинни езици се предпочита в методиката на чуждоезиковото
обучение с цел да се означи „миксът“ от първи и втори език, когато вторият език е
недостатъчно овладян и се проявява силна интерференция и трансфер. В текста междинен език се използва като метафора, с която се бележи преходът от домашен език
към книжовен език, в случаите, когато домашният език не съвпада с книжовния език.
5
Вж. по-конкретно по този въпрос в 3.3.
4
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щуване с необходимостта да се усвояват декларативни и процедурни знания
за системата на съвременния български книжовен език в цялото му многообразие от стилове и регистри6. Осъзнава се, че е ограничена експликативната
стойност на комуникативността при изясняване на начините, по които речевото общуване се оптимизира. Такава експликативна стойност има триадата: (1)
проучване на речевата практика на обучаваните, (2) осмисляне, структуриране и обогатяване на речевия им опит, (3) достигане на оптимално равнище
на речевата им практика (срв. Димчев 2010 в: 97–106). Само по този начин
в единство може да се осмисли информацията за функциите и структурата на
БЕ и да се овладяват комуникативноречеви умения за използване на езиковите
средства в различни комуникативни ситуации и социокултурни сфери; да се
осъществява връзка между информационните и операционалните страни на
езиковите занятия.
Да се прилага един единствен подход (комуникативен, дискурсен, когнитивен и пр.) при изучаване на човешката реч като комплексно, многопластово явление, не отговаря нито на спецификата на изследвания обект, нито на
сегашното състояние на науките. Не е функционално и използването на различни етикети като комуникативноориентирано обучение, комуникативно
обучение и пр., ако не са изяснени достатъчно диференциалните признаци на
тези характеристики [срв. Петров 2002: 7; Петров 2005: 76–82]7. Разсъждавайки по въпроса за комуникативността, Т. Ангелова отбелязва: „Не ми е известно да има специалисти по езиково обучение, поставящи си за цел създаването
на езиково обучение, което да не е комуникативноориентирано. По-скоро е
нужно да се търси убедителен отговор на въпроса, как да се схваща комуникативната ориентация“ [Ангелова 2004: 99].
2.4. Изучаването на БЕ в европейски контекст извежда на преден план
понятието за култура8. Европейските методически концепции свързват език с
Срв. у А. Радкова: „Посткомуникативността […] предполага виждания за езиковото обучение като общуване, което може да се проведе само при наличието на
процедурални и декларативни знания“ (Радкова 2005: 135).
7
„Овладяването на дискурсни техники е важна комуникативнопрактическа цел
на съвременното комуникативноориентирано обучение по български език“ (Петров
2002: 7); „Комуникативното обучение е утрешното обучение по български език“
(Петров 2005: 76).
8
В ДОИ се използва понятието социокултурна компетентност. Известно е, че
в специализираната литература се разграничава социална компетентност от социокултурна компетентност. Те са органично свързани, тъй като е невъзможно съществуването на култура без социум, както и на социум без култура. В някои случаи двете
понятия са в отношения на комплементарност. Все пак социалната компетентност
е по-широко по обем понятие. То е комплексно и съдържа социални, емоционални
и когнитивни елементи (например натрупване на информация, умения за извличане,
обработка и оценка на информацията), поведенски умения (умения да се разговаря, да
се формира поведение, съобразено с изискванията на социалната група и с условията
на общуването).
6
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култура. Напоследък е модерно да се говори за хуманизация на образованието, но не се отчита достатъчно, че престижно място на „връх в пирамидата
от образователни функции“ заема обогатяването на културата на подрастващите. Съдържанието на образованието се обвързва с всички значения на културата в съвременното ù разбиране: информационно, фактологично, духовно,
поведенско.
Преди да бъдат изяснени задълбочено методологичните и технологичните аспекти на „културноориентираното образование“, се заговори за „интеркултурно образование на уроците по БЕ“ [срв. Падешка 2010].
За отбелязване е, че параметрите на културноориентираното образование и на интеркултурното образование са в процес на проучване. Почти винаги в научната литература понятията лингвокултурологична (културна) компетентност и интеркултурна компетентност се разглеждат като синонимни,
докато очевидно в случая става въпрос за отношения между родово и видово
понятие [срв. Димитрова-Гюзелева 2007].
Културологичната (културната) компетентност е свързана както с познаването и разбирането на чужди култури, а също така и преди всичко с правилната оценка на родното културно наследство. Интеркултурната компетентност реализира уменията, изградени в процеса на обучението по първи език,
и ги надгражда с уменията да се сравняват, анализират и оценяват различни
култури. Акцентът в случая се поставя на толерантността към другите, към
говорещите на различни езици, към културите на носителите на тези езици.
При културологичната (културната) компетентност толерантността предполага познаването, разбирането и приемането на културните различия, проявяващи се в рамките на повече или по-малко хомогенна социална група; на
общество, обединено от обща история и национален език. Тези факти дават
основание да се погледне по нов начин на изучаването на БЕ като първи език;
да се преоткрие ролята на културата в общия образователен процес, защото в световен план научната парадигма вече е утвърдила културата като
значим социален и образователен фактор.
Културологичният аспект в ОБЕ като първи език се заключава в последователното преподаване и изучаване на езика не само като знакова система,
служеща за комуникация и познание, а и като културен код, с помощта на
който се предава натрупаната през вековете информация (информацията за
това, как народът е възприемал и възприема света, как твори, как оценява заобикалящата го действителност, как формира своето специфично „културно
Социалната компетентност включва способността на личността „да функционира“ в определен социален контекст, което предполага съобразяване с културните особености на членовете на обществото (социокултурна компетентност), познаване и използване на различни регистри на речта, на социалната маркираност на
езиковите средства (социолингвистична компетентност) и др. С основание Ю. С.
Степанов твърди, че принципите за подбор на езиковите средства са в сферата на
социалното.

699

огледало“ и по този начин изгражда свой национален манталитет и картина
на света). Особено важно е как народът отразява културната информация в
конкретния език на различни равнища – граматично, лексикално, стилистично и т.н.
2.5. Методическата значимост на понятието за култура е, че то установява области на референции, извън които изучаването на езика губи смисъл.
Органичната връзка между език и култура е най-сигурното средство за идентификация на личността.
Осмислянето на отношенията между език и култура е в основата на
съдържателните аспекти на ОБЕ. Единствено на занятията по БЕ подрастващите се запознават с националноспецифичните особености на речевото
общуване на БЕ; с езиковите средства (лексика, синтаксис, дискурсни техники), използвани с по-голяма честота в различни социокултурни сфери, с употребата на синтактични синоними, с предпочитание на именни или глаголни
форми, с глаголната система, с речевия етикет и пр. По това ОБЕ се отличава
от останалите дисциплини, тъй като при тях спецификата на дискурса в
БЕ не заема приоритетно място на цел. А както основателно твърди Ж.-Ф.
Лиотар, „Знанието е най-ценното нещо в съвременния свят“ [Лиотар 1996:
45]. Според Е. Бенвенист връзката между концептите език – култура – личност е увеличителната леща, с помощта на която се вниква в материалната и
в духовната същност на етноса като цялост и на отделния индивид в частност
[Бенвенист 1974: 45].
Фактът, че езикът е едновременно (1) средство за общуване и (2) знакова система, поражда дискусии относно изучаването на лингвистични понятия
и закономерности, т.е. за развиване на лингвистична (езиковедска) компетентност чрез занятията по първи език [вж. Димчев 2010 б, Радкова 2010]. Неоправдани са опитите да се разглеждат като еднозначни понятията езикова
компетентност и езиковедска компетентност [Радкова 2010]. Пренебрежителното отношение към функциите на езиковедската компетентност в системата на ОБЕ9 означава подценяване на ролята на първия език в езиковото и
социокултурното развитие на индивида. В специализираната литература се
определят функциите на първия език като „металингвистичен инструмент“,
улесняващ изучаването на втория език. Д. Веселинов има всички основания
да твърди, че „социокултурната идентичност се създава на роден, а не на чужд
език“ [Веселинов 2006: 5].
2.6. От особена важност за теорията и практиката на ОБЕ е какви са
отношенията между различните подходи, прилагани на езиковите занятия. От комплексността на речевите актове произтича изводът, че при работа
с текстове в образователния процес се проявява взаимосвързаността и функционалната зависимост между прагматичния, когнитивния и културологичния подход. В образователната парадигма се отчита изтъкнатата взаимосвързаност и с приоритет се използва подходът, отнасящ се (1) до спецификата
9
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Срв. Димчев 2010 в: 126–142.

на изучавания обект и/или (2) при работата над който обект най-често се допускат слабости. Значимостта на всеки подход е в зависимост от мястото му
в общата схема. Слабост е, който и да е от подходите да се разглежда като
панацея за решаване проблемите на езиковото образование. Неправомерно е
да не се отчита същността и предназначението на езиковата дейност. Според
авторитетното становище на Ст. Буров „…езиковата дейност на човека трябва
да се разбира не само като употреба на езика в комуникативния процес, но и
като ментална и интелектуална дейност, свързана със съзнанието и мисленето“ [Буров 2004: 7].
Определящи са акцентите, нужни за компенсиране на „пренебрегвани“
аспекти, при които се допускат недостатъци. Това налага ко м у н и к а т и в н и я т п о д х о д да се схваща като определящ (водещ) при създаване и възприемане на текстове. Ко г н и т и в н и я т п о д х о д има предимства при целенасоченото овладяване на нови за ученика дискурсни техники, както и при работа
над допускани от него езикови слабости (граматични, лексикални, стилови;
правописни, пунктуационни и пр.); това „обвързва“ когнитивния подход с
действието на комуникативния подход. Комплексно се работи за осъществяване на к у л т у р о л о г и ч н и я п о д х о д чрез избор на подходящи текстове,
чрез акценти на определени страни от съдържанието им и т.н.
Във всеки урок се проектират предварително набелязани образователни
ефекти, разграничават се основни задачи, свързани с темата му, и допълнителни задачи, които произтичат от необходимостта да се работи комплексно
над текстове. В този смисъл определянето на даден подход като единствен,
като най-важен ограничава резултатността на езиковите занятия [срв. Димчев
2010в: 142].
2.7. Еволюцията в схващанията за същността на езика и за механизмите на неговото усвояване налага да се постави акцент върху спецификата на т.нар. „дидактическа транспозиция“. За разлика от други учебни предмети (география, биология, история и т.н.), които отразяват в минимизиран
вид постановки от съответните науки, българският език се характеризира „с
многообразие и разноликост“ [Хаджов 1941: 15]. Занятията за същността и
функциите на видовете текст, както и занятията по стилистика, синтаксис,
морфология, словообразуване, фонетика; правоговор, интонация, правопис и
т.н. са обединени от необходимостта да се обогатява културата на речта,
лингвистичната (езиковедската) компетентност и общата култура на подрастващите. Това извежда на преден план като съдържателни ядра в ОБЕ
понятията език – текст – култура. Без овладяването на езиковите норми не
е възможно практикуването на езика. За да бъдат схващани стилистичният
ефект от употребата на определени явления, както и ефектите от преднамереното нарушаване на нормите, е нужна езикова подготовка, която според
данните на съвременната когнитивна психология предполага овладяване на
знания (декларативни и процедурни), умения и навици (общообразователни
и комуникативнопрактически); система от компетенции (общи и частни –
включващи личностни характеристики на индивида).
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При това видът на информацията слага отпечатък върху механизмите на
нейното усвояване. Единствено рационален път при работа над пунктуационни
умения например е овладяването на декларативни знания за закономерностите, на които се подчинява българският синтаксис. Осмислянето на семантични,
лексикални, словообразувателни, морфологични и други закономерности е условие за трайно усвояване на правописа. Не е възможно да се обогатява речта,
без учениците да се запознават със същността на синтактичната синонимия (декларативни знания) и без да създават собствен опит за употреба на синтактични
синоними, изразяващи различни отсенки на мисълта (процедурни знания, комуникативноречеви умения и пр.). Целесъобразният подбор на функционални
еквиваленти, предпочитани в различни комуникативни ситуации и социокултурни сфери, се нуждае от стилистични знания и умения, от знания и умения,
свързани със същността и предназначението на текста. Оценката за степента
на функционалност на образователните практики е в зависимост от: целите на
конкретния урок; учебното съдържание; възрастовите и психофизиологични
особености на подрастващите; равнището на тяхната езикова подготовка и т.н.
3. Норма
3.1. Нормативните изисквания към организацията и осъществяването на занятията по БЕ се отразяват в системен вид в държавните образователни изисквания (ДОИ) и в учебните програми. Тези нормативни изисквания
трябва да отговарят на въпросите:
• какво и с каква цел да се преподава и да се изучава;
• въз основа на какви принципи и на какви технологични решения да се
преподава и да се изучава;
• какво и как да се оценява.
3.2. Известно е, че ДОИ са за учебно съдържание и за оценяване. Липсата на ДОИ за оценяване се отразява неблагоприятно върху оптималното организиране и протичане на образователния процес, включващ преподаване,
учене и оценяване.
3.3. От дълго време се коментира нуждата от актуализиране на ДОИ и
на учебните програми. Изтъкват се няколко аргумента.
Ú От нормативните документи не става ясно какви са инвариантните
зависимости между езикова и литературна компетентност.
Ú Не се обсъжда въпросът за баланса в отношенията между езикова и
литературна подготовка в началните класове, прогимназията и гимназията.
Ú Независимо от тезиса за комуникативната компетентност като „основна цел на ОБЕ“, логиката на разпределение на изучавания материал и обемът на изучаваната информация водят до извода, че в нормативните документи приоритетно място заемат традиционни постановки от описателната
граматика. Не е случаен фактът, че в хипертрофиран вид се представят знания
за езиковата система, а на „граматиката на комуникацията“ се отделя периферно място. Това впечатление се засилва и с последните указания на МОМН
„комуникативната парадигма“ да бъде представяна отделно от сведенията по
граматика, лексикология, фонетика и стилистика.
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Ú Преобладава линейното подреждане на учебната информация, в което намира израз приоритетното място на лингвистичните знания и на езиковедската компетентност в образователния процес, а не комплексното представяне на информацията, което е адекватно на същността на комуникативноречевите актове.
Комуникативната ориентация на езиковите занятия предполага в
система да се представят „по вертикалата“ (1) комуникативните задачи, които
подрастващите трябва да умеят да изпълняват, (2) изразите, с помощта на които се реализират определени комуникативни намерения, (3) граматичните, лексикалните и фонетичните средства за вербализация на „езика на смислите“,
(4) дискурсните техники, в които намира израз комплексността на речевите
изяви при изпълняване на съответните комуникативни задачи.
Ú Условие за успешно осъществяване на комуникативна ориентация на
образователния процес е да бъдат вземани под внимание отношенията между
декларативни и процедурни знания.
Съвременната когнитивна психология разглежда декларативната памет
като резервоар (тезаурус) от факти, за които имаме познание и опит; различава се от процедурната памет, съдържаща правила за действия, чрез които се
управлява овладяването на умения.
Според Дж. Андерсън [1987: 369] процедурното правило включва две
съставки: (1) условието, уточняващо обстоятелствата, при които е уместно да
се използва действието, и (2) действието като резултат от прилагане на процедурното правило. Процедурното знание е когнитивният аспект на действието и определя какво поведение „да се избере“. Подборът е резултат от съответствието между съществуващите знания в паметта и условията, при които
се осъществява действието. Тези постановки на когнитивната психология се
отнасят в пълна сила за ОБЕ, чрез което се овладяват знания за същността и
функциите на езиковата система и умения – според сполучливия израз на О.
Дюкро – „с думи да се вършат дела“ [Дюкро 1980: 206].
4. Образователни практики
4.1. ОБЕ се реализира чрез образователното взаимодействие, при което
се изпълняват задачи с помощта на система от образователни практики. Всяка
практика предполага (1) осъзнаване на нейните функции (към постигането на
какви образователни цели е ориентирана) и (2) прилагане на адекватни действия на преподаване, учене и оценяване. Основната слабост, която се отразява
върху вземането на решения за оптимизиране на образователния процес, е, че
не се изследва автентична информация за протичащите процеси на езиковите занятия. Нужни са проучвания върху интеракцията, под формата на която
протича образователният процес, както и обосновка на оптимални решения за
организацията на тази интеракция. В момента се забелязват случаи, представящи резултати от експерименти, в които подборно се описват практики с цел
да се илюстрират авторски тези. Най-голям интерес за МОБЕ са ученическите постижения, оптимални за условията, при които протича образователното
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взаимодействие; за психофизиологичните и социокултурните характеристики
на обучаваните; за равнището на езиковата им подготовка и т.н.
4.2. На изискванията на европейското образователно пространство отговарят практиките, чрез които се реализира личностноориентиран подход.
Той предполага:
Ú самостоятелност на обучаваните в образователния процес: в целите
на обучението, в избора на похвати, предпочитани от подрастващите;
Ú опора на овладените от учениците знания и привличане на тези знания при осмислянето на новата учебна информация;
Ú отчитане на социокултурните особености на учениците и поощряване на стремежа им да бъдат „самите себе си“;
Ú съобразяване с емоционалното състояние на обучаваните, с ценностната им система;
Ú преход от авторитарен към демократичен стил на преподаване, като
се поставя акцент на функциите на преподавателя като помощник, консултант, съветник.
Обобщено казано, личностноориентираният подход в езиковото образование се характеризира с гъвкавост при определяне на целите, при подбора и организацията на съдържанието; с използване на автентични текстове;
с избор на теми за обсъждане; с привличане на актуални материали, не на
последно място и с помощта на интернет. В крайна сметка се цели обучаваните да бъдат мотивирани самостоятелно да търсят информация, да правят
самостоятелни изводи и обобщения. От значение са „диалоговите похвати“ в
обучението, прилагани в индивидуални или групови форми на взаимодействие; осигуряване на пространство за личностни изяви на подрастващите при
решаване на познавателни и комуникативнопрактически задачи.
4.3. Личностноориентираният подход, приоритетен за практиките в
европейското образователно пространство, изисква да се обръща по-голямо
внимание на общото и различното в изучаването на БЕ като първи език,
като втори език, като чужд език10. След професионално осъщественото изследване на М. Георгиева „Обучението по български език в условия на билингвизъм“ [Георгиева 2004] се налага в много по-голяма степен „светлините
на прожектора“ да се насочват към спецификата на образователните практики, от осмислянето на които зависи резултатността на езиковите занятия с
деца – носители на различни етнодиалекти.
Европейските перспективи в социокултурното ни развитие поставят
като важни задачи:
Ú да се проучват въпросите, свързани с изучаване на БЕ от деца на
имигранти, живеещи у нас;
Ú да се изясняват проблемите в обучението на децата на български преселници в различни краища на света, за които българският книжовен език е
втори език.
10
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Вж. по-подробно у Димчев 2005.

4.4. Обемът на изложението не позволява да се представят всички аспекти на разглежданите проблеми. Не мога обаче да пропусна да отбележа
образователните практики, отнасящи се до оценяването на резултатите от
образователния процес. Всеки теоретик и практик трябва да бъде наясно с
отговора най-малко на три въпроса:
• какво оценяваме – комуникативноречевата, лингвистичната (езиковедската) и културологичната подготовка на подрастващите;
• как оценяваме – чрез анализ на текстове и на тестове (в този случай е
нужен обективен отговор: разполагаме ли с адекватна технология за оценяване равнището на комуникативноречевата, лингвистичната (езиковедската) и
културологичната подготовка на подрастващите);
• с каква цел оценяваме – отчитаме ли културологичната подготовка на
учениците; не страдат ли от субективизъм начините за оценяване на комуникативноречевата компетентност.
4.5. Когато се говори за слабости в оценяването, трябва да се посочи,
че една от причините за тях е тромавата управленска политика на МОМН.
Вече стана дума за нуждата от ДОИ за оценяване.
Публична тайна е, че форматът на матурата по БЕ в 12. клас не е съобразен с действащите учебни програми. Проверява се равнището на знания,
умения, компетенции, които не са предвидени за изучаване в 9.–12. клас.
4.6. Може да се съжалява, че детайлно представените от Св. Петрова резултати от участието на България в програмата за международно оценяване на
ученици [PISA 2009] изобилстват с количествени сведения, без да се интерпретират в достатъчна степен качествени характеристики на проведеното експериментално проучване [срв. Петрова 2010]. Полезна би била информацията
за качествените данни, анализирани при оценяването, за да се усвояват технологични решения, нужни за обновяване на образователния процес по БЕ. В
това отношение трябва да се оцени като щрих в приобщаването на ОБЕ към
европейското образователно пространство решението на МОМН да предостави на учителите сборник със задачи на международната организация, за да
могат „500 педагози да се подготвят за по-добро и качествено преподаване“11.
5. Поставените за разглеждане в доклада въпроси са много и с различни
аспекти. Някои от тях все още не са намерили отговор в теорията и практиката
на образованието – у нас и в световен мащаб.
Важността на езиковото образование обуславя нуждата от дискусии с
цел да се търсят оптимални решения на проблеми с приоритетна стойност
за езиковото и социокултурното развитие на подрастващите.

Цитатът е от съобщение, публикувано в бюлетина на „Tеacher.bg“ от
29.08.2011 г.
11
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Мястото и ролята на университета,
училището и гражданското общество
в образованието на учениците
Мария Герджикова

PLACE AND ROLE OF UNIVERSITY, SCHOOL
AND CIVIL SOCIETY IN STUDENT EDUCATION
Maria Gerdjikova
ABSTRACT: The article seeks to examine the place and the role of university, school and civil society in student education. In the course of this, questions
are raised that have long been asked but never solved, not because they cannot be
answered, but because no one is trying and no one is willing to solve them. These
include questions about the curricula in secondary school and at university; about
the qualification of teachers; the quality of textbooks in secondary school, etc. The
conclusion is reached that school, university and civil society need to cooperate as
a unity to raise the level of education of today’s youth.
KEY WORDS: university, school, civil society, curricula, qualification of
teachers, textbooks

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” е не само
един от първите създадени в България университети, но той без съмнение
заема и едно от първите места сред висшите училища у нас. Шуменският
университет има голям принос не само в изграждането на компетентни млади
специалисти в различни области, но и в развитието на висшето образование
в България. И точно защото тези негови дейности заслужават висока оценка,
сега, когато ознаменуваме четиридесетата годишнина от създаването на Шуменския университет, има смисъл да потърсим отговорите на нерешени въпроси, които стоят не само пред него, но и пред цялата академична общност.
Тези въпроси съществуват отдавна и не са решени, не защото нямат отговор,
а защото никой не се опитва, а и не иска, да ги реши.
Първият въпрос е къде е мястото на университетите в образованието на
учениците. Отговорът изглежда съвсем ясен. Те без съмнение заемат челно
място в образователната система. В какъв смисъл обаче стоят начело, дали
защото заемат най-високо място в образованието на учащите се, или понеже
от обучението на учителите започва образованието или защото с дейността
на университетите образованието завършва? Разпространено е мнението, че
учителите в средното училище не подготвят добре учениците, и това е причината, те да завършват със слаби знания. И според преподавателите от висшите
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училища за това са виновни учителите. Тогава веднага възниква въпросът:
кой е иистински виновният, след като учителите, които обучават учениците,
са подготвени в университетите. Така се стига до неразрешимия спор кое е
първото – яйцето или кокошката. Има ли обаче основание в нашия случай за
такъв спор? Защото в образованието висшето и средното училище трябва да
са част от цялостната учебна система, а тя трябва да бъде единна, напълно
обвързана, съгласувана, взаимнодопълваща се. Истината е обаче, че в българското образование (поне в обучението по български език и литература) е
скъсана връзката между висшите училища и средното училище.
Отдавна е известно, че не е страшно, ако учениците не знаят. Страшно
е, ако учителите не могат да ги научат. А учителите не могат да ги научат, ако
те самите не знаят достатъчно. А те не знаят достатъчно, ако не са подготвени, ако университетът не ги е подготвил добре. И тук не става въпрос дали в
университета са получили педагогически и методически умения. Пред учителя на първо място стои въпросът какво да преподава и тогава идва въпросът
как да го преподава. Няма учител, който владее добре дисциплината си и да
не е добър в начина, по който я преподава. Опитът от 40-годишната ми практика в университета и училището ми дава основание да кажа, че този, който
владее компетентно дисциплината си, винаги намира начин да я представи
добре пред другите. Не можеш да обясниш нещо, когато сам не го разбираш.
От значение в преподаването е да умееш да поднесеш материала атрактивно,
занимателно, игрово и, разбира се, с лично отношение, с въодушевление. И
все пак на първо място стоят разбирането на материала и желанието да го
предадеш на другите. Това създава яснота, достъпност, системност в изложението. А известно е, че те се постигат, когато този, който говори, знае какво да
каже. И още: учениците не слушат какво им се казва, най-вече когато не разбират това, което им се говори. Погрешно е твърдението, че преподавателят е
на толкова високо равнище в знанията, че не може да слезе на по-ниско ниво.
Този, който владее добре едно явление, един процес, едно понятие, винаги
може да го представи и изясни. Слабостите в работата на учителите се дължат
най-напред на това, което са получили или по-точно не са получили от университета. Как на студентите е преподавано и доколко те са усвоили учебния
материал? Дали отговорно или безотговорно е дадена университетската диплома? Като казвам как е преподавано в университета – добре или зле, това са
качествени оценки. Те зависят от гледната точка. И тук достигаме до това какво се очаква да бъде преподавано в университета. Известни са преподаватели,
които пишат много слаби оценки – и в училище, и в университета. Те считат
себе си за най-строги, за най-взискателни, за най-обективни. Дали обаче е
така? Да започнем с едно старо твърдение, изказвано с много достойнство:
„На Господ – шест, на мен – пет, на ученика – от четири надолу”. Значи се излиза от презумпцията, че ученикът може да научи материала до оценка добър.
И естествено е, че ще е така, щом този, който преподава, сам знае за петица, а
и не вярва, че може да поднесе знания за повече от оценка четворка. В много
случаи неясната и усложнена фраза на преподавателя се дължи на неговата
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неясна и поради това усложнено изказана мисъл. Всъщност непретенциозно,
но много точно, това е казано образно в разказа на Елин Пелин „Андрешко”:
„Плещи като учен човек: ни сама разбира, ни другите й разбират.” Умният
човек и по-точно отговорният човек отчита кой е адресатът и каква е целта на
изказването: дали да покаже себе си или да научи тези пред себе си. И всичко
това се отнася, разбира се, и за учителя, и за професора.
Не може преподавателят да търси обяснение за ниския успех на студентите и учениците само в липсата на мотивация, на интерес, в тяхната безотговорност, защото вината е и в самия него: в начина на преподаване, в създаването на интерес, във взискателността, в неговата отговорност. Не бива да се
допуска недостатъчно квалифицирани студенти да завършват университета.
Не бива да се допуска приемът в дадено висше училище да се определя от
неговите интереси: повече студенти, повече финанси и т.н.
Недопустим е фактът, че университетите (поне тези, които са свързани с
хуманитаристиката) напълно абдикираха от задължението да подготвят учители. Причините за това са разнородни: най-напред нека да посочим тези, които
са свързани само с политиката на университетите – грандомания, че висшето
училище подготвя например литературоведи или лингвисти, а не обикновени
учители, липсата на отговорност, на връзка между средното и висшето училище. От всички държавни университети само в два учителската правоспособност се финансира от МОМН. Във всички други университети нейното придобиване се заплаща частно. Подчертавам, че инициативата за това е само на
университетите, които не включват подготовката за тази професия в учебните
си планове, поради което тя не се финансира от държавния бюджет. Трябва ли
да търсим за това отговорност само от университетите. На пръв поглед изглежда, че държавата дава, а университетите не използват средствата, отделени за
обучението на повече учители. Има обаче и друга гледна точка: причината е
в намаляването на годините за обучение в бакалавърската степен на четири
и оттам идва липсата на часове. Ако в учебния план е включена учителската
правоспособност, трябва да бъдат включени нови дисциплини и съответно часовете трябва да се увеличат, а съществува законосъобразен минимум, доколко
могат те да бъдат на брой седмично. Трябва от четирите години да се отделят и
два месеца за държавен стаж. Когато става въпрос за свободноизбираема дисциплина, ограниченията в тази посока отпадат. И в двата случая обаче се стига
до намаляване на качеството на подготовката на учители. Дори само в тази посока трябва да се помисли при осъществяването на идеята за ново намаляване
на годините за обучение във висшето училище или за необходимостта дори
при сегашното положение да се увеличат годините за следване на студентите,
които са приети по учебен план с включена като задължителна за придобиване
учителската правоспособност. Не на последно място стои и възможността да
се наруши законът и да се заеме учителско място, без да е получена учителска
правоспособност. И това е така, защото директорите на училищата получиха
правото само те, безконтролно, да назначават учители. И странното е, че всичко това не прави впечатление нито на МОМН, нито на гражданското общество.
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Тъжна истина е, че в българското образование отдавна е скъсана връзката между училището и университета. Академичните общности стоят настрани от това, което става в средното училище: какво се учи, защо се учи,
как се учи, кога се учи, реално ли съществува необходимата междупредметна
връзка (например между предмети като история и литература), отчитат ли се
възрастовите особености на учениците и др.
Разбира се, появяват се недоволства, но те са спорадични, неорганизирани и от отделни личности.
Ще набележа само най-важните проблеми, които са най-актуални.
На първо място стоят учебният план и учебните програми в училище.
– Преподавателите в университетите дори не ги познават. Не е редно
само колегите по методика да знаят какво се учи в средното училище. Програмите във висшите училища трябва да обезпечават подготовката на учителите
да преподават дадена дисциплина. И тук не става въпрос за снижаване на равнището и обхвата на тези програми. Вече стана дума за това, че колкото поголяма е начетеността на учителя, толкова по-ефективна е неговата дейност.
– Изготвянето на учебните програми в училище от години се извършва
от ограничен брой специалисти, невинаги обективно и безпристрасно избрани. Програмите след това реално не се обсъждат от академичната и учителската общност. Става въпрос за сериозни, добронамерени, но и критични и
конструктивни обсъждания, а не за показни, формални, често пъти проведени
постфактум и с невъзможност да се направят каквито и да е промени. Не е
оправдание, че посочената методология за изготвяне на програмите зависи
от министерството. Ако академичната общност прояви по-голяма активност,
по-голяма настоятелност и, най-важното – колективна намеса, тогава има вероятност да бъдат променени нещата в положителна посока.
На второ място, нека да поговорим за квалификацията на учителите.
– Ако бъдем обективни, реално такава квалификация за учителите от
средното училище в момента не съществува. Извършва се квалификация,
която можем да определим като псевдоквалификация. Твърдението ми изглежда крайно и затова тук ще си послужа с повече примери. От задълженията на университетите изцяло беше извадена квалификацията на учителите.
Едно недомислие, защото няма научни звена, които по-добре биха могли да
изпълняват тази дейност. Преди години имаше в университетите курсове за
едномесечна квалификация на учителите, за едногодишна квалификация на
учителите, а към факултетските ръководства имаше декан, който отговаряше
за организацията на тази дейност. Плановете на курсовете се правеха по предложение на съответните катедри, приемаха се от факултетски съвет и се одобряваха от академически съвет. Посочвам този ред неслучайно, защото той
сам по себе си говори за сериозното отношение към организацията на курсовете и за строгия контрол за тяхното провеждане и ефективност. За известно
време цялата тази дейност беше съсредоточена в някакви измислени центрове, в които нямаше планове, одобрени от тесни специалисти, хабилитирани
лица и академически съвети. Тя се извършваше от отделни чиновници, които
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канеха за лектори свои познати. Освен това центровете организираха квалификация на учителите, напр. за обучение върху правилника за уличното движение. Така учителите и по литература, и по математика и всички останали
специалисти слушаха тези курсове. В същото време в учебните планове влезе съвсем ново учебно съдържание. Например, в пети клас по литература се
предвиждаха за изучаване по нов начин фолклор, библията и т.н. Всички учители обаче трябваше да слушат лекциите за правилата за уличното движение.
В момента цялата дейност за квалификацията на учителите е съсредоточена
в три департамента към университетите, които не разполагат с достатъчно
специалисти, тежат финансово на университетите, и много често са в конфликт с тях. (Може би изключение прави само департаментът в град Варна).
Няма логика висшето образование да се получава в университетите а надграждащата над него квалификация да се поверява на центрове, департаменти
и неправителствени организации. Ще се опра само на един пример, свързан
с финансите, отделяни за толкова важно нещо, каквото е квалификацията на
учителите. Нямам претенции да бъда много точна, защото обикновено финансите са много непрозрачно за университетските преподаватели звено. И
все пак стана широко известно, че за последната 2011 година са отпуснати 72
млн. за квалификация на учителите. Според едно изказване на заместник-министъра на средното образование, от тях са отделени 60 млн. за запознаване
на учителите с информационните технологии и за запознаване с работата с
ученици със специални потребности. Очевидно според министерството няма
нужда от квалификация по отделните учебни предмети. До месец септември
тази година дори обявената дейност още не е започнала. Не е ясно кой, къде
и как ще извършва тази дейност. Не е ясно до 2014 г. или до края на 2011 г.
трябва да бъдат похарчени тези пари. Не е ясно обявени ли са конкурси, не са
ли обявени, кой ще участва в тези конкурси и кога самите курсове ще бъдат
проведени. Разбира се, познаваме случаи, когато с грандиозни пиршества на
избрани места могат бързо да бъдат усвоени такива големи суми. На пръв
поглед изглежда, че университетите са само потърпевши, че академичната
общност няма отношение към слабости от такъв характер. Ще кажа само, че
нито веднъж не е имало организиран и аргументиран протест срещу такива
престъпни недомислия.
На трето място стигаме до отношението на академичната общност към
новия закон за средното образование. Не мога да кажа нищо конкретно за
този закон, защото проект за него изобщо не е известен – не на широката общественост – а дори на специалистите, свързани с работата в училище. Затова
само ще призова колегите да не останем безучастни към усъвършенстването
на един такъв закон. Професионално и морално сме задължени да бъдем наистина активни в нещо, което може да реши съдбата на образованието.
Да отделим внимание и на отношението на гражданското общество към
проблемите в образоваието.
Трябва да признаем, макар и с неудобство, че по-активни към проблемите в образованието са специалисти от области, които не са свързани пряко
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с образованието. Например, социолози, политолози, журналисти. Намесата
на неспециалисти обаче често води до нарушаване на принципни положения:
излагат се не твърдения, констатации, които са резултат на проучвания и изследвания по съответни методики, а се предлагат твърдения, получени само
от ограничен собствен опит. На отговорни конференции, на представителни
форуми, по телевизията се чуват такива твърдения от хора, които обосновават
опита си с наблюдения само върху собственото дете. И това не са случайни
или некомпетентни хора, които не знаят как се защитава едно становище. Аз
няма да отрека напълно, че посоченият подход има своите предимства, но не
може да бъде единственият критерий за оценяване. И ще дам два примера.
Известна социоложка излага твърдения, които извежда само от собствения си
опит на родител. Друг известен социолог изказва мнение, че разказът „Една
българка” не бива да влиза в учебната програма, защото този текст вече не е
актуален. От основанията му за това обаче личи, че той дори не помни или не
разбира основния замисъл на този разказ: благородният и всеотдаен човек в
грижата за другите може да забрави себе си. Дали в днешното жестоко време
този проблем не става особено актуален.
В учебните програми по математика напр. новите теми са толкова много, че няма възможност за уроци за упражнения. Не може ученикът чул, недочул, разбрал, недоразбрал всичко от новия урок, да получи за домашна работа
да реши за следващия час десет задачи, та да се научи как се решават. И не е
чудно, че така се стига, както казва един шестокласник, до „домашния учител”. И когато родителят не е специалист, естествено е да трябва да търси
частен учител. И така е от години – знаят го учителите, знаят го учителите,
знаят го университетските преподаватели, гневят се вкъщи родителите – и
какво от това. Никой не реагира, нищо не се променя. Не със забрана могат
да бъдат избегнати частните учители, а тогава, когато в училището всичко е
организирано така, че те да не са необходими.
Нека поговорим за качеството на действащите учебниците в средното
училище. Те често са обект на критика от общността, от учители, от журналисти, дори от МОМН, което ги е одобрило. Отричането им обикновено се
свежда до нападки и съобщаване на куриози от журналисти и родители, а не
се анализират грешките и не се прави опит те да се преодолеят и отстранят.
Неоснователни са обвиненията за това, че учебниците не са добри, защото са
написани от университетски преподаватели и това е причината, те да са на
висок стил. Говорехме за това, че добрият специалист намира начин да обясни всичко, което трябва. Освен това няма колектив за създаване на учебник, в
който да участват само университетски преподаватели, винаги има и учители.
Как тогава да обясним, че в учебниците има фрапиращи грешки и неясни изрази, недостъпни са за учениците, изпълнени са със сложни метафори и т.н.?
Отговорът е ясен. Тези учебници са избрани според действащия в момента
закон след сериозен конкурс, на който от десетина колектива са допуснати
само три до пазара. Не е възможно тогава тези три учебника, в които има толкова слабости, да са най-добрите, защото те не отговарят на основни изисква-
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ния. Следователно трябва да видим причината другаде. Явно е, че конкурсите
не са обективни. Точно ограничението до избора само на три учебника води
до корупция и в нея трябва най-напред да търсим причината за слабостите в
учебниците.
Училището, университета, гражданското общество са тези, които трябва да настояват да се въведе пазарен принцип. След строга, безкомпромисна,
но добронамерена и безпристрастна проверка трябва да се одобряват само
онези учебници, които наистина отговарят на държавните образователни изисквания, които са написани разбираемо и с ясен стил и са информативни и
иновативни. Всички те следва да се допускат до пазара и практиката в училище ще покаже кои от тях са най-добрите. В състава на комисиите по оценяването трябва да влизат добри тесни специалисти: академични преподаватели,
учители, родители. Всеки учител сам трябва да избира учебника, по който да
преподава, и това го задължава да отговаря за резултатите на учениците си.
Накрая, нека спрем внимание на два тъжни факта, останали само със
съобщение в медиите, но без изясняване и без аргументиран коментар. Широко бяха разгласени две изследвания: Според първото в България има наймного неграмотни; според второто учениците в България най-трудно разбират
текст.
Точни ли са изложените данни и на какво се дължат? Учителите ли са
виновни за неграмотността, за която говори първото изследване? Ясно е, че
причините са комплексни: социални, финансови, етнически, регионални,
транспортни и т.н. Социално слабите родители нямат пари за дрехи и учебници или самите родители са неграмотни, малко културни и безотговорни. Тук
може да се намери разрешение, въпреки че не е лесно приложимо: спиране
на детските надбавки за дете, което не ходи на училище; получаване от дете,
което ходи на училище на безплатна храна, дрехи, учебници и т.н. Дотук е
отговорността на държавата и неправителствените организации; и… чак тогава идва отговорността на училището и на учителите дали детето ще стане
грамотно.
Второто изследване съобщава, че българските ученици са на последно място по разбиране на текст. Този факт става още по-трагичен, след като,
колкото и чудно да изглежда това днес, е имало време, когато страната ни е
била на едно от първите места в това отношение. Коментарът на този факт ни
води отново до ролята на университета, училището и гражданското общество.
След дълги спорове, но без сериозно проучване на чуждия опит, в нашето
образование най-сетне навлязоха тестовете. Навлязоха във време, в което по
света започнаха да виждат в тях редица негативи, въпреки че тестовете никъде, за разлика от България, не са изместили напълно изучаването на свързан
текст. Очаквам възражение, че в учебните програми се изисква изучаване на
интерпретацията като метод и писане на съчинения като свързан текст. Наистина е така, но… по програма. Всички изпити обаче се провеждат с тестове, и
то разбира се по методика, измислена само в България. И учителите естествено съсредоточават вниманието си върху данните, необходими за решаване на
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тестовете. Много по-лесно е механично да се запомни например кога е роден и
умрял даден писател, да се определи или да се предположи какво е изразното
средство, отколкото да се характеризира стилът на писателя или да се изясни
ролята на употребеното в текста изразно средство. И така интерпретацията,
коментарът, необходими като метод за разчитане на текст, започнаха да изчезват от практиката в българското училище. Вярно, присъстват във формáта на
зрелостния изпит по български език и литература, но и без тях се получава
доста висока оценка. Следователно може и без тях. Това прави толкова ясен
отговорът защо българските ученици вече са на едно от последните места по
разчитане на текст. Жалко е, че и учителите и академичните преподаватели
предсказаха този развой, но твърденията им не само не бяха приети, те дори
не бяха чути. Гражданското общество подкрепяше въвеждането на тестовете,
без да познава техните особености, а само защото в тях виждаше възможност
за постигане на обективност в оценката, направена чрез компютри.
Нека кажем няколко думи за самите изпити и оценяването. Ще се опра
само на опита си, свързан с изпитите по български език и литература. Тези
изпити след седми и дванадесети клас бяха опростени до минимум. Резултатите, които те показват цифрово, са добри (особено по методиката, с която
се изчисляват). Само че това не променя истинския резултат – в България
има много неграмотни, учениците не само не могат да разбират, а и не могат
да създават свързан текст. Всъщност всичко това не е чудно, защото, както е
известно, по необясними причини у нас вече осем години все още няма изготвени Държавни образователни изисквания за оценяване. Чудно е по какви
критерии се оценяват тогава и знанията на учениците, и резултатите от работата на учителите.
Патосът на всичко казано дотук не се свежда само до това да се определи кой стои на първо място в образованието на учениците, нито да се посочи кой има по-голяма вина за слабостите в него. Патосът на казаното дотук
се свежда до следното: училището, университетът и гражданското общество
трябва да работят в едно цяло за издигане нивото на образованието на младите и по този начин за издигане на културното равнище на нацията ни.
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ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ:
КАКВО КАЗВАТ СТАНДАРТИТЕ И УЧЕБНИТЕ
ПРОГРАМИ
Адриана Симеонова-Дамянова

CIVIL EDUCATION IN SCHOOL: WHAT
THE STANDARDS AND PROGRAMS SAY
Adriana Simeonova-Damyanova
ABSTRACT: This text deconstructs the discourse of the standards ant programs for key disciplines studying at primary and secondary school, thinking about
their (non)proactivity for civil education, which is important interdisciplinary element of the curriculum of other disciplines. The conclusion is that the standards and
programs are the instrument not for civil-education politics but for “bio-politic” (G.
Agamben).
KEY WORDS: civil education, “bio-politic”, school’s standard, school’s
programs, discourse

В книгата си „Homo sacer“ Дж. Агамбен твърди, че в съвременните западни демокрации класическото (древногръцко) разграничение между живота на човека като биологично същество (zoe) и живота му в политическата
общност (bios) е заличено в полза на едно биополитическо тяло – субект и
обект, инвестиция и дивидент на политическата власт, в/от която „оголеният
(биологичен) живот“ е включен-и-изключен (включен чрез изключване). Това
„бележи зараждането на демократичната система и я довежда до тясно съучастие с нейната крайна противоположност, тоталитаризма“ [Агамбен 2004:19].
Последното наблюдение буди любопитството ни – на нас, които вече повече
от 20 години сме в „преход“ от тоталитаризъм към демокрация, – дали нашето
училищно образование служи на безаварийното функциониране на механизмите, произвеждащи биополитическото тяло, или обратно,чрез провеждане
на адекватни гражданскообразователни политики опитва, ако не друго,поне
да удържи някаква критическа дистанция спрямо това производство.
Като че най -„невинното“ смесване между природния и културния ред
можем да наблюдаваме в Държавните образователни изисквания за учебно
съдържание (ДОИ; стандарти) и учебните програми (УП)1 за начален обраТези документи, включително и цитираната в началото Наредба № 2, могат
да бъдат намерени на електронната страница на МОМН. Всички подчертавания в
цитиранията им, които следват, са наши – А. Д.
1
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зователен етап по предмета „Човекът и обществото“ (ЧО), изучаван в ІІІ и ІV
клас успоредно с „Човекът и природата“ (ЧП). На тези два предмета се „разпадат“ предметите „Роден край“ (І клас) и „Околен свят“ (ІІ клас). Първото
ни смущаващо откритие е названието на Ядро 3 от ДОИ по ЧО, което гласи:
„Национално и културно наследство“. (Същата конструкция използва и един
от стандартите по литература за гимназиалния етап: „Притежава диференцирани знания за своята национална и културна идентичност“.) Посредством
съчинителния присъединителен съюз и в цитираните ядро и стандарт културното се успоредява със и присъединява към националното: следователно националното НЕ е културно, а „природно“ наследство. В УП по „Роден край“
като очакван резултат по Тема 2: Природата в родния край четем: „назовава
името на държавата, селището, в което живее…“, от което разбираме, че няма
разлика между природата и името (на държавата), между физиса и номоса. А Стандарт 1: Познава националните символи в междутекстовостта си
с очаквания от него резултат: „Назовава името на страната, в която живее, и
разпознава знамето на Република България“, на свой ред изтриват различията
между държавата („страната“) и нацията, като по този начин, „инфектирана“ от „природността“ на нацията, държавата също се „оестествява“.
Предметът „Околен свят“ включва в себе си стандарти от ДОИ за ЧО,
ЧП и „Гражданско образование“ (ГО). Ядро 3 от ЧП – „Човекът и неговото
здраве“, обаче се оказва съдържателно удвоено от Ядро 5 от ГО – „Защита
на живота и реакция в критични ситуации“. Гражданско образование, вписващо в себе си „защита на живота“ и полагащо като своя първа „конкретна
цел“ „придобиване на знания за жизненоважни социални сфери (семейството…)“, определено няма памет за дефинираната още от Аристотел основна
цел на държавата, или на гражданското общество2, а именно „добрия (или:
благородния) живот“: „Ако обаче хората са образували общността не само
заради живота, а преди всичко заради благородния живот, то те участват в
държавата, доколкото притежават добродетел“ [Аристотел 1995:27]. „…само
в домакинството, продължава Х. Арент древногръцката и конкретно Аристотеловата философско-политическа мисъл, човек бил зает на първо място със
собствения си живот и собственото си оцеляване. Всеки, който встъпвал в
политическата сфера, трябвало най-напред да бъде готов да рискува живота
си, а всяка прекалена привързаност към живота била препятствие за свободата, била сигурен знак за робски характер. (…) Затова „добрият живот“, както
Аристотел нарича живота на гражданина…, бил „добър“, доколкото, овладял
нуждата на обикновения живот, освободен от труд и произвеждане и преодолял вродения инстинкт за самосъхранение на всички живи същества, той вече
Както изрично подчертава проф. Богданов във встъпителната си студия към
Аристотеловата “Политика“, „…по онова време държавата и гражданската общност
не се различават и (…) за тях се говори с един и същ термин“. Вж. по-подробно Богданов, Б. „Разноречия и идеология в „Политика“ на Аристотел. – Във: Аристотел.
Политика. С., 1995, ІІІ–ХVІ.
2
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не бил свързан с биологическия жизнен процес.“ [Арент 1997:50–51]. Обратно, стандартът „Може да разпределя семейни доходи и да планира личен
бюджет“ от ДОИ по ГО, начален етап, въвежда в гражданското образование –
в подготовката за bios politikos, протичащ в политическата, или публичната,
сфера, – oikia-та (дома, домакинството), или „царството на необходимостта“,
на безусловната ни зависимост – като биологични същества – от „икономическото“ ни взаимодействие с природата. На свой ред очакваните резултати
от покриването на стандарта „Познава значението на семейството и рода“ от
Ядро „Аз и моят свят“ по същия предмет не интерпретират семейството и
рода като своеобразно условие и граница на „добрия живот“ на гражданина, а
напротив, размиват границите между интимните, непубличните и публичните
междучовешки връзки, вписвайки в „света“ несветови отношения, каквито са
по условие тези между членовете на едно семейство.
Маркираните дотук процедури на разединяване на единни понятия
(национално културно наследство в национално и културно наследство) и
на интерференция между различни семантични редове (публична/гражданска – икономическа – интимна/частна сфера) са само отделни щрихи от
българския образователен маршрут, отвеждащ не към „изхода на човека от непълнолетието“ [Кант 1984:75], а право към биополитиката – към „специфичната апория на модерната демокрация: да бъде постигнато човешкото щастие
и свобода именно в границите на оголения живот (живота-zoe; биологичния
живот – бел. наша, А. Д.), т. е. там, където става тяхното подчинение“ [Агамбен 2004:19]. В описанието на целите на обучението в ІІІ клас по ЧО фигурира: „Да се постигне добра степен на осмисляне на редица закономерности,
отнасящи се до природната и обществена среда и труда на хората“. Чрез граматичната „грешка“ изказът „подхлъзва“ обществената към природната среда
и ги унифицира чрез подчинеността им на едни и същи закономерности. А че
всъщност не става дума за грешка, личи от темите „Природните богатства на
България“ и „Взаимодействие между човека и околната среда“, за които не
можем да се въздържим да не попитаме какво правят в предмета ЧО, след като
в този клас вече се изучава, както стана дума, и предметът ЧП. Свой специфичен принос към „оестествяването“ на „всичко българско и родно“ (както го е
дефинирал „идеологът на нацията“ Вазов) има и програмата по ЧО за ІV клас.
Първата тема от учебното съдържание – „България – европейска и балканска
страна“ – се декомпозира на подтемите „географско положение на България“
и „географски области в България: местоположение и природни особености“.
Наистина, една от следващите теми е „България – част от Европа и света“, но
нейният ингредиент туризъм не неутрализира, напротив, усилва внушението
за европейскостта (на България) като природногеографски феномен.
Друг механизъм на движението по същата образователна траектория
представлява генерализиращата употреба на понятия като например на
концепта труд. Очакваните резултати от покриването на стандарта „Описва професии, длъжности и отношения между тях“ (ГО) според УП по ЧО за
ІІІ клас всъщност изопачават цитирания стандарт, подменяйки „професии и
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длъжности“ с „трудови дейности“, очевидно вярвайки, че разлика няма: „Назовава трудови дейности на хората, свързани с особеностите на природната
среда. Обяснява значението на всяка трудова дейност“. Същото прави и очакваният резултат от покриването на същия стандарт в ІV клас, с тази разлика,
че абстрахира предполагаемото в множественото число многообразие на „трудовите дейности“, обръщайки ги в една: „Описва трудовата дейност на хората
и посочва връзката й с природната среда в географските области“. Излиза, че
„хората“ познават и извършват една и само една – „универсална“ – дейност
и тя е трудовата. Ако обаче наложим върху езика на стандартите и програмите Х.-Арентовата диференциация на човешките дейности (на труд, произвеждане и действие), която в конципирането си на труда подема критично
основополагащи постановки на Маркс, може би ще си дадем сметка, че в коментираните начини на отнемане на ГО от същинския му предмет няма нищо
„невинно“. Арент определя труда като „антиполитичен“, защото „за разлика
от произвеждането, чийто край идва, когато предметът е завършен, готов да
бъде прибавен към общия свят на предметите, трудът винаги се движи в един
и същ кръг, който е предписан от биологичното функциониране на живия организъм и освобождаването му от „хомота и тегобите“ идва само със смъртта
на този организъм“ [Арент 1997:93]. Преекспонирането на труда като „универсална“ човешка дейност означава не само препотвърждаване на (човека
като) „биологичен организъм“, или, казано с езика на Агамбен, произвеждане
на биополитическото тяло [Агамбен 2004:15], но и замяна на политическото
(пропорционално) равенство (пред закона) с еднаквостта на смъртната участ
на „живите организми“; замяна на публичния свят, едва в който е възможно
отличаването на човека като уникално същество чрез действието и следователно – и „второто му раждане“ като индивидуалносубективна идентичност,
със „социалните условия“ на трудовия обмен между тялото и природата…
Доловените в коментираните дотук стандарти и програми тенденции
към разтваряне на различието, характеризиращо човешката множественост (в
еднаквостта, обусловена от „колективната природа на труда“, от биологичната
идентичност…), подемат ДОИ и УП по литература за прогимназиалния образователен етап, ползвайки като залог на това подемане най-вече концепта универсален. Терминът се появява в УП за VІ, а след това – и за VІІ клас като атрибут на
ценности, а в VІІІ клас – вече като атрибут и на „основни принципи в общочовешката морална система“. Контекстите на езиковите синтагми, визирани тук,
неизбежно пораждат редица питания. Под въпрос например може да се постави
редицата родови – национални – личностни – общочовешки – универсални ценности. Ако „универсални ценности“ означава обърнатост на всички ценности
в едно, как са възможни различията от него? Че самите стандарти и програми
не знаят отговора на този въпрос, личи от очакваните резултати: „Учениците
трябва да разберат: 1. Връзката между родовите и универсалните човешки ценности. 2. Устойчивостта и универсалността на родовите и на общочовешките
ценности.“ (УП за VІІІ клас). Родовите ценности са едновременно различни
от универсалните – защото как иначе биха могли да са във връзка с тях, и без-
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различни от тях – защото им е присъща универсалността. Но подобни въпроси
стават маловажни тогава, когато трябва да се изличи различието – този път не
чрез приписване на повсеместност на несветовата „трудова дейност“ на хората,
а чрез „снемането“ на човешкия свят във „всемирното“ (каквото е прието да
означава универсалното), или „вселенското“; с други думи, пак в „природата“,
но не тази природа, в чието лоно се раждаме, която ни храни и която ще ни прибере завинаги, а една възвишеноравнодушна космическа Природа. Обратно, в
света, в който човекът действа, универсални, т. е. безизключителни, ценности
не съществуват, защото „…трагичността на всяко човешко действие е в това, че
не може едновременно да се служи на всички ценности. (…) В действието трябва да се избира, тоест да се оказва предпочитание, и да се извършва изключване.” [Рикьор 1997:20]. Защото това е ставащият благодарение на съвместните
човешки действия свят, чиято динамика и незавършеност подправя и прикрива
съвременният мит (в нашия конкретен случай – чрез извънвременната вцепененост на „универсалните“ ценности, които не подлежат на „разлагащи“ процедури на разсъдъка като преосмисляне, ревизия, промяна…; забележителен е
фактът, че според програмите по литература могат да се променят представите
за тези ценности, но в никакъв случай не и самите те).
Така кръгът се затваря. Биологичната природа или космическата Природа, „колективната природа на труда“ или безкритичната адаптация към и
абсорбация на „универсални ценности“ – ДОИ и УП осигуряват множество
депа за отлагане „на едно разумно зачитане на собствената ценност и [осъществяване на] призванието на всеки човек да мисли сам“ [Кант 1984:75],
които задънват изходите от непълнолетието към идентификацията на индивида като (активно действащ) субект на гражданското общество. Ако Просвещението е, освен всичко друго, освобождаване от силите на природата,
анимирани от мита, българското училищно образование, изглежда, избира
алтернативен маршрут. Добрата новина е, че „контрапросвещенският“ проект
убягва на „диалектиката на Просвещението“, която дебаркира в „поврата от
Просвещение към митология“ [Хоркхаймер, Адорно 1999:14]. Лошата е, че
тази маневра не ни спестява обитаването винаги вече на мита. Само дето нашите митове са други от просвещенския…
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ABSTRACT: The report presents a critical attitude to inconsistencies between the normative bases of civil and literary education, as well as to the low
civil engagement of socio-cultural standards of the literary education. Using literary works of art outside the canonical list some opportunities are suggested for
overcoming of the reticence of the literary education toward the liberal-democratic
values.
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Фактът, че демокрацията не се самопоражда, самовъзпроизвежда или
самоусъвършенства; че публичният живот не е даден „естествено“, а се конструира; че хората нямат вроден рефлекс на свободни и активни членове на обществото, изисква непрестанно усилие за формиране на гражданска идентичност. В това отношение литературното образование има огромен потенциал.
За съжаление обаче у нас той се използва крайно недостатъчно. Проиграва се
възможността, художественото слово да съдейства за преобразяване на поданика в гражданин.
А според действащия учебен план една от целите на общообразователната подготовка е формирането у учениците на гражданската отговорност
[Закон… 1999]. За гражданското образование на българските ученици са отговорни всички учебни предмети, като литературата е сред тези със съществено
значение за него [Наредба № 2 2000, Приложение 4]1.
Настоящият текст ще погледне към обширната, многоизмерна и сложна
тема за възможните връзки между литературното и гражданското образование от тесен ъгъл, осигуряващ видимост към: 1. Държавните образователни
изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми по гражданско образование и по литература за прогимназиалния етап с оглед на тяхС „водеща (подч. м.) роля в развитието на социалната култура на учениците и
в реализиране на гражданската мисия на образованието“ са предметите история, география, икономика, философия, психология, етика и право, свят и личност [Наредба
№ 2 2000, Приложение 4].
1
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ната съгласуваност; 2. Възможностите за формиране на граждански ценности
чрез художествената литература.
По отношение на предметите със съществено значение за гражданското
образование ДОИ за УС по гражданско образование формулират своята цел
така: „Гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на
младия човек като гражданин, който е автономна, свободна личност, способна
да поема отговорност за себе си и за другите; познава и отстоява своите права,
свободи и отговорности; съзнава духовното си единство с българския народ и
с европейските народи; има осъзнати отношения с държавата и обществото“
[Наредба № 2 2000, Приложение 4].
Разгръщам ДОИ за УС по литература [Наредба № 2 2000, Приложение
1], за да потърся пресечни точки с ДОИ за УС по гражданско образование
[Наредба № 2 2000, Приложение 4]. Оказва се, че социокултурните стандарти по литература са граждански индиферентни – в тях никъде не е използван термин, образуван по принципа на атрибутивното свързване с понятието
граждански. Социокултурните цели, които полагат ДОИ за УС по литература, са за „придобиване на общи хуманитарни ценности“ и за „изграждане на
ясно съзнание за национална идентичност“. В края на прогимназията социокултурните компетентности са обвързани с ценностите на родовия свят, на
етническата организация и на националната общност, както и на „основните принципи на общочовешката морална система“. С други думи, пресечни
точки между ДОИ за УС по гражданско образование и по литература няма.
ДОИ за УС по гражданско образование отварят богата съдържателна перспектива, докато ДОИ за УС по литература никъде не говорят за граждански
ценности: културноисторическата парадигма на общностния живот, видян
през митологичното, фолклорното и литературното слово, тръгва от родовия
свят, преминава през етническата организация и спира до националната общност. Преднамерено или не, отсъствието на експлициран граждански дискурс
в литературнообразователните стандарти носи сугестията, че националните
ценности са предел на обществената аксиология. И още: усвояването на граждански ценности чрез литература в прогимназията2 се оказва незадължително, освен ако учителят не разчете понятието хуманитарни ценности, с което
ДОИ за УС боравят, като имплицитно съдържащо в себе си и граждански
ценности. Но подобно разчитане не е релевантно – „хуманитарен“ е твърде
общо понятие и откриването на граждански смисъл в него е проблематично.
По-ниското ниво на нормативната база – учебните програми (за 5., 6.,
7. и 8. клас), които се очаква да конкретизират ДОИ за УС, също не боравят с
понятието граждански ценности. Нито в параграфа „Цели на обучението по
БЕЛ“, нито в параграфа „Литература“ – част „Организация на програмата по
отношение на социокултурните компетентности“, се среща думата граждански. Тя липсва и в т.нар. ядра на учебното съдържание. Тук изрично се упомеДОИ за УС по литература за началното училище и за гимназията също са
граждански безразлични.
2
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нават ценностите на родовия, етническия и националния свят, но гражданска
аксиология в експлициран вид липсва.
Съответни на социокултурните стандарти, програмните произведения в
прогимназията говорят за световете на рода, етноса и нацията. Художествените
текстове със съдържателни аспекти в полето на съвременното гражданство са
минимален брой, а единствените социокулурни доминанти в тях са етнотолерантността и националните ценности (впрочем доминанти вътрешно противоречиви и небалансирани3). Прогимназиалният литературнообразователен канон неглижира проблема за гражданската двуизмерност на съвременния човек,
призван да бъде лоялен към държавата и в същото време да е автономна и свободна личност с ангажимента да изразява критични мнения, да инициира усъвършенстване на обществения ред. В прогимназиалния литературен материал
са налице диспропорции спрямо утвърждаваните от него социокултурни ценности – срещу прекомерната тежест на родовите, етническите и националните
добродетели стои прекомерната олекотеност откъм граждански идеали. Нещо
повече: съвременните изследователи на демокрацията са убедени, че етническата, религиозната и расовата идентичност нямат отношение към гражданската идентичност [Измерения… 2004]. Тук не е мястото да говоря подробно за
капаните на преекспонираните родови, етнически и национални ценности, но
все пак ще назова някои от най-нежеланите: ретроориентация, етническо разделение, национализъм и отдалечаване от либералната демокрация. И още: родово-етнически-националното рамкиране на ценностния хоризонт мълчаливо
подрива гражданското съзнание, формирано чрез други учебни предмети.
При предизвестения от нормативната база по литература нисък граждански „коефициент“ на предвидените за изучаване творби горещо одобрение
будят усилията на някои от учебникарските колективи да подтикват учениците към гражданско мислене4.
А. Дамянова определя учебното съдържание за 5. клас като „неловко раздвоено между желанието за „повече българщина“ и желанието за „етническа толерантност“ [Дамянова 2010:41].
4
Тук ще посоча само някои от най-красноречивите примери, без идея за изчерпателност. В учебниците на изд. „Булвест 2000“ вж. „Литература 7. клас“: задачата за
съпоставка на трагичното според образа на декемврийската мъгла в І глава на „Немилинедраги“ и според епилога на повестта, „открояващ изгнанието на доживелия свободата хъш в собственото му отечество“ (с. 70); въпроса за политическата безпринципност
на Бай Ганьо (с. 132). В учебниците на „Просвета“: вж. „Литература 5. клас“ въпроса
„Съгласни ли сте със старогръцката митологична представа, че и хората, и боговете са
подвластни на Съдбата (Мойрите) и всичко в техния живот е предопределено? Или мислите, че човекът има правото и възможността да избира и гради своя собствен живот
и съдба?“ (с. 14); задачата за разсъждение върху откъс от „Одисей пътува за Итака“ от
В. Настрадинова, където за боговете, но и за съвременните хора се казва, че си играят
„с нас като с дървени фигурки“ (с. 16); в „Литература 7 клас“ - текста за гражданското
поведение на М. Кундера и Д. Угрешич (с. 61); задачата за размисъл върху твърдението
на Ил. Бешков, че Бай Ганьо е „политическа издънка на робството“ (с. 120).
3
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Въпреки убедеността в гражданския дефицит на прогимназиалното
литературно образование патосът на настоящия доклад не е в критиката –
главната задача тук е да се предложат възможности за обвързване на литературното с гражданското образование. Ако приемем, че литературното
образование следва да споделя основните задачи на гражданското образование, вярна ще е посоката на работа по изграждане на социокултурни
знания и отношения към: държавата, демокрацията, авторитаризма, тоталитаризма; правата и отговорностите на гражданина; равенството
и толерантността, видовете власти [Наредба № 2 2000, Приложение 4].
Може би е излишно, но все пак ще направя уговорката, че синхронизирането между гражданското и литературното образование не означава омаловажаване на собствената реалност и самоценност на художествения текст
– методологическа грешка би било превръщането на словесното изкуство
в илюстрация на каквато и да е предвзетост, включително и гражданска.
Освен това художественият текст, многозначен по своята природа, не може
да бъде средство за постигане на позитивни знания – образователният прагматизъм тук е немислим. В същото време обаче ще е жалко да се пренебрегне фактът, че полетата на реалността и на художественото слово, при все че
не се покриват, се четат едно друго и си взаимодействат – на това се основават и т.нар. социокултурни компетентности в стандартите по литература.
Бидейки пространство на диалога между различните социални и културни
езици, литературата (би могла да) активизира едновременно и естетическата, и гражданската чувствителност на читателя – теоретиците вече не мислят „изящността“ и „приложимостта“ на художествената литература като
несъвместими. При това в прогимназията все по-ясно се отчита отношението фикция – истина, в чиято перспектива се случва и едно от най-важните
събития при общуването с художественото произведение – изграждането на
социокултурната аксиология на читателя.
Днес гражданското образование няма алтернатива – не само заради
институционалната му закрила (впрочем непоследователно и противоречиво застъпена в различните образователни документи), а най-вече заради факта, че 83% от българите подкрепят либерално-демократичните ценности
[Кабакчиева, год непосоч.]. Подкрепа на гражданските ценности предлага и
художествената литература със своите демократични идеи, с неизчерпаемото
си образно богатство от социални типове и роли, от динамични и конфликтни
отношения между граждани и държава. Да се компенсира силно редуцираният граждански план на сегашното прогимназиално литературно образование
е донякъде възможно, но по неизбежност то трябва да се обвърже с произведения извън програмния списък. Без да отварям дискусионния проблем за
училищния литературен канон с трите възможности пред него: консервативна
(да се съхрани какъвто е), либерална (да се разчупи и обнови) и радикална (да
отпадне), ще посоча, че в момента единствен вариант за разкриване гражданския потенциал на литературата са часовете за извънкласно четене и домашният прочит след насочване от учителя.
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Спрямо широкия спектър от либерално-демократични ценности литературното образование проявява неоправдана избирателност: освен към българската национална идентичност, държавата и социалната справедливост, които
по традиция са във фокуса на вниманието, напоследък то е отзивчиво и към
етническата и религиозната толерантност (вече се изучават митове и фолклор на етническите малцинства у нас; правят се паралели между Библията и
Корана; анализират се образи на етническото различие и пр.). Странно е обаче
защо към други граждански ценности, всъщност ключови, като критичната
гражданска мисъл, свободата на личността, гражданските права и хоризонталните граждански взаимодействия, то проявява резервираност. Към нейното преодоляване ще бъдат ориентирани предложенията, които следват.
Литературните текстове с гражданска проблематика, както и възможностите за тяхното образователно структуриране, са неизброими. Тук ще се
позовавам на произведения предимно от български, но и от чуждестранни
автори – с идея колкото за разкриване на жанрово-тематичното и стиловото
разнообразие, толкова и на наднационалния характер на гражданско-демократичните ценности. Фокус на вниманието ще бъде липсващият в литературнообразователната документация фундамент на модерното гражданство –
свободата (на личността, на мисълта и на словото), гражданската активност,
демократичната власт и институции, правото на собственост и на справедливост. Доколкото тези понятия взаимно се предполагат и пораждат – и в
реалната, и в художествената действителност, тяхното отделяне тук ще бъде
условно. Всяка от посочените фундаментални ценности на гражданското общество ще бъде представена през литературен образ. Предложените автори и
заглавия са мислени не като линеен списък, през който трябва да се марширува, а като текстова мрежа, която всеки учител може да разширява и да обхожда
по собствен път, съобразен с читателските нагласи и нужди на учениците си.
Свобода (и робство) на личността – Ако приемем, че модерната епоха
е „драма на свободата“ (Фуко), то ще имаме отговор на въпроса, защо свободата – дори и в литературата за деца и юноши – рядко се среща в равновесно
състояние. Проблематизирането на гражданската свобода, започнало у нас
през Възраждането (П. Р. Славейков), след създаването на българската държава получава нов импулс и тематични измерения. Началното двустишие на
„Средство да нямаш врагове“ от Ив. Вазов – „Преклонената главичка // остра
сабя не сече“, задвижва комична лирическа образност, изграждаща сатира на
конформното социално поведение5. Алтернативата свободолюбие / конформизъм проблематизира още Езоп („Полската мишка и градската мишка“).
Векове по-късно друг баснописец ще потвърди безценността на гражданския
Съсредоточеността на Вазов върху публичното слово с граждански идеи намира израз и в „Българска христоматия“, в съавт. с К. Величков, където са включени блестящи образци на европейската гражданска риторика. По този въпрос писах
в „Днешният живот на идеите от „Българска христоматия“ от Ив. Вазов и К. Величков“. – Образование, 2011, 3.
5
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простор („Не плащам аз като цена // ни ден от свойта свобода“ – „Вълкът и
кучето“ Лафонтен). И съвременната литература разработва жилавия, на практика метаисторически проблем за конформизма – според Й. Радичков „спасението“ на нагаждача се заплаща с летене на заден ход („Юнашка фланелка“ от
„Ние, врабчетата“). „Ние, врабчетата“ – сборник с разкази, писани по време
на тоталитаризма, създава обемен и актуален до днес образ на свободата, който има множество аспекти: свободата като вътрешно състояние, като порив
за творчество, като въпрос на личен избор, като изгубен рай, като трагично
непостижима цел… „Чернишка“ от Ем. Станев, без да антропологизира образът на дивото животно, в неексплицирания си план говори за спонтанната
нужда от свобода на всяко живо същество. Литературата рисува и различни
отношения към неусетно изгубената свобода – едни осъзнават отсъствието
ù и успяват да се върнат в нея (Набръчкания човек от „Пук!“ на В. Петров),
други възприемат веригите си, с които са се сраснали, като органична част от
себе си: „чувствам се във вана // като водолаз“ („Водолаз“ от Н. Кънчев).
Свобода на мисълта – Дори властта с тотален захват не е абсолютна –
последен рубеж на свободата може да бъде мисълта, убеждава „Джуджето
Тинтирин“ от Св. Минков.
Свобода (и блудство) на словото – Публичното слово – пространство
на гражданското конституиране [Арент 1997:169], от Античността до днес
живее в раздвоение между дръзкия вик и здравословната приглушеност.
Свободният глас винаги има драматична съдба: той или се появява като реакция срещу нетърпима власт („Паунът и гаргата“ от Езоп); или бива санкциониран (според друга Езопова басня – „Птичка и прилеп“); или е привилегия
на хора, защитени от по-особения си статут в обществото (у Шекспир това
е шутът – волнодумец, изговарящ нелицеприятната истина под маската на
шегата; у Андерсен това е детето – „Новите дрехи на царя“); или, ако прогърми, бива затъкван – „Често с други така ни заменят, // щом им пречим да пеят
лъжи“ (Висоцки – „Песента на микрофона“). При все че конфликтът между
властта и свободното слово никога не свършва, не свършват и дръзките опити
за извисяване на глас над мракобесието (по ботевски – „Ще си викна песента“). Не спира и бунтът срещу блудствата със словото. Последователен критик на словото, узурпирано от властта и манипулирано като средство за политическо себевъздигане, е Ст. Михайловски („Куче и петел“, „Гигантът иде“),
за „самопрославление“ („Автолатри“). Св. Минков отива и по-нататък – при
него понятията власт и истинно слово са несъвместими. Въпреки това обаче
в художественото им конципиране има лъч светлина – правдата, макар понякога да закъснява трагично, все пак идва („Приказка за лъжата“); глупостта
на празното себеизтъкване рано или късно блесва и причинява политическата
смърт на самохвалците („Сапунени мехури“). В развенчаването на самозваните величия вярва и Дж. Родари – стихотворението „Титли“ убедено говори за смяната на звания като „Ваши Милости“ и „Ваши Почтения“ с „Ваша
Крадливост“ и „Ваша Безчестност“. Разказът „Как гарджето стана певец“ от
Св. Минков, където вина за деградирането на публичното слово имат кол-
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кото политиците, толкова и журналистите, също носи вяра в дезавоалиране
на лъжата. Механизмите на доброволен отказ от критично говорене разкрива Лафонтен в „Жабите, които искаха да имат цар“ и в „Животните, болни
от чума“. Ст. Михайловски, изоставяйки алегоричната образност, се обръща
директно към всички „млади вестникари и драскачи“ („Псе и патка“) и към
псевдокритикарите („Шопар и градина“), за да оценности истинното публично говорене; отправя към младежите апел, да бъдат нащрек при срещата си с
типографската хартия, която „по-мръсна е понякогаж и от помия“ („Сюнгер“).
Гражданска активност и инертност – Литературата щедро подкрепя
гражданския бунт срещу пасивността и автоматичното съгласие с властта заради социалната им деструктивност; убеждава, че гражданството е не само
правен статут, а и действие в услуга на обществото; доказва, че на демокрацията са ù потребни активни граждани, както и че активните граждани се
стремят към демокрация. Разказът „Кормилото“ от „Ние, врабчетата“ и програмната повест „Горещо пладне“ от Радичков утвърждават учредяването на
общности за колективно разрешаване на проблемите в обществото, или, казано с езика на гражданското образование – на неформални публични групи
с хоризонтална свързаност. Впрочем за демократичното мислене идеята за
гражданското взаимодействие не е нова – има я и при Лафонтен, апологетизирал сдруженото непокорство пред абсолютната власт („Магарето, облечено
в лъвска кожа“).
Ако между художествен знак и референт има количествена съизмеримост, със съжаление трябва да кажем, че в българската литература преобладават не образите на гражданско единение, а на пасивността и разединението.
Имаме различни художествени обяснения за гражданската ни инертност –
исторически сложилата се робска психика (Ботев – „Елегия“), затормозеното единомислие (Ботев – „В механата“; „Първенството на краката“ от Ст.
Михайловски); неспособността за водене на критично-конструктивен диалог (П. Р. Славейков – „Орел, рак и щука“), склонността да бъдем поданици, а не граждани (Ст. Михайловски – „Гайдарят-цар“, „Магаре“; „Джуджето
Тинтирин“ от Св. Минков); примиренчеството (Ст. Михайловски – „Добитък
и ратаи“, „Екът“); „сресването на път“ (според едноименното стихотворение на Н. Кънчев; стоенето далеч от обществения дълг и идеализма (Ст.
Михайловски – „Учител и ученици“, „Мухата пита защо я мразят хората“), загубата на социалната сетивност („Приказка за стълбата“ от Хр. Смирненски),
чинопреклонението и сервилността пред държавния сановник (А. П. Чехов –
„Смъртта на чиновника“; Елин Пелин – „Печена тиква“).
(Демократична) власт и институции – положителните образи на
представители на държавните институции са рядкост в нашата литература.
По-видими тук са фигурите на офицера и войника (Вазов, Йовков), но само
когато защищават държавата от външни посегателства. Ако мъжът под пагон
изпълнява не национални, а вътрешнодържавни задачи, се появява образът на
гражданската деформация (Г. Стаматов) или направо изстъпление (Г. Милев).
Положителният образ на кмет, поставил обществения интерес над личния,
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е маргиналия (А. Протич – „На занаят“). Но образите на кметове, които потъпкват чуждите права, съставляват дълъг ред (А. Страшимиров, Елин Пелин,
Б. Банков – „Мост в гората“). Институционалното гражданско безчестие има
много лица – власт на парите (П. Р. Славейков – „Как отива светът“); присвояване на чужди граждански заслуги (Ст. Михайловски – „Оса“); политическо
партизанство (Ст. Михайловски – „Врабци, петел и сокол“); тирания на институционалната власт (Ст. Михайловски – „Овце и овчар“, „Добитък и ратаи“,
„Орел и птици“ и още мн. др.; Н. Кънчев – „Тиква“); груба воля на самозванеца и на собственика (Й. Радичков – „Драги ми господине“ и „Събирач на ценности“ от „Ние, врабчетата“); граждански сън на властта (Св. Минков – „Цар
Безсънко“); безсилие на държавните институции и обръщане на пазителите на
вътрешния ред в престъпници (Д. Подвързачов – „Крачун и Малчо в София“);
отказ от мисленето на силовите униформени (Ст. Стратиев – „Април 1971“
от „Пътешествие без куфар“); тайна агентура срещу гражданското свободомислие (Й. Радичков – „Шпионите дебнат и слушат“ от „Ние, врабчетата“).
От гражданския си дълг отстъпват дори и учителите, иначе фигури на традиционно литературно почитание. Ст. Михайловски критикува училището заради отглеждането на мързеливи лакомници, хитреци и интриганти („Учител и
ученици“). Срещу скудоумието на запаметяването, срещу информационния
баласт, блокиращ мисленето, пише Радичков в „Училищно звънче“ от „Ние,
врабчетата“, а от чуждестранните автори – Бр. Нушич в „Автобиография“.
Още много други чуждестранни писатели проявяват нетърпимост към авторитарната власт и антидемократичните институции. Подходящи за 11 – 15-годишни ученици са например „Пътешествията на Гъливер“ от Дж. Суифт, главата за лицемерието на турския султан от „Барон Мюнхаузен“ на Е. Распе, Х
глава от „Малкият принц“ на Екзюпери, „Точка“ от Дж. Родари.
Право на собственост – Литературата изобилства от примери, развенчаващи прилепчивостта към частната собственост и произтичащите от това
личностни и социални деформации. Образователният канон у нас по традиция е отзивчив към тази проблематика, поради което тук тя няма да бъде обсъждана. Вниманието ще се насочи към един от редките случаи на положително художествено конципиране на частната собственост – в „Да имаш и да
нямаш“ от „Ние, врабчетата“ на Радичков. Скандален при тоталитаризма, за
либералната демокрация образът на частното притежание се съотнася с едно
от „нормалните“ демократични права, което не само че не се мисли в непременна връзка с потъпкване интересите на Другия, а дори обратното – с тяхното зачитане и обгрижване: частният и публичният интерес може да бъдат
хармонизирани.
Право на справедливост – Правото на справедливост (в юридически
план), макар и на пръв поглед да изглежда граждански проблем, далечен на
литературата за деца и юноши, също има своите талантливи художествени
въплъщения. Сред тях ще посоча глава ХIХ от „Приключенията на Пинокио“
на К. Колоди и „Свинар и дрехар“ от Ст. Михайловски, и двете изразяващи
като че вечното и повсеместно разочарование на гражданите от правосъдната
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система. За да се избегне обаче възможното впечатление, че юридическата
справедливост въобще е невъзможна, добре е да се посочи и наличието на
позитивно художествено отношение към правораздаващите. Сред малкото
подходящи примери, които открих, е приказката „Справедливият съдия“ от
Л. Н. Толстой.
Между литературното и гражданското образование може да се прокарат още много мостове. Кратките страници на настоящия доклад обаче нямаха за цел скрупольозния обхват на тези възможности. Целта им беше друга:
да убедят, че нормативните документи трябва да се съгласуват в своя гражданскообразователен план; че литературното образование не бива да бяга от
граждански ангажимент; че е необходима дискусия върху състоятелността на
списъчния канон от литературни произведения за изучаване в училище; че
националната обсесия и гражданският дефицит6 в литературното образование трябва да се преодолеят; че административната власт в МОМН трябва с
действия да подкрепя гражданското образование.
Ще завърша с известните стихове от Некрасов, полемично заредени и с
това стимулиращи критичната рецепция, без която свободната мисъл залинява: „Поет може и да не бъдеш, но длъжен си да бъдеш гражданин“ („Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан“).
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От много години образователната ситуация в България е в центъра на
обществения интерес. Перманентно се обсъждат учебни програми, учебници,
държавни зрелостни изпити, външно оценяване в седми клас, образоваността
на учениците и т.н. Многозначна е интерпретацията на резултатите от матурата. За Шуменска област броят на зрелостниците е 1717. Двойките са 131
(7,63%). Седмокласниците са 1473, а двойките – 297 (20,16%). Учудването е
в две посоки:
• броят на двойките е тревожен
• средният успех е сравнително добър (на фона на ниската грамотност
в региона).
Разбира се, за нееднозначните реакции има обяснение: форматът на изпита, механизмът на оценяване, преподаването на български език изобщо и в
9.-12. клас, учебното съдържание и др. В социалното пространство матурата
е показател за постигнатия успех, но би могла да се мисли и „като граница,
рамкираща оцелостяването на един продължителен етап от ставането на личността” [Тенева 2009:5]. В този смисъл оценката предполага многостранна
интерпретация, която се съотнася с концепти като функции на обучението по
български език, компетентностен подход, образователна перспектива и др.
Формализацията на резултатите е неуважение към положените усилия от зрелостниците и от техните преподаватели, неуважение към работата на всички,
които по различен начин са обвързани с този проблем. Формализацията означава и повторение на грешките. И в този смисъл е правилно да се говори за
матурата преди провеждането ù, но много по-полезно е да се говори след нея.
Дошло е време от констатация на проблемите, да се премине към решаването
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им. И не само защото сме част от европейското образователно пространство,
а защото по принципа на обърнатата спирала вървим застрашително надолу:
обществото ни става все по-неграмотно, нещо повече – все по-необразовано.
Тревожни факти, които чрез конструктивен диалог между институциите и готовност за промяна биха могли да изглеждат различни. Просто трябва
да се тръгне отнякъде към истинска промяна. Обнадеждена съм, че това е
възможно, и една от причините е, че случването е започнало – имам предвид
книгата на К. Димчев, озаглавена „Основи на методиката на обучението по
български език”, в която се обосновава в теоретичен и в практико-приложен
аспект „нов за българската методическа традиция модел”, преосмислят се образователните приоритети, пренареждат се конструкти, акцентува се върху
функциите на образованието и върху компетентностния подход на занятията
по български език. Коректно в този контекст се вписва и статията на А. Радкова „Още веднъж за езиковедската компетентност”, в която езиковедската
компетентност се разпознава като „понятие, което в последните години не е
сред най-популярните и активно разработваните в съвременната езикова методика” [Радкова 2010:30] и пак там „вникването в същността на явлението
от гледна точка на съвременното комуникативно обучение показва, че в това
отношение има поле за изследване, дискусионни въпроси и възможности за
оптимизиране или преосмисляне на методическата теория и практика на езиковото обучение” [пак там, стр. 36].
На езиковите занятия си поставяме като цел да подготвим учениците за
пълноценно участие в общуването чрез подобряване на езиковата им подготовка, чрез изграждане и усъвършенстване на уменията им за възприемане и
продуциране на текстове, адекватни на определена комуникативна ситуация.
Така формулиран, този образователен приоритет насочва към практико-приложните аспекти на обучението по български език. Но внимание заслужава
още един аспект в образователния процес: за добрата езикова образованост
са важни и знанията за езиковата система и нормите на езика. С други думи
– присъствието на езиковите равнища в лингвопрагматичен план в учебното
съдържание по български език е методически целесъобразно и необходимо.
Не бива да забравяме, че всяко езиково явление, всяка езикова единица, всяка
граматическа категория има комуникативно предназначение, което е нейното комуникативно оправдание. Тогава употребата на езика съгласно нормите става обоснована, осмислена, знанията стават коректив на избора, от една
страна, а от друга – учениците се мотивират да изучават български език, защото, осмисляйки комуникативното предназначение на езиковите единици,
те лесно ще преодолеят всякакви трудности в общуването.
Например:
• категорията род за личните местоимения в 3. лице е мотивирана от
факта, че „третото” лице не е участник в диалога и за по-голяма яснота са въведени различията по род, а тяхната елипса (на местоименията) и неправилна употреба често създава условия за референциален
конфликт;

731

• синтактичната синонимия също има своето основание: чрез нея се избягват повторенията, монотонността, изразяват се акценти, постига се
изразителност, тя е предизвикателство за интелигентния читател и т.н.;
• преизказните глаголни форми съществуват, за да се изрази вторична
оценка и предположение, несъгласие, недоверие, учудване, с други
думи значението на преизказните форми е субективно-модално, защото опосредяването на съобщението чрез друго лице, което не съвпада
с говорещия, го поставя в положение на хипотетичност и е в основата
на многообразна модална субективност. Не бива да се забравя, че при
преизказните форми в трето лице, единствено и множествено число,
формите на спомагателния глагол отсъстват, присъствието им означава форми на минало неопределено и минало предварително време.
Тази информация предпазва учениците от грешки при писане на преразказ, където „л”-формите са основни и единни за целия текст;
• местоименията като клас думи – най-провокативната част на речта –
са наречени от А.А. Реформатски „удобни и прагматични, те са като
резервните играчи на стадиона или дубльорите в театъра, излизат на
терена, когато принудително освободят игрището значещите думи”
[цит. по Зубова 1999:44]. Местоименията спестяват време и място,
експлицират разнообразие от смисли и оценки. Те са аналог на много части на речта, но самите нямат аналози. Ако учениците познават
полифункционалността на всички видове местоимения, те не само ще
овладеят широк набор от речеви стратегии, но ще станат по-уверени
при общуването с различни адресати, ще избягват неудобствата, ще си
създават сами речев комфорт.
И още много примери съществуват и всички те са солиден аргумент за
мотивация – българският език не е достатъчно само да се знае, но трябва и
да се изучава. Трябва знание за езика (като явление, като семиотична система
от знаци, а не само като средство за общуване) и тогава можем да говорим за
езикова образованост на интерпретиращия, а не обучен човек. Още в предучилищна възраст децата умеят да разговарят, разбират се помежду си, могат
да поискат нещо, да убеждават – все пак българският език е роден. Шестгодишното дете владее 3600 думи, но то среща трудности при генериране на
смисли, при пренос на речеви цялости в различни комуникативни сфери, при
общуване с възрастните заради разминаване на фоновите знания, както и при
възприемане на текстове – различни по обем и съдържание. Придобиването и
на езиковедска компетентност (1.-12. клас) ще помогне децата да се справят
с много възможни затруднения в общуването. Чрез комуникативния характер
на лингвистичното знание ще се осигури съзнателен избор на определен тип
езикови форми за постигането на комуникативната цел. Затова са уроците по
български език. Комуникативната компетентност е приоритет, но тя се развива и в часовете по всички учебни предмети. Функциите на обучението по
български език мотивират преосмисляне на приоритетите. Българският език е
роден език и от това следва привилегията да се знае, но то не е достатъчно и в
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това трябва да убедим нашите ученици. Необходимо е да се въведе такава система в съвременната образователна дейност, която ще осигури знание за езика
(в лингвопрагматичен аспект) и пълноценното използване на това знание в
речевата практика. Това в никакъв случай не означава подмяна на комукативната парадигма на родноезиковото обучение, не означава и изместване на
доминиращата комуникативна функция на езика, а отреждане на заслужено
място и на другите функции на езика.
Другостта на съвременното обучение по български език като образователна перспектива и организираща стратегия на тази промяна би могла де се
мисли в няколко посоки:
• Преосмисляне на образователните приоритети: компетентностен подход [Димчев 2010:217] – комуникативна компетентност – езиковедска
компетентност и др.
• Пресемантизация на основни методически понятия. Например цели
на ОБЕ: лингвокогнитивни, лингвопрагматични, лингвокултурологични [Димчев 2010:142]. Съотнасянето на тази формулировка с традиционната показва безспорно нейната коректност и терминологична
прецизност. (Възпитателни цели се реализират на занятията и по други дисциплини.)
• Промяна в структурата на учебното съдържание и в учебната документация (учебна програма – учебници); преосмисляне на четирите принципа на структуриране на учебното съдържание – особено на линейния и на спираловидния принцип (не като понятия, а като употреба).
• Пренареждането на йерархическите структури [виж К. Димчев
2010:217 и А. Радкова 2010:35].
• Свеждане до минимум на съществуващите опозиции в образователната парадигма:
Системно-структурен принцип – комуникативноречев принцип (досега съществуването на двата принципа се експлицираше чрез действието на
опозиции). За училищната практика по-съществено е учителят да ги познава
и съчетава, тъй като и „системният подход представя” ОБЕ като цялост от
взаимносвързани и взаимодействащи си елементи [Димчев 2010:123].
Информативо-познавателни цели (с доминиращ концепт знания) – комуникативно-практически цели (с доминиращ концепт умения). Замяната им
с други наименования – лингвокогнитивни и лингвопрагматични – сама по
себе си предполага връзка, съвместност, паралелност, не само заради повтарящия се компонент в наименованието им.
• Регламентирана избирателност между понятията похват – упражнение – учебна задача – методическо решение – дидактическа процедура – техника (уточнението за хипоним и хипероним остава).
• По-голяма роля на функционалната импровизация (като коректив на
учебната програма и учебника).
• Мотивацията като приоритет в организацията и провеждането на урока.
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• Вариативността на различни равнища – цели, похвати, акценти в УС
и т.н.
• Добре премислено въвеждане на иновативни техники, а не самоцелен
пренос на концепти и модели от чуждоезиковото обучение.
• Мултимедийно обучение в премерен вариант.
• Перманентна квалификация на учителите по български език.
• Диалог между институциите, свързани с образованието.
Списъкът с предложения не е пълен, но не това е целта на доклада ми –
просто механизмът на промяната да бъде различен, а не както се забелязва
напоследък фактът, че е „традиция на десетина години да се внасят промени
в учебната програма и в учебниците, но никоя от тези „реформи” не се предшества от анализ на резултатите от предишната реформа” [Димчев 2010:10].
И може би затова всички трансформации предварително са обречени, а реформата перманентно се нуждае от реформа. Не бих могла да не цитирам
асоциацията на Р. Йовева с Радичков: „Движение има, придвижване няма.”
Ясно е, че всички формулирани идеи не би могло да се разгърнат и обосноват в един доклад, затова по-обстоятелствено ще бъдат експлицирани две
от тях (останалите ще бъдат поле за размисъл в следващи публикации):
– ролята на мотивацията
– вариативност на занятията по български език.
Мотивацията за участие сама по себе си е първото стъпало към постигането на значима цел. Това става чрез провокация на ученическия интерес, чрез коректно отношение към всички членове на колектива, чрез показана толерантност към всяка култура, чрез зачитане правото на всеки сам да
определя своята национална идентичност, като в същото време се създават
възможности за осъзнаване на високия социален статус на официалния език
на България – българския език, който предлага най-големи възможности за
социализация на учениците. Създаването на психическа нагласа за работа в
часа по български език се свързва с първия компонент в дидактическата макроструктура на урока, но интересът към проблема се поддържа през целия
час. Отговорност за това носи учителят. Чрез целесъобразни методически решения той осигурява ангажираност на всички ученици.
Съзнателното отношение на всеки ученик към езика и изучаването му
може да се манипулира чрез разнообразни комуникативни стратегии – коментар на престижни речеви модели, експликация на вариантните и функционалните характеристики на езиковите единици и др.
Игровите методи също стимулират чувствата на учениците, активизират мисълта и въображението, засилват евристичната ориентация на цялостното поведение и в известна степен го моделират.
Знаем, че учебното съдържание като дидактическа категория включва
методически трансформирана лингвистична информация, но знаем също, че
граматическите категории са по-абстрактни, езиковите факти – универсални,
а логическото мислене на децата има предел (4. – 5. клас). За да бъде интерпретацията на определено езиково понятие в урок по български език достъпна
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и резултатите да са добри, учителят може да разчита на целесъобразна комуникативна техника в началото на урока, т.н. организационна част, която може
да е във вариант на стимулиращо предложение, провокативна задача или игра,
която, както вече казахме, осигурява положителна емоционална перспектива
на часа и добро сътрудничество между учител и ученици. Например:
Напоследък по телевизионните екрани тече реклама за шоколадовото десертче „Барни”: „Мечето, което обича детето”. Гледали ли сте тази
реклама? А опитвали ли сте „Барни”? Харесва ли ви? Значи сте съгласни, че това десертче е наистина обичано от децата. Как е изразено това
в рекламата? Одобрявате ли манипулативната техника, използвана в рекламата? Кои са причините за нееднозначния ù прочит – мечето ли обича
децата, или децата обичат мечето? Този факт стилистичен дефект ли е,
или стилистичен ефект? Многозначните послания на текста осигуряват ли
по-многобройна аудитория – деца и възрастни (родители)? Опитайте се да
формулирате посланията на текста. Предложете еднозначни редакционни
варианти.
Следва коментар на предложените варианти в съдържателен и във формално езиков план. Стига се до извода, че местоимението което създава условия за двузначен прочит. Избира се коректният вариант.
Учениците обичат ситуации, които провокират представянето им в определена социална роля. Цитираният по-горе фрагмент от урока „Относителни
местоимения” предполага не само редакторска работа, но и осмисляне на отношенията, свързани с автора и получателя (масовия читател, неспециалиста),
с жанра и стиловата принадлежност (търси се атрактивност заради читателския интерес), с информацията и езиковите средства за нейното предаване. Избраните техники (за мотивация, за манипулация, за провокация, за самоорганизация и т.н.) обезпечават добри резултати в урока. Задачите се възприемат с
интерес, ситуациите се разпознават като полезни (защото са аналог на реалните в живота), избраната стратегия се реализира в прагматичен план – учениците се убеждават, че всяка езикова единица, всяка граматическа категория има
комуникативно оправдание и комуникативно предназначение. Ако учениците
повярват на учителя и определят мотивите за работа като значими, а предложението – като интересно, автоматически ще се изпълни условието за единство
на възгледите на комуникантите. Конвенционалният характер на комуникативния акт изобщо става маркер в урока (в частност – на урока по български език).
Определянето на параметрите на речевата ситуация (учебен час) е желателно
от етична гледна точка и необходимо в чисто прагматичен план – време, място,
съдържание, цел, учебни похвати и т.н. И всеки един елемент може да бъде осмислен и реализиран по много начини, чрез различни комуникативни техники,
стига да е налице взаимен интерес между общуващите.
Това мотивира определянето на съвременния урок по български език
като вариативен и динамичен. Вариативност, която се проявява в няколко посоки. Задължителни изисквания към учебното съдържание са: лингвистична
прецизност и терминологична точност, обем, позволяващ експлициране на
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проблема, но съобразен с възрастовите особености на учениците, инвариантни признаци на езиковата единица, логичност, методическа целесъобразност
и др. Но акцентите, пренареждането им, вариантните признаци на езиковото
явление, чрез които то функционира в речевата практика, работата на равнище текст (и неговият избор) – това са методически решения, за които е отговорен учителят.
Вариативността на равнище цели се появява в избора на домиираща цел
или в равнопоставеността на целите. Това решение на учителя зависи от темата на урока, от учебното време, от вида на урока, от равнището на подготвеност на учениците, от професионалния почерк на преподавателя и т.н.
Вариативността на равнище учебно съдържание се свързва с обема му
и акцентите в него и често зависи от равнището на класа и от регионалните
специфики.
Вариативността на равнище структура означава, че факултативните
компоненти присъстват или отсъстват, а задължителните са с разменени или
с променени места; възможно е един компонент от урочната структура да се
появява многократно в хода на урока (например актуализация). Отворената
динамична структура на урока също позволява дописване на случването в
класната стая или прекъсване.
Вариативността на равнище учебни похвати се експлицира в няколко
аспекта:
– избор на учебни похвати
– брой упражнения
– видове упражнения и т.н.
Изборът на текст също обуславя вариативността. По отношение на дидактическите текстове, използвани в урока, можем да кажем, че изборът често
зависи от специфики, свързани с личностни характеристики на децата, с времето и мястото на урока и др.
На равнище метод на работа вариативността се проявява в избора на
беседата, на лекцията, на самостоятелната работа като основен (а и като единствен) метод на работа или се избира съчетаването, комплексното използване
на всички.
Тези теоретични постановки ще подкрепим с примери (тема на урока:
Упражнение върху прилагателно име).
Вариант 1:
• Същност на прилагателното име като част на речта
(Открийте прилагателните имена в текста.)
• Разпознаване на видовете прилагателни имена
(Извадете в две колонки качествените и относителните прилагателни имена.)
• Морфологичен разбор
(Направете морфологичен разбор на пет прилагателни имена от текста.)
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• Синтактична служба
(Определете мястото и ролята на прилагателните имена в групата на подлога и групата на сказуемото. Как членувахте прилагателните
имена от м.р., ед.ч.? Защо?)
• Правопис и правоговор на прилагателните имена
(Освен членуваните прилагателни имена от м.р., ед., още кои прилагателни имена създават правописни проблеми? Посочете примери от
текста!)
• Употреба на прилагателните имена в текста
(Прочетете текста без прилагателните имена. Сравнете двата варианта. Коментирайте ролята на прилагателните имена.)
• Обобщение.
Текстът, върху който се работи, е:
Вечерният вятър милваше листата на дърветата. Усмивката на
светлия ден изчезна и само далечното бяло сияние напомняше за нея. В задрямалата тишина тържествено изгря луната и посребри потъналите в
нощния мрак къщи.
– Ще ви разкажа вълшебна приказка – прошепна тя.
Възможно е към текста да бъдат формулирани и допълнителни въпроси:
Озаглавете текста, като отразите в заглавието неговата тема. От
кой функционален стил е текстът? Еднородни или нееднородни определения са думите далечно и бяло? Обяснете пунктуацията на изречението,
в чийто състав са те. Опитайте се да продължите текста. Какво се случва по-нататък в една вълшебна нощ? Характеризирайте граматическите признаци, синтактичната и стилистичната функция на използваните
във вашите текстове прилагателни имена.
Вариант 2:
• Работа върху микротекст от „Грозното патенце” (Х. Андерсен).
Една вечер, тъкмо когато слънцето беше залязло, из гората изхвръкна
цяло ято прекрасни бели птици, толкова хубави птици патенцето никога не
бе виждало. Те се отличаваха с ослепителна белота и имаха дълги стройни
шии: това бяха лебеди. Птиците издадоха някакъв чуден звук и като разпериха великолепните си бели криле, отлетяха от студената страна към
топлите земи отвъд морето. Те се издигнаха високо-високо и бедното грозно
патенце изпитваше едно особено чувство, като ги гледаше. То се завъртя
във водата като колело, изпъна високо шията си след тях и изведнъж нададе
такъв висок и страстен вик, че само се изплаши. Ах, то не можеше да забрави тия прекрасни щастливи птици и когато те се скриха от очите му, то се
гмурна чак до дъното, изскочи отново над водата и дълго време не можа да
дойде на себе си от вълнение. То не знаеше как се казват тия птици, не знаеше и накъде отиват те, ала изпитваше към тях такава обич, каквато не бе
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изпитвало към никого на света. То никак не им завиждаше: пък и можеше ли
дори през ум да му мине да пожелае на себе си такава хубост!
• Провокиране на интереса на учениците, начин за поддържане на този
интерес, адекватно изразяване на смислите при разбиране на текста –
иносказание на определена езикова реалност.
• Характеристики на текста – единство на концептивно (кохерентно) и
формалноезиково (кохезийно) равнище.
• Анализ на текста с оглед на книжовните и стиловите норми във връзка
с типологическите особености на стиловете и жанровете (художествен текст, описателни и повествователни елементи).
• Маркерите на художественост в лингвистичен план – коментар на
прилагателните имена: семантика (бели-белота; хубост-хубав), видове прилагателни (великолепни, отвъдморски), формално-граматически характеристики, лексикални особености (позиции в семантичното
пространство: омонимия, полисемия, умалителни имена, синонимия,
антонимия, стилистично маркирана и стилистично неутрална лексика, повторена употреба).
• Правописни особености на определени думи с оглед на правилното
им изписване в текст, продуциран от учениците.
• Продуциране на текст, тематично свързан с коментирания (продължение на текста, текст, адекватен на съотносима ситуация и т.н.).
• Оценка на ученическия текст. Обобщение.
Използването на предкомуникативни, комуникативни и синтетични упражнения е избор на учителя, но само синтетичните упражнения предполагат комплексна работа на всички езикови равнища – от фонетика до текстолингвистика.
Вариант 3:
• Зная, че обичате гатанки. Ще ви кажа една, а вие ще помислите за отговора: Мъничко, червеничко, царя от пътя отбива. Що е то? (Ягодката)
• Справихте се чудесно. Кои думи ви помогнаха да отгатнете?
Думите мъничко, червеничко.
• Още как можем да определим ягодата?
Тя е вкусна, сочна, ароматна, сладка. Тя е …
• Какви са тези думи като части на речта? Защо?
Те са прилагателни имена, защото означават признак на предмет.
• Какви признаци притежава прилагателното име?
Прилагателното име се мени по род и число, членува се и се степенува.
• Направете морфологичен разбор на три прилагателни имена от предложените. Включете ги в изречение.
Коментира се изпълнението на задачата, обсъждат се предложените
примери и контекстът, в който биха ги използвали. Поставя се акцент на гра-

738

матическата омонимия (сладко нещо, вари сладко от ягоди, спи сладко). Следва диктовка, коментира се правописът на определени думи и прилагателни
имена сред тях, тяхната граматическа същност и стилистична роля. Поставя
се задача за домашна работа.
Това са само три варианта на урок. В тях се коментира една и съща езикова единица – прилагателно име – но акцентите са различни. Безспорно е,
че вариантите са безбройни (колкото учители, толкова варианти). Практиката
показва, че съществува вариативност и в реализацията на един и същ проект
на урок. Понякога вариативността е мотивирана и от предложенията на учениците – те променят хода на урока, комуникативната тактика на учителя,
инициирайки нова комуникативна ситуация.
Учителят, разчитайки на собствения си педагогически и лингвистичен
опит, е длъжен да реагира адекватно и това става най-често чрез функционална импровизация, защото се предполага, че са налице сходни интереси във
фоновите знания на участниците в педагогическото общуване.
Докато извън образователния дискурс често е възможна смяна на комуникативната тактика по молба на адресата, то в урока по български език
учителят невинаги има преки сигнали за подобна промяна. И ако той не разчете желанието за промяна на учениците и не е готов за подобно случване,
урокът се проваля, „не става”. По тази причина мястото на учителя в социалната йерархия невинаги му помага. От позицията на силата, той може още в
началото да провали общуването поради скука, излишни подробности, липса
на логика, еднообразни структурни модели, лесна предсказуемост, неуважение към събеседниците си. Възможно е да не се осъществи общуване и поради непознаване на адресата. Това не е задължително, но учителят е добре
да познава общите психологически характеристики на учениците, равнището
на комуникативната им компетентност, интересите им. Методическата адаптация на лингвистичната информация е задължителна и поради това, че след
всяко неясно изречение може да има въпрос и постоянното връщане ще наруши „текстуалността”, никога няма да се реализира текстът (урокът). И още
много фактори учителят трябва да обмисли, много критерии да спази, много
ситуации да предвиди, защото педагогическото общуване, ситуирано във времето (40 минути) и в пространството (класна стая, кабинет), и с всеизвестни
адресант и адресат, но с много „неизвестни”, е най-трудното общуване.
Да реализираме промяната в образователната ситуация по български
език, за да стане педагогическото общуване по-резултатно, по-комфортно, помалко трудно.
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СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФОРМИРАЩОТО
ОЦЕНЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Татяна Ангелова

CONCEPT AND FUNCTIONS OF THE FORMATIVE
ASSESSMENT IN TEACHING
BULGARIAN LANGUAGE
Tatyana Angelova
ABSTRACT: The attempt for explanation of concept ‘formative assessment’
has made in connection with this concept’s functions in Teaching Bulgarian as L1.
Main statement is that this concept is functionalizing in practice and it is possible to
excerpt their characteristics by retrieving and annotating: A) University sites (URL)
and B) by content analyses of teachers’ projects about this type of assessment. It is
aimed to explore is there any point of intersection between these two recourses.
KEY WORDS: formative assessment, teaching Bulgarian

Мотивация за разработване на проблема
В съвременния образователен контекст все по-често се говори за оценяване, чрез което да се учи по-добре, тоест формиращо оценяване. На този
вид оценяване се гледа като на средство за обратна информация, въз основа
на която да се вземат методически решения за усъвършенстване на обучението по български език, за идентифициране на грешките и слабостите, на
трудностите при овладяването на езиковата подготовка по български език. В
същото време липсват разработки за същността и функциите на това оценяване в обучението по български език, а в педагогиката и в тестологията тези
разработки са недостатъчни, често пъти предимно на английски език или са
свързани единствено с практическо използване, без уточнение на понятието.
Нещо повече, дори липсва единодушие за назоваването на този вид оценяване (например според някои специалисти то е наричано текущо, за разлика от окончателното. На английски език термините са съответно Summative
Assessment and Formative Assessment.
Тези мотиви предопределиха и идентифицирането на основния изследователски въпрос – може ли да бъде експлицирано понятието формиращо
оценяване с оглед на функциите му в обучението по български език:
o Защо е нужно формиращото оценяване в обучението по български
език?
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o Как може да бъде характеризирано формиращото оценяване с оглед
на обучението по български език?
o Какви функции може да изпълнява то в обучението по български
език?
o Каква догадка може да бъде формулирана?
o Как може да бъде проверена тя?
o Какъв анализ на събраните данни може да бъде направен?
o Какви изводи могат да бъдат направени въз основа на проверката?
Постановки за същността на понятието според класически източници и
според интернет източници
Наред с установяващото оценяване, което има за задача да фиксира
постижения и слабости на учениците, да представи един срез в езиковата им
подготовка по български език, съществува и оценяване, чрез което да се мотивира напредъкът им. Условно формиращото оценяване може да се окачестви
като оценяване, чрез което се учи по-добре. На английски език се употребяват термините: summative assessment (за установяващо оценяване) и formative
assessment (за формиращо оценяване).
По идея на учители българисти предпочетохме този вариант за превод.
Защо е нужно формиращото оценяване в обучението по български език?
Този вид оценяване все още не е проучен добре в обучението по български език:
o Налице са източници предимно на английски език и то в интернет
o Вече има учители новатори, които практически го прилагат и се нуждаят от научнопрактическа информация.
o От гледна точка на целите на обучение по български език е нужно да
се хармонизира прилагането на двата вида оценяване – установяващо
и формиращо.
o Промененият образователен контекст, в който ученикът придобива
все по-голяма автономия, превръща се в партньор на учителя в процеса на обучение, налага преосмислянето на постановките на оценяването в светлината на конструктивизма.
Как може да бъде характеризирано формиращото оценяване с оглед на
обучението по български език?
o Основната характеристика на този вид оценяване е даването на обратна информация за езиковата подготовка на ученика, за напредъка
или за трудностите, с които се сблъсква в процеса на обучение. Установява се в каква степен се усъвършенстват комуникативноречевите
умения;как ефективно да се работи над грешките (отклоненията от
книжовните норми) и над слабостите (отклоненията от изискванията
за уместност на изказа.
o Качественото обучение по български език до голяма степен зависи от
уместното прилагане на оценяването. От начина, по който се практикува оценяването, зависи: 1) отношението на ученика към ученето;
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2) формирането на интерес към учебния предмет; 3) формирането на
способност у ученика за самооценяване и самоуправление на процеса
на обучение; 4) възпитаване на личностни качества.
Целесъобразното прилагане на формиращото оценяване предполага:
o Изясняване на семантичния му обем;
o Идентифициране на спецификата, която то има в обучението по български език;
o Изследване на функциите му в обучението по български език;
o Промените в характера на оценяването са предпоставка за промени и
в обучението по български език, за да стане то резултатно.
o Чрез прилагането на формиращо оценяване обучението по български
език може да се превърне в продуктивен процес;
o За да има обратна информация за резултатността от обучението по
български език, е нужно да се прилага формиращо оценяване.
Обект на изследване за набелязаната цел:
o са източници на български и на английски език в интернет – информацията на интернет страниците на различни университети и библиотеки е достъпна.
o проекти на учители българисти, конструирани в рамките на обучителни семинари, проведени в градовете Видин, Монтана, Берковица,
Радомир, Перник, Дупница, Кюстендил и Софийска област. Проектите на учителите, изработени в обучителни семинари, позволяват да
се събере първоначална информация за това, какъв опит имат в практическото прилагане на формиращото оценяване учителите, имат ли
методически усет за този вид оценяване, осмислят ли интуитивно натрупания опит от преподаването.
Предмет на изследването е същността на формиращото оценяване, семантичният обем на понятието и изследване на функциите, които има този
вид оценяване в обучението по български език
Цели и задачи на проучването
Основна цел е да се изясни семантичният обем на понятието формиращо оценяване и експлициране на функциите му, за да бъдат проучени възможности за прилагането му в обучението по български език.
Целта се декомпозира на следните задачи:
ü да се издирят интернет ресурси на български и на английски език,
свързани с формиращото оценяване;
ü да се редуцират до количество, необходимо и достатъчно за целта и
задачите на изследването;
ü да се изследва редуцираният брой дигитални източници от интернет
за формиращо оценяване, като за целта се направи контент-анализ на
текстовете, в които се експлицира понятието;
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ü да се изследват недигитални източници – проекти за прилагане на
формиращо оценяване в обучението по български език от учители
българисти, като за целта се направи контент-анализ на проектите, изработени в рамките на обучителни семинари и работа в екип.
ü въз основа на резултатите от анализа да се набележат идеи за резултатно използване на формиращо оценяване в обучението по български език.
Каква догадка може да бъде формулирана?
o Основното предположение, което се прави в разработката, и въз основа на което се формулира защитаваната теза, е допускането, че има
сечение, общо за дефинициите от интернет източниците и за характеристиките на формиращото оценяване, “отразени” в учителските
проекти.
o Това сечение може да бъде описано, за да се изведат характеристиките
на понятието формиращо оценяване.
Как може да бъде проверена научната ни догадка?
o Чрез контент-анализ на текстовете, извлечени от интернет източниците;
o Чрез контент-анализ на проектите с цел описване на характеристики,
“работещи” на емпирично равнище в съзнанието на учителите и въз
основа на опита им от преподаване.
Интернет източници
o С помощта на машината за търсене GOOGLE бяха издирени общо 299
000 интернет страници на различни университети и организации, 28
страници са на български език.
o Редуцираният брой текстове за анализ остана 16.Текстовете на английски език от тях са 11.
Коментари относно интернет източниците
o Основна тема във всеки текст е формиращото оценяване и неговите
съществени признаци и функции в обучението. Локацията на 10 от текстовете е в обща поддиректория, която се нарича Център за преподаване и учене към съответния университет, програма или формация. Един
от текстовете е част от Речник за ключови термини в оценяването.
o В изложението терминът дефиниция се използва условно, като обяснение за съществени признаци, привличане на примери, илюстриране
с опит от използването му, поради спецификата на хипертекстовете.
o При анализа на текстовете са използвани за удобство словосъчетания,
обозначаващи интересуващите ни съществени признаци. Условно
тези изрази са наречени дескритори, защото описват релевантни по
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преценка на изследователя, характеристики на формиращото оценяване. Издигаме допускането, че степента на релевантност се определя
от честотата, с която се срещат дадени дескриптори, повтарящи се в
дефинициите от хипертекстовете и в текстовете на проектите, изготвени от учителите.
Коментари за проектите на учителите българисти
o Общият брой е 22, от които 5 са за 5. клас, 2 – за 6. клас, 8 – за 7.
клас, 1 – за 8. клас, 3 – за 9. клас, 1 – за 11. клас и 2 – за 12. клас. При
изработването на проектите са взети предвид следните структурни
компоненти: тема, екип, целева група на учениците, цели на оценяването, дейности и очаквани резултати, технически параметри и ресурси, критерии за оценяване, скала за оценяване.Във всички проекти
задачата на учениците е създаване на писмен текст.
Изводи за най-често повтарящите се дескриптори:
1. ФО осигурява ефективна и навременна обратна връзка
2. ФО е органична част от процеса на обучение
3. ФО е средство за обогатяване на знанията и за усъвършенстване на
уменията на учениците
4. ФО се осъществява, когато учениците активно участват в процеса на
оценяване
5. ФО е оценяване, което се използва за адаптиране процеса на обучение
спрямо нуждите на обучаваните
6. ФО се прилага в хода на обучението, а не на изхода
7. ФО е средство за проверка – осъществяват ли се целите и очакваните
резултати
8. ФО се използва като мярка за оценяване, ориентирана повече към
процеса на постигане, а не към крайния резултат
9. ФО осигурява диагностична информация относно грешките на учениците и трудностите, с които се сблъскват.
10. ФО обхваща процедури за оценяване, чрез които се подобрява разбирането и осмислянето при учене.
Изводи от контент-анализа на проектите
o Потвърди се допускането, че учителите, ръководени от усета си, осъществяват формиращо оценяване, без специално да знаят, че това е
вид оценяване. От работата над 10 от проектите това проличава убедително. Описани са признаци на формиращо оценяване под формата на критерии, цели на оценяването, ресурси, дейности. В 4 от проектите са описани и функциите на формиращото оценяване, като са
илюстрирани с примери. Останалите 12 проекта реализират по-скоро
установяващо оценяване.
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Заключителни думи
o Анализът и на двата вида ресурси показва, че има пресечна точка
между признаците, релевантни за формиращото оценяване според информацията в интернет и признаците, които учителите интуитивно са
следвали при конструирането на проектите.
o Формиращото оценяване и неговото прилагане имат пряко отношение към ефективността от оценяването в обучението по български
език. Чрез обратната информация от този вид оценяване може да се
подобрява езиковото и интелектуалното развитие на ученика, комуникативната му компетентност, ефективно се работи над грешките и
слабостите. Променена е ролята на учителя, който вече не е единствен
източник на лингвистична информация за ученика, а съветник, партньор, който му помага в личностното развитие.
o Формиращото оценяване мотивира учениците да напредват, да отговарят за качеството на езиковата си подготовка, като дава възможност
да се договарят критериите и процедурите на оценяване, както и какви
знания и умения по български език се очаква от ученика да владее.
o Прилагането на формиращо оценяване стимулира интереса на учениците да изучават български език.
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ОТНОВО ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕРКА
И ОЦЕНКА ПО СИНТАКСИС
Светлана Милева

AGAIN ABOUT THE CRITERIA FOR
EXAMINATION AND EVALUATION OF SYNTAX
Svetlana Mileva
ABSTRACT: The presented paper aims to motivate the necessity of establishing a system of criteria for examination of students’ skills and knowledge about
syntax, according to the syllabus of Bulgarian language in seventh grade. It is also
given a suggestion for a similar kind of system as well as a pattern based on the idea
of unity between purpose and syllabus (basic methodical categories) and Blum’s
idea for the purpose of education and evaluation.
KEY WORDS: purpose of education, syllabus, syntax, evaluation, sentence
and parts in it, complex compound sentence

От 2000 г. Министерството на образованието, младежта и науката провежда външно оценяване по български език и литература за учениците от седми клас: първоначално (от 2000 до 2009 г.) – като външно оценяване само на
седмокласниците, които кандидатстват за прием след завършен седми клас
в профилирани и в професионални гимназии, по-късно (от 2010 г.) – като
национално външно оценяване за всички ученици от седми клас. Това национално външно оценяване е в изпълнение на Националната стратегия за
развитие на училищното образование и предучилищното възпитание (20062015 г.), която заявява необходимостта от изграждане на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на образованието като едно от
най-важните условия за развитие на системата на училищното образование.
Задачите за проверка на знанията и уменията на учениците по български език
и литература са общо 25 – със структуриран отговор – с четири възможности
за отговор, като само един е правилен, и с кратък свободен отговор. Обект на
внимание на настоящото изложение са само задачите по синтаксис с оглед
целта на изложението: да се мотивира необходимостта от система от критерии за проверка на знанията и уменията на учениците по темите по синтаксис,
определени в Учебната програма по български език за седми клас, и да се
предложи такава система.
Изпитният вариант от м. май 2011 г. за националното външно оценяване
по български език и литература в седми клас включва 4 задачи по синтаксис –
брой, който е оптимален предвид общия брой задачи и обстоятелството, че
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в рамките на 60 минути се проверяват знанията и уменията по двата компонента на предмета. Тези четири задачи са свързани с учебното съдържание
за: сложно съставно с подчинено определително изречение, сложно съставно
с подчинено допълнително изречение, сложно смесено изречение, цитиране.
Задачите, отвеждащи към видовете сложни изречения, кореспондират с две
от темите по синтаксис от Учебната програма за седми клас – “Сложно изречение. Сложно съставно изречение” и “Сложно изречение. Сложно смесено
изречение”, и са обвързани с регламентирани за тези теми очаквани резултати:
учениците правилно да определят вида на подчиненото изречение и да владеят
пунктуацията в сложното съставно изречение, да познават структурата и особеностите на сложното смесено изречение и да владеят пунктуацията му. Задачата за цитиране е свързана с третата тема по синтаксис – “Пряко и непряко
предаване на чужда реч”, и със заявения към тази тема очакван резултат: учениците да познават начините за цитиране и тяхното пунктуационно оформяне.
За подготовката си по български език седмокласниците разполагат с
един от трите одобрени учебника по български език на издателствата „Булвест 2000”, „Просвета-АД” и ИК „Анубис” ООД. Всеки от тези три действащи учебника представя различен обем езиковедска информация по темите по
синтаксис от Учебната програма за седми клас. Поради това върху добрата
подготовка на учениците започват да влияят субективни фактори: с кой учебник се работи; каква е научната и методическата компетентност на учителя,
който преподава, и до каква степен тази негова компетентност осигурява възможност за оптимално допълване на езиковедска информация в урочни статии на учебника, с който разполагат обучаемите, и т.н. Т.е. тези субективни
фактори се оказват значими за резултатите на учениците от външното оценяване, те оказват влияние върху постижимостта на определената с Националната стратегия цел за осигуряване на съизмеримо по качество образование.
Това провокира идеята отново да се мисли за система от критерии за проверка
на знанията и уменията на учениците по темите по синтаксис от Учебната
програма за седми клас, така че да се удовлетвори именно определената с
Националната стратегия цел за осигуряване на съизмеримо по качество образование. Тази система от критерии се основава на разбирането за единство
между „двете основни дидактически категории – цел и учебно съдържание”,
както и на таксономията на Блум за целите на обучението и оценяването.
Специфичните за обучението по български език цели – информативно-познавателни и комуникативно-практически – се отнасят до овладяване
съответно на „знания за основните лингвистични понятия и закономерности,
нужни за езиковата подготовка на подрастващите”, и „на умения и навици за
пълноценно участие в речевото общуване” [Димчев 1998:145-149]. Предвид
това, регламентираните в Учебната програма по български език цели и съдържание на обучението по предмета обосновават следните критерии за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по синтаксис:
І. С оглед на лингвистичната информация, зададена с първата тема от
Учебната програма (“Сложно изречение. Сложно съставно изречение”).
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1. Във връзка с изучаването на сложно съставно с подчинено определително изречение ученикът:
– идентифицира употребено в текст сложно съставно с подчинено определително изречение;
– обяснява отношенията между главното и подчиненото изречение;
– описва структурата му;
– познава и употребява средства, осъществяващи връзка между главното
и подчиненото изречение: относителни местоимения (който, какъвто, чийто,
щото, що), въпросителни местоимения (кой, чий, какъв), местоименни наречия (където, докъдето, когато, колкото, къде, кога, как), съюзи (че, да);
– използва синонимни съюзни връзки (който – дето – що);
– избора на съюзната връзка съобразява с комуникативната ситуация;
– използва уместно в собствен текст сложно съставно с подчинено определително изречение;
– избора на мястото на подчиненото определително изречение спрямо
главното подчинява на синтактичните правила и на комуникативните си намерения;
– спазва словоредната закономерност подчиненото определително изречение да стои след думата съществително, което пояснява;
– познава и използва синтактични синоними: просто изречение – просто изречение с обособено определение – сложно съставно с подчинено определително изречение;
– владее пунктуацията на сложното съставно с подчинено определително изречение:
• със запетая отделя определителни изречения с относителни и въпросителни местоимения и наречия и със съюза че, ако стоят пред или
след главното изречение, или ги огражда от двете страни със запетая,
ако са вмъкнати между частите на главното изречение;
• определителните изречения с да не отделя със запетая;
• с тире или двоеточие отделя определителните изречения с да, с че и с
въпросителна дума, ако подчиненото изречение се произнася с промяна в интонацията или е отделено с пауза от главното изречение;
– коментира спазването на пунктуационните правила в сложно съставно с подчинено определително изречение в чужд текст;
– анализира интонационните характеристики на сложното съставно с
подчинено определително изречение;
– в устна реч спазва интонацията му.
2. Във връзка с изучаването на сложно съставно с подчинено подложно
изречение ученикът:
– разпознава употребено в текст сложно съставно с подчинено подложно изречение;
– обяснява отношенията между главното и подчиненото изречение;
– описва структурата му;
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– познава и употребява средства, осъществяващи връзка между главното и подчиненото подложно изречение: подчинителни съюзи (че, да, ако),
въпросителни местоимения (кой, какъв, чий), относителни местоимения (какъвто, щото, който), местоименни наречия (кога, как, когато), въпросителни частици (дали, ли);
– познава и използва синонимни синтактични връзки (който – кой –
дето – щото); избора на съюзната връзка съобразява с комуникативната ситуация;
– използва уместно в собствен текст сложно съставно с подчинено подложно изречение;
– избора на мястото на подчиненото подложно изречение подчинява на
синтактичните правила и комуникативните си намерения;
– познава и използва синтактичната синонимия просто изречение –
сложно съставно с подчинено подложно изречение;
– владее пунктуацията на сложното съставно с подчинено подложно изречение:
• познава и прилага правилото за отделяне на предпоставеното подчинено подложно изречение от главното със запетая;
• познава и прилага правилото за отделяне на задпоставеното подчинено подложно изречение със запетая от главното само в случаите,
когато подчиненото изречение е въведено със съюзите че и дето;
• познава и прилага правилото за употреба на препинателния знак в
края на сложното изречение в зависимост от комуникативния тип на
главното изречение;
• описва и владее интонацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение.
3. Във връзка с изучаването на сложно съставно с подчинено допълнително изречение ученикът:
– различава сложното съставно с подчинено допълнително изречение;
– обяснява отношението между главното и подчиненото изречение;
– описва структурата му;
– познава и използва съюзи и съюзни думи, осъществяващи връзка
между главното и подчиненото изречение: съюзи (че, да, дето); въпросителни местоимения (кой, колко, какъв, чий, що), относителни местоимения (който, какъвто), местоименни наречия (къде, кога, как, защо), въпросителни
частици (дали, ли);
– използва синонимни синтактични връзки (какво – що, каквото –
щото);
– познава и използва безсъюзно свързване на подчинените допълнителни изречения с главното (Стоил повече не се съмняваше: идеше пролетта),
както и възможностите за замяна на съюзната връзка че с безсъюзна и обратно;
– избора на синтактичната връзка съобразява с комуникативните условия;
– употребява уместно в собствен текст сложно съставно с подчинено
допълнително изречение;
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– владее особеностите на словореда на сложното съставно с подчинено
допълнително изречение:
• разположение на подчиненото допълнително изречение обикновено
след главното;
• поставяне на подчиненото допълнително изречение в препозиция
спрямо главното в случаите, когато казаното в подчиненото изречение
трябва да бъде изтъкнато;
• разположение на подчиненото изречение между частите на главното;
• място на съюза или съюзната дума – обикновено в началото на подчиненото изречение, а ако някоя част на подчиненото изречение се
изтъква, тя се поставя пред съюза;
– владее пунктуацията на сложното съставно с подчинено допълнително изречение:
• отделя със запетая подчиненото допълнително изречение, когато стои
след или пред главното изречение и се въвежда от съюза че;
• отделя със запетаи подчиненото допълнително изречение, ако е
вмъкнато между частите на главното;
• не отделя със запетая подчиненото допълнително изречение, което се
въвежда от: 1) съюза да, употребен еднократно; 2) еднократно употребено въпросително местоимение или наречие, съюз или съюзна дума;
3) относително местоимение; 4) от съюзите че и да, ако пред тях стои
уточняващо наречие;
• ако подчиненото допълнително изречение – косвен въпрос, стои пред
главното, след косвения въпрос пише запетая; при обратен словоред
след косвен въпрос може да използва и тире;
• в края на сложното съставно с подчинено допълнително изречение
пише точка, въпросителен или удивителен знак съобразно с пунктуационните правила;
– коментира спазването на пунктуационните правила в сложно съставно с подчинено допълнително изречение;
– познава и спазва интонацията на сложното съставно с подчинено допълнително изречение.
4. Във връзка с изучаването на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение ученикът:
– идентифицира сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение;
– определя вида на подчиненото обстоятелствено изречение;
– обяснява отношението между главното и подчиненото изречение;
– описва структурата му;
– познава и употребява средства, осъществяващи връзка между главното и различни видове подчинени обстоятелствени изречения:
• за време: относителни местоименни наречия (когато, докато, докогато, откогато), въпросителни местоименни наречия (кога), подчинителни съюзи (преди да, като, след като, щом, щом като);
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• за място: относителни местоименни наречия (където, дето, накъдето, закъдето, откъдето), въпросителни местоименни наречия (къде,
где, накъде, закъдето, докъде);
• за начин и сравнение: съюзни връзки (като, както, без да, като че,
като че ли);
• за причина: съюзите защото, понеже, тъй като, че, дето, щото;
• за цел: съюзните връзки за да, та да, да, че, дано, щото да;
• за условие: съюзите ако, да, ако – то, в случай че, само да, при условие че;
– използва синонимни синтактични връзки: за време – когато – кога,
докато – додето; за място – където – дето; за начин и сравнение – като
че – без да; за причина: защото – щото – понеже – тъй като; за цел: – за
да – да – та да – щото да; за условие – ако – в случай че – да;
– избора на съюзната връзка съобразява с комуникативните условия;
– използва уместно в собствен текст сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение;
– мястото на подчиненото изречение спрямо главното (в препозиция,
в постпозиция или между частите на главното) подчинява на синтактичните
правила и на комуникативните си намерения;
– познава и използва синтактичната синонимия: обособена част (определение или обстоятелствено пояснение) – сложно съставно с подчинено
обстоятелствено изречение;
– владее пунктуацията на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение:
• познава и прилага правилото за:
– отделяне на подчиненото изречение от главното със запетая;
– ограждане на подчиненото изречение със запетаи, когато е разположено между частите на главното изречение;
• познава и прилага правилото за неупотреба на запетая в случаите, когато:
– подчиненото изречение е след главното, а пред съюзната връзка са
употребени уточняващи наречия (само, едва, именно и др.);
– главното и подчиненото изречение са свързани със съюза да;
• познава и прилага правилото за употреба на точка, въпросителен и
удивителен знак в края на сложното изречение съобразно с вида на
главното изречение;
• познава и прилага правилото за отделяне на главното и подчиненото
изречение с тире;
– владее интонацията на сложно съставното с подчинено обстоятелствено изречение.
Предложената система от критерии за проверка и оценка на знанията
и уменията на учениците (по някои от темите по синтаксис) в седми клас е
мислена като отправна точка за създаване на оптимална система от такива
критерии. Защото е факт необходимостта от внасяне на яснота и у учители,
и у ученици и техните родители относно това, какво трябва да се знае, какво
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ще се проверява, респ. факт е необходимостта от осигуряване на оптимални условия на равнопоставеност за качествено образование. Тази система е
продиктувана отново и от потребността с критерии за проверка и оценка да
се напомня на всички страни, свързани с учебния процес, какво точно ще се
изпитва – и при вътрешно, и при външно оценяване, от потребността да се
държи сметка за тази важна страна на въпроса [Андреев 1995:24].
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ABSTRACT: In the article is exposed the problem about the potential of the
History as a school subject to achieve an increasement of the functional literacy of
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skills, text, analysis, practical skills

Българската образователна система в последните години все по-уверено се превръща в неделима част от европейското образователно пространство,
особено що се отнася до целите на обучението, нормативната регламентация
и търсените ценностни ориентации и нагласи. В приетата от МОМН Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в РБългария
(2009-2013 г.) като водеща цел е записано “постигане на европейско качество
на образованието” [Програма 2009; 12]. България е интегрирана в Европейската референтна рамка – 8 – за формирането на ключови компетентности1,
а 2008 година е обявена за година на ключовите компетенции в българското училище. С оглед на избраната проблематика ще съсредоточим внимание
върху две от тях: общуване на роден език и умения за самостоятелно учене
и събиране на информация [Ключови компетентности, 2007]. Терминът компетенции, въведен в употреба в тези документи, се фиксира като комбинация
от умения, знания, способности и нагласи, желание и умение за учене, а в
Дефинирани са 8 ключови компетентности: общуване на роден език; общуване на чужди езици; математически и основни компетентности в природните науки и
технологиите; дигитална копметентност; умения за самостоятелно учене и събиране
на информация; граждански и обществени компетентности; културна осъзнатост и
творчество; инициативност и предприемачество [Ключови компетентности, 2007].
1
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теорията на училищното историческо образование той е дефиниран от проф.
Р. Кушева като способност за автономно решаване на проблеми, придобита в
резултат от различни дейности в процеса на обучение, което е широко свързано с начините на мислене и личния опит, обогатен от историко-културния
контекст [Кушева 2007: 41; Кушева 2000: 127-129].
Доколко образователната политика [Програма 2009] успешно се реализира в практиката в училище е въпрос, който заслужава особено внимание. В
самата Програма за развитие на образованието на МОМН се констатира тенденцията на спад на грамотността на учениците [Програма 2009; 14], а след
огласяване на резултатите на международно изследване PISA тези констатации
звучат все по-отчетливо. България има среден резултат от 429 точки /резултат, значително под средния за ОИСР/ и се нарежда на 46 позиция сред 65-те
участници. Другите държави с подобен среден резултат са: Тайланд, Румъния,
Уругвай, Мексико, Сърбия и Тринидад и Тобаго [Петрова 2010: 33-34]. Направените прецизни анализи на резултатите търсят рационална оценка както на
причините, така и на възможните решения [Дамянова 2011; Петров 2011].
Констатираният дефицит на практическа грамотност сред 15-годишните е проблем, рефлектиращ върху качеството на обучението във всички предметни области, но безспорно има голямо значение за хуманитаристиката,
където текстът се явява основополагащ за познавателния процес. Не би било
справедливо обаче да очакваме формирането на езиково-комуникативната
компетентност да се случи само и единствено чрез обучението по български
език и литература. В следващите редове се поставя въпросът за участието на
училищното историческо образование в този процес, как и доколко то допринася за изграждането на комуникативните умения на учениците и ефективно
ли е използван потенциалът на историята като учебен предмет в това отношение. Действително историческото образование традиционно се свързва
с гражданското и това го поставя в особено активна позиция по отношение
формирането на гражданските и обществените ключови компетенции [Стоименова 2010], но несъмнено то би могло да допринесе за повишаване както
на оперативната грамотност на учащите, така и за формиране на умения за
самостоятелно учене и събиране на информация и социални умения.
Историческото образование в България в последните две десетилетия
изживява своеобразна “реинтеграция”, свързанa с връщането му в традиционното за него европейско ценностно пространство [Радева 2008: 7]. Тези процеси са определяни като трансформация, преустройство, реформиране [Радева
1998], модернизация [Кушева 2007: 12], нормализация [Радева 2004: 94] и имат
за цел демократизиране на “модела на историческото образование”2 [Радева
Възприемаме направеното от проф. М. Радева уточнение, че моделът на историческото образование представлява “цялост, която включва: учебно съдържание,
отразено в учебните програми и създадените на тяхна основа учебници, методическа
теория, разработвана от учените дидактици и методици, както и непосредствената
практика на редовите български учители.
2
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2004: 79-80]. Това налага възприемане на нови стандарти както по отношение
на учебното съдържание, така и свързани с ценностните нагласи и ориентации
на младите хора в съвременния свят [Радева 1998; Кушева 2007; Паев 2004].
Редица държавни документи дават насоките за това развитие. На практика от
90-те години на ХХ век историческото образование търси синхрон и съотнасяне с общите европейски процеси от една страна и запазване на специфични
национални достижения и приоритети от друга [Кушева 2007: 18].
На базата на прецизен анализ на емпирични данни от направено национално анкетно изследване за постигнатото в последните двадесет години
проф. Р. Кушева определя няколко “проблемни страни” на училищното историческо образование, сред които и липсата на практически умения, липса на
устойчиви навици за четене, липса на самостоятелност както в търсенето на
информация, така при нейното използване.[Кушева 2007: 31-32 ]. Този прочит
на актуалното състояние на обучението по история в училище констатира определен дефицит най-малко по две от ключовите компетентности – уменията
за самостоятелно учене и събиране на информация и езиково-комуникативните умения на учениците. Това е проблем, който може многократно да бъде
наблюдаван в българското училище. Той практически се откроява още в началните класове (5-6) на прогимназиалния етап, когато учениците всъщност
започват да изучават история като самостоятелен учебен предмет и в документите, нормативно регламентиращи учебния процес, се планира те да работят
с различни текстове3. На практика обаче, поради редица обстоятелства, които
тук не бихме могли да анализираме, учебната работа по история и цивилизация се концентрира основно върху възпроизвеждане на обеми фактографска
информация, като в повечето случаи това се разбира и осмисля от ученика /в
не малко случаи и от учителя/ като единствена цел на изучаването на история.
Паралелно с това навлизането на информационните и комуникационни технологии в училищното образование все повече измества класическия
текст като център на учебния процес. И това е така, защото изграждането на
редица ключови за съвременния човек компетенции изисква съчетаването на
разнообразни ресурси за изграждане и аргументиране на теза, анализ и интерпретация, синтез и оценка и др. На практика обаче не рядко се получава
обратен на търсения ефект. Лесният достъп до информация в неограниченото
интернет пространство, бързата техническа обработка на тази информация и
оформянето и във вид като че ли на свой текст води в не малка част от случаите, когато се поставят подобни задачи на учениците, до формално компилиране, до абсолютизиране на т. нар. “техника Copy – Paste”. В действителност
това лишава от когнитивен4 смисъл подобни задачи, тъй като често ученикът
В Методиката на обучението по история е прието понятието “текст” да обозначава писмен източник на информация и тук ние ползваме “текст” именно в тази
негова проекция.
4
Ползвам понятието когнитивен в смисъла уточнен от А. Дамянова като мисловно-познавателен [Дамянова 2011: 9]
3
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/студентът/ дори не обмисля първоначално структурата на отговора, а се стреми единствено към достигането на някакъв обем, не изгражда свои изречения,
не прави анализ, дори не полага усилия да открои вътрешната логика на текста, a понякога за съжаление дори и не вниква в смисъла на този т. нар. “свой
текст”.
Важно е, с оглед търсените потенциални проекции при употребата на
текста в обучението по история, да отчетем и традиционното му използване
предимно като начин за проверка и оценка на знанията и в много по-малка
степен като средство за формиране на умения и компетенции [Кушева 2000:
215; Стойчева 2004: 51]. Съвременните условия обаче все по-настоятелно
поставят въпроса за необходимостта от оперативни знания на ученика, от
практически умения, които ще подпомогнат неговата успешна социализация
в гражданското общество. Така на практика усвояването на определен обем
исторически факти вече не е достатъчен за съвременния млад човек, много
по-важно е той да може да оперира с тях, да ги използва в една или друга
реална ситуация. Разнообразните дейности, базирани както на специфични
исторически, така и на други учебни текстове, са възможност да се работи
именно за развиване на практически умения.
Биха могли да се откроят две функционални проекции на текста в съвременното обучение по история – от една страна той се явява предмет на
своеобразно учениково изследване, а от друга – чрез създаване на различни
видове текст – се представят продукти, достижения на индивидуалния познавателен интерес и умения на ученика. Първата функция на текста в часовете по история се реализира при дейности като разчитане, идентификация
/автор, време, вид/, извличане на информация, анализ /контекстуализиране
на извлечената информация/, съпоставяне с други източници на историческа
информация, в т.ч. и нетекстови и др. под. Към втората група се причисляват
дейностите, в резултат на които ученикът конструира текст, в зависимост от
задачата – съставяне на план на урока, реферат, отговор на исторически въпрос, описание по картина например, на артефакт, анализ на карикатура, историческо есе, и др. В някои случаи в зависимост от планираната дейност на
учениците се реализира съчетание между двете, т.е. обработката – изследване
на текст е съпътствано със задание за представяне на постигнатите резултати
в съответстваща писмена форма. Текстовете са своеобразен градивен материал на урока по история, независимо дали като източник на информация, като
стимул-провокация, за да се стигне до дискусия, за да се насърчи оформянето
на лично мнение и способността за преценка и аргументация на теза, за създаване на собствен учеников текст – анализ, интерпретация и др.
Едно от основополагащите за мисловно-познавателния процес умение
е за извличане на основна информация от текст. Многобройни и повтарящи се
са констатациите, че това наглед елементарно умение затруднява голяма част
от учениците. Основна предпоставка за работата с текстове е четивната им
компетентност. Най-общо за целта на настоящите разсъждения бихме дефинирали това познавателно умение като способността им да четат и разбират
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текстове, самостоятелно да извличат информация и да правят връзка между
тази информация и предварителните си знания. Речниковият запас на учениците и студентите /не само билингви/ се оказва сериозно препятствие при разбирането на смисъла на отделни текстове и при тълкуването им от позициите
на специфични културни норми и традиции, което е от изключителна важност
за обучението по история.
Тези обстоятелства налагат анализирането на исторически текст и оформянето на кратко изложение от ученика да бъде една от основните дейности
в учебния процес. В часа по история то се прави предимно в устна форма, при
фронтална комуникация учител – ученик. Това безспорно способства за формиране на комуникативните умения на ученика, но от друга страна не позволява достатъчно време за обмисляне на структурата на изложението, неговата
стилистика, формулиране на отговор на добър исторически език. Много често
констатираме, че при такава учебна ситуация учениците отговарят с едно изречение, а често и само с една дума, име, дата и т.н. Ако подобна задача бъде
поставена за изпълнение в писмена форма, това би подтикнало ученика да се
съсредоточи върху употребата на езика, да осмисли вътрешната структура на
своя текст и така да го композира, че той да има завършена форма. Писменото
изпълнение на задачи от този тип биха допринесли и за адекватно включване
на исторически понятия и термини, които дори биха могли да бъдат зададени
предварително като препоръчителни за използване в учениковия текст.
Представянето на учениковото достижение може да бъде аналитично,
когато се изисква единствено откриване – систематизиране на основната информация и структуриране на собствен текст или дискусионно, когато източниците са така подбрани, че съдържат две различни тези по един въпрос и от
ученика се изисква да подбере аргументи за едната и другата теза. Тези аргументи биха могли да бъдат степенувани, приети или отхвърлени. За успешното изпълнение на задачи от подобен род е необходимо на първо място учениците да разбират смислово текста; да имат изградени умения да подбират
само тези елементи, които им трябват в изпълнение на конкретната задача; да
могат да категоризират и систематизират информацията – дали се отнася за
политика, стопанско развитие, култура и т.н.; и особено важното изискване –
учениците да могат да използват езика за създаването на един исторически
издържан текст, съобразно своята възраст.
Независимо от факта, че в ДОИ за УС по история и цивилизация [ДОИ
за УС 2000: Приложение 4.] са фиксирани очаквани резултати за прогимназиалния етап: като описва характерни паметници на националната и световна
култура, описва процеси на изграждане на държави и институции, съставя
кратки писмени текстове с помощта на съпътстващи въпроси, дейностите в
часовете по история са съсредоточени преимуществено върху запаметяване
– възпроизвеждане на фактографски масиви. Това донякъде е разбираемо и
оправдано, но то има и негативен ефект в учебния процес. Поставянето на
ученика в неактивна позиция по отношение постигането на ново за него познавателно равнище, го прави инертен към историята, води до нагласата, че

759

тя е нещо отдавна отминало, без значение за неговото ежедневие. Затова е
особено важно още в 5. – 6. клас целенасочено да се работи върху формиране
на умения за обработка и структуриране на свой текст. Още повече, че това
би могло да се синхронизира с изучаваното по български език и литература. Възприетото класифициране на текстовете в теорията на обучението по
български език и литература според смислово-функционалните типове реч на
текст /съчинение/ повествование, текст описание, текст разсъждение [Георгиева 2003; Георгиева 1993:20-21] би могло да намери практическо приложение
и в обучението по история. В зависимост от спецификата на историята като
познание те могат да бъдат наречени съответно текст разказ, текст описание,
текст анализ. Това би имало по-скоро приложно-практическа насоченост и
цел постигане на по-ефективно разбиране от страна на учениците на видовете текстове, които ползват в часа по история, и ни най-малко няма за цел да
преосмисли направената в теорията класификация на използваните текстове
в училищното историческо образование [Кушева 2000: 217-237]. Особено важна смятаме е тяхната съпоставимост и синхронност във времето с обучението по български език и литература. И това е така, защото е особено важно
учениците да могат да използват формирани вече умения в часовете по БЕЛ
в други предметни области. От друга страна това би улеснило вникването на
учениците в спецификите на историческия текст на базата на съпоставка с
други вече познати нему видове текст, което ще направи по-ясни изискванията и ще ги насочи към осмисляне на характерните особености при писането на исторически текст. Така например в ДОИ за УС и Учебната програма
по български език за 6. клас е записано като очакван резултат учениците да
могат да изразяват твърдения, да се аргументират, да разказват и описват, да
подбират доказателства, оформят отговор, а в колона 5 – контекст и дейности
съответно – търсят и подбират информация по даден проблем от речници, енциклопедии, справочници, интернет и др., подбират информация, изследват я
и разсъждават по различни видове документи; познават структурните и езикови особености на научния текст и учебната статия, развиват умения за анализ
и интерпретиране на факти. Всички тези умения имат неоспоримо значение
за когнитивния процес и в обучението по история. В ДОИ за УС и Учебната
програма по история и цивилизация за 6. клас например се откриват съответстващи очаквани резултати: разпознава и правилно употребява основни
исторически понятия, извлича информация от текстове, карти изображения,
извлича информация, съдържаща се в основния текст на учебника, усвоява
умения за съставяне на подробен план, съставя писмени отговори на поставени въпроси, като се опира на ключови думи или съпътстващи въпроси и др., а
в колона 5 – контекст и дейности – да работи с различни източници на информация: справочници, художествена литература, интернет. Очевидната широка
приложимост на така посочените дейности ще създаде усещане у ученика за
тяхната полезност и ще подчертае практическия, утилитарен смисъл на обучението – то не е самоцел, /както често си мисли ученика/, а има значение за
усвояването на дейности, практически полезни в неговото ежедневие.
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Трудностите, които срещат учениците, са свързани предимно с употребата на историческа терминология и постигане стилистика на текста, отговаряща на изискванията за историческо съчинение – аргументираност на тезата,
доказателственост, аналитичност и др. Учителят трябва да подпомогне учениците да осмислят разликите и характерните изисквания за вида текст, който
трябва да анализират или структурират – разказ, описание или разсъждение
[Кушева 2000: 225-226]. Съобразно с това трябва да се акцентира върху подбора на доказателства, структура на изложението, като се подчертават стилистичните особености на вида съчинение.
Спецификата на историческото познание – да гради повествование върху исторически извори – позволява да се работи в посока на изграждане на
умения за съставяне на собствен разказ, а също така и за формиране на умения
за намиране на информация, подбор в зависимост от задачата и организирането й в смислово единен текст – разказ. На съвременния етап на обучението
по история се препоръчва използването на алтернативни извори, подчинени
на принципа на многоперспективността, разбиран не само като натрупване на
много източници, а развиване у учениците на критично отношение към тях
[Кушева 2004]. Това изисква набор от специфични умения, които учениците
трябва да овладеят и като краен резултат да се получи структуриране на текст
със съображения за благонадежността на изворите [Паев 2004: 168-169]. Наративният синтез често се оказва труден за учениците, затова и началните
занимания /5. и дори 4. клас5/ биха могли да се концентрират върху историческия преразказ. Чрез него се работи и върху умението за четене с разбиране на
специфичен исторически текст /той би могъл да бъде първичен – исторически
извор или вторичен – учебен, историографски текст/, защото това е първата
необходима стъпка в преразказа. За преодоляване на формалното буквално
възпроизвеждане на първообраза текст е допустимо задаването на схема от
начални фрази, които учениците могат да ползват в различните етапи на своя
преразказ: най-интересният факт, който научих за историческото събитие е…;
от текста научих, че… и др. под. За формиране на исторически език могат
да се дават характерни фрази, които учениците трябва да усвоят – вероятно
е, поради … причини; последици, аргумент, доказателство, хипотеза, противоречие, факт, мнение и др. Особено важно, смятаме, е писането в първо
лице, единствено число. Това създава усещане за собствената значимост на
ученика в учебния процес, развива усещането, че той сам открива нещо, което е важно, а в по-далечна перспектива – така историята се “доближава” до
Тази тенденция е видима в част от излизащите в последните години учебни пособия, като задачи за формиране на умения за структуриране на текст могат да се открият дори още по-рано в трети клас. В Комплект работни листове по предмета Човекът
и обществото за трети клас например, ученикът получава задача да напише страница
от летопис, като влезе в ролята на средновековен летописец. Заданието е обезпечено с
необходимите насоки за работа и са зададени начални фрази на абзаци и някои хронологични ориентири, за да може ученикът успешно да се справи [Кушева 2011: 15].
5
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него, престава да бъде безличен, чужд разказ за отдавна случили се събития
и хора, живели преди столетия, и става част от нещата, които ученикът сам е
достигнал като познание. Наред с това писането на подобни кратки исторически разкази/ преразкази допринася и за развитие у учениците на култура
на писане и на коректно отношение към текста. Това занимание е сходно и
в същото време различно от широко използваното в учебните тетрадки по
история “Попълнете пропуските в текста”, тъй като тук се изисква от учениците да структурират свой собствен текст, а не само да попълнят дати, имена
или понятия. Посредством задачи от подобен род се разширява технологично
употребата на текста – той вече не е само обект на разбиране, но и част от
собствената интерпретация на ученика, защото той сам първо структурира
идея в съзнанието си и след това я експонира в текст.
Споделените идеи не са нови, нито за българската методика, а още помалко за европейската дидактика, но динамичните промени в образователната
среда през последните години ни карат да мислим, че е необходимо тяхното
“преоткриване”. В последните години подобни виждания на европейската дидактическа мисъл се популяризират в публикации в българския специализиран периодичен печат. Основна тяхна специфика е, че работата с текстове в
часа по история е изведена от традиционния им доказателствен дискурс и са
представени идеи за използването им като ресурс за развиване на доказателствени умения и способности за самообучение на учениците [Рили 2001:41].
Рационалното използване на разнообразни дейности, базирани върху текстове
в часовете по история могат да се превърнат в “още едно оръжие, чрез което
можем да се борим срещу често досадното историческо повествование, като
правим вълнуващи уроци, в които можем да чуем обмислени и подбрани отговори” по думите на К. Рили. Доброто обучение по история е систематична и
високотехнологична работа за ограмотяване, която учи учениците да виждат
любопитното и интересното в текстовете, с акцент върху предназначението и
формата им, като в същото време е здраво обвързано с контекстуалното историческо познание [Рили 2001:45].
С ясното разбиране, че подобни целенасочени упражнения в часовете
по история ще изискват доста учебно време, което поради сега действащите
учебни планове и програми е трудно да се отдели, бихме искали по-скоро
да поставим въпроси, отколкото да дадем отговори, за една от възможните
промени с оглед увеличаване практическата насоченост на училищното историческо образование и нереализирания напълно потенциал, който то има за
изграждане на езиково-комуникативната, ключова за съвременния млад човек, компетентност.
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РЕЧЕВ ЕТИКЕТ, ИЛИ КАК СЕ РАЗВИВА
СОЦИОКУЛТУРНИЯТ АСПЕКТ НА
КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТНТНОСТ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА (С ОГЛЕД НА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ В 5. КЛАС)
Фани Бойкова, Красимира Танева

Speech etiquette or how does
the sociocultural aspect of the
communicative competence in the
teaching of Bulgarian language and
literature develop (viewing the course
content in the 5th grade
Fani Boikova, Krasimira Taneva
ABSTRACT: The article „ Speech etiquette or how does the sociocultural aspect
of the communicative competence in the teaching of Bulgarian language and literature
develop (viewing the course content in the 5th grade)” analyzes examples of communication in folklore rituals. The mastering of the speech etiquette formulas is a prerequisite for
developing the sociocultural aspect of communicative competence in the teaching of Bulgarian language and literature. It would be appropriate to have Bulgarian language and
literature classes focus exactly on the traditional Bulgarian wishes, forms of addressing,
etc., and as a source for this can be used illustrative texts, originating from the folkloThis
article draws attention to one of the richest in symbols rituals – the caroling, focusing not
on the ethnographic characterization of the ritual, but on his verbal specifics.
The verbal etiquette forms are reviewed, they are not only a reflection of the
national morality and character, but also with their emotional orientation are examples of positive communication within the society, at the same time they are attributes
of solemnity. The Bulgarian folklore is rich in such verbal formulas, which gradually
become an integral part of the conventional communication of Bulgarians.
KEY WORDS: Bulgarian language and literature, communicative competence, sociocultural competence, speech etiquette, folklore rituals, caroling

Учебната програма в културнообразователната област Български език и
литература за 5. клас би могла да се разгледа в духа на дидактическите принципи на Лиотаровата теория за постмодерната ситуация, които се основават
на функционалност, интерактивност и синкретичност [Кирова 2001]. Въз ос-
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нова на тази идея е възможно да се реализира вътрешнопредметна интеграция в рамките на обучението по български език и литература, което е база за
формиране на социокултурната компетентност в цялата й многоаспектност:
уместно използване на езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване (съобразяване с участниците в нея, с темата, с целта и условията); целесъобразно да се подбират езиковите средства спрямо ситуацията на общуване;
овладяване на етикетните формули за официално и неофициално общуване.
Неотменна част от общуването между хората е речевият етикет, който
се реализира със собствен набор от словесни формули. Важно е да се отбележи, че речевият етикет се изучава според учебната програма по български
език за 5. клас, когато в програмата по литература се включва фолклорният
празничен календар, със своя автентичен набор от аналогични словесни формули. По наше мнение би било целесъобразно в часовете по български език
и литература да се наблегне именно на традиционните за българите благопожелания, обръщения и пр., а като източник могат да бъдат текстове от народното творчество. Речевият етикет определено е функционален елемент от
празничната обредност. В настоящата статия ще обърнем внимание на един
от най-символно натоварените – Коледуване, като акцентът няма да бъде поставен върху етнографската характеристика на обреда, а върху неговата словесна специфика.
Коледуването като част от зимния празничен цикъл създава възможност
за изграждане на определена ценността система от правила, формира представата за национална идентичност и уникалност. Личностното самоопределяне се осъществява чрез самоидентификация с определени културни знания,
а те всъщност са в основата на националната идентичност. В рамките на обреда се обособяват следните етапи: подготвителен – избиране на ръководител на коледарската група, разучаване на песенния репертоар, благословиите,
определяне на участниците; същински – извършване на конкретни действия
в рамките на обреда; изпяване на песен пред дома на стопанина, изпълнение
на специално подбран репертоар за членовете на фамилията, получаване на
дарове, благословия на обредния коледарски хляб –кравай; заключителен –
събиране у станеника, гощавка с получените продукти и наддаване за моминските краваи, които са дарени по време на посещенията [Калоянов 1999].
Стилистичната словесна клишираност, в това число и самите словесни
форми от коледарския песенен репертоар, са с различна насоченост съобразно статуса (определящ се от патриархалните взаимоотношения) на адресатите – към домакина, към стопанката на дома, към по-младите в семейството;
благопожеланията в тези случаи „притежават призивната сила на молитвата,
на заклинанието, като допълват и осмислят обредно-магическия акт“ [Арнаудов 1996:290]. Всяка една от песните, които се изпълняват oт коледарската
група, е според йерархичната организираност в рамките на ритуала. Последователността им е регламентирана от патриархалните родови порядки, които
домират в рамките на семейството. Съобразно тази подреденост са и отправените послания, благопожелания. Етикетните словесни форми са отражение не
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само на националния морал и характер, със своята емоционална насоченост
са образци за позитивно общуване в рамките на социума, същевременно и атрибут на тържествеността, които постепенно се превръщат в неразделна част
от конвенционалната речева практика на българина.
Тематичното обособяване на посланията в коледарските песни, направено от М. Арнаудов [Арнаудов 1996], дава възможност обръщенията, поздравленията и благопожеланията условно да се класифицират по следния начин:
– за здраве и благополучие в дома:
Коледари добри гости / Коледарска слава/ Божа майка и кукувица [Арнаудов 1976];
– за жизнеността на малко дете:
Дете и кон [Арнаудов 1976];
– за бъдещото лично щастие на неомъжена девойка:
Mомин сън и божа майка/ Мома и соколи сгледници [Арнаудов 1976];
– за сръчността на домакинята:
Коледарска слава[Арнаудов 1976].
Избраните от нас коледарски текстове разкриват многообразието и
функционалната обвързаност на коледната песен с конкретните етапи на
празника и се постига цялостната представа за връзката действие – слово –
магическо послание. Песните представят богата палитра от пожелания за
благополучие на стопанина на дома, респективно семейството, очертава се
позитивен модел на общуване, в което участниците спазват норми на поведение, зададено от специфичната празнична обредност. Най-открояващи са маркерите на социалната символика в обръщенията (господине, домакине, малка
моме, дете). По своята същност обръщението задава емпатийната рамка на
общуването. Освен контактна функция обръщението въвежда в стереотипна
ситуация с предопределена модалност, представя вежливостта като присъща
функция на установяване и поддържане на контакт в съответствие със статусно-ролевите взаимоотношения [Лийч 1983]. Учтивостта като изява на принципите на вежливост е важно свързващо звено между смисъла на речевото
действие и неговото въздействие.
Ситуациите на общуване във фолклорната обредност се отличават както
с ясно очертани ролеви функции на участниците, така и с договорено сътрудничество при речевите изяви. В този смисъл обредните песни илюстрират
ефективен модел на реализация на т.нар. от П. Грайс „принцип на кооперация
(сътрудничество)“, според който комуникативният принос на всеки участник
в определена стъпка от диалога трябва да бъде такъв, какъвто го изисква съвместно приетата цел (посока) на този диалог [Грайс 1985]. Всеки участник има
ясно очертани параметри на своята роля със съответстващи речеви изяви, които съдържат конкретизирани и йерархизирани етикетни формули за поздравления и благопожелания (Колко звезди по небето, толко здраве в тая къща
/ Колко зрънца у него-толкоз здраве,чест и спор в тая къща /толкоз здраве
на таз къща – спор, берекет!/ Да й наздраве във тоз дом,на имане на стопанин/ Колко билки, толку здравки,да е дете млогу живо/ Кои ръце са го сели,да
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са велики и честити) [Арнаудов 1976]. Според Грайс принципът на сътрудничество е повече свързан с начина на изразяване [Грайс 1985], отколкото
със самите излагани факти, което явно се изявява директно при обредното
общуване. Така се формира модел за усвояване не само на етикетни форми
при общуване в аналогична актуална ритуална комуникативна ситуация, но и
имплицитно се внушава речево поведение на толерантност. В този случай на
празничност на общуването илокуционната цел съвпада със социалната, отнася се до поздравяване, благопожелания, честитене и така се предопределя и
се изисква учтивост на общуването. Разбира се, така предложени, максимите на кооперация очертават идеалните рамки на комуникативната ситуация,
такива каквито се срещат във фолклорните ритуали.
Важен етап в процеса на изграждане на комуникативна компетентност
според Р. Хъдсън са наборите от схеми (абстрактни структури) за поведение
в определена ситуация, чрез които се оползотворява опитът и поведението
на личността. На човек с конкретна схема за конкретен проблем, ще се окаже по-лесно да го разреши, отколкото на този, който тепърва ще си изработва
схема [Хъдсън 1995]. В този смисъл изучаването на фолклорните обреди създава възможност за запознаване със схеми на типово ситуационно общуване,
съобразено с културните традиции на общността, чието познаване предпоставя формирането на социокултурния аспект на комуникативната кометентност.
Общокултурните норми на лингвокултурната общност отразяват правилата на
етикета, обуславят тяхното спазване. Като важно условие за високо развитие на
социолингвистичната компетентност на обучаваните А. Петров определя наличието на социалнозначими (преди всичко престижни) модели на общуване и
свързаните с тях правила и конвенции, които са обект на изучаване в учебното
съдържани по български език [Петров 2000]. В този смисъл фолклорните празнични ритуали представят образци, чието изучаване приобщава към културната
традиция на общността. Интелектуалната и комуникативноречева ориентация
на учениците относно социално приемливите модели на поведение в ситуации
на празнично ритуално общуване може да се формират при прилагане на имитационно-моделираща игра в процеса на обучение (например при представяне
по роли на коледуването). Играта представя перспективи за формиране на самостоятелно мислене, личностни качества, проява на лидерски способности,
усъвършенстване на комуникативните умения. При игровото общуване се създават условия за усвояване на характерните особености на различни социални
роли. Динамиката на ролевата дейност е свързана с комуникативната компетенция, тъй като се отчитат очакванията на другия участник, а те са социално
обусловени от културните традиции. Така се изгражда представа за поведение в
конкретна ситуация, съобразно действащите в общуването речеви стереотипи,
въз основа на които се извършват индивидуални интерпретации.
Според Г.Иванова включването на имитационно-моделиращи игри в
образователната практика се основава на възможността да се пресъздават определени ситуации от действителността посредством подбрана и опредметена информация. Възможността да се интерпретират многообразни ситуации
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стимулира да се търси адекватност при решаване на разнообразни проблеми.
Благоприятната ситуация за свободно изразяване разкрива истинските поведенчески реакции на участниците. В играта положителната атмосфера се създава и от факта, че има свободна проява на характерови особености, които в
друга ситуация могат да бъдат санкционирани [Иванова 2004]. Имитационните ролеви методи и техники организират съвместната дейност на ученици
и учители при преподаване и усвояване на знания за формиране на осъзнато
речепродуктивно поведение.
Развиването на комуникативната компетентност, респективно и на социокултурната се основава на активно участие в учебния процес. Обучението
по български език в училище (ОБЕ) е насочено към създаване на умения за
успешно участие в конвенционалните актове на речево общуване. Основната
цел на ОБЕ е учениците да овладяват лингвистична и комуникативно-речева обща култура, която да отговаря на нуждите на обществото и на отделната личност на определен етап от развитието [Димчев 1998]. Запознаването с
фолклорния празничен календар, обхващащ основни празници и свързаните
с тях обреди, преосмисля ритуалната функция на художественото слово. Така
идеята за изучаване на Коледуване чрез имитационно–моделираща игра осъществява културния мост на претворяване на традицията в съвременността.
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ПРЕПОДАВАНЕТО НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА
КАТО ЕДИНСТВЕНОТО ЖЕНСКО ПРИСЪСТВИЕ
В МАТУРИТЕТНАТА ПРОГРАМА
ПО ЛИТЕРАТУРА
Теменуга Тенева

TEACHING THE WORKS OF ELISAVETA
BAGRYANA AS THE ONLY FEMALE PRESENCE
IN THE PROGRAME OF STATE MATRICULATION
EXAMS IN LITERATURE
Temenuga Teneva
Abstract: The article presents a concept of teaching the words of
Elisaveta Bagryana in high-school as the only female presence in the program of
state matriculation exams in Literature. To explain the specific way in with a female
creative thinker expresses herself and the world the term “matriarch” is used. It
was commented on by Milena Kirova in the “Plight of “matriarch”: women and
the canon in Literature”. Interpretation of two of the texts of the poet are offered,
expressing of difference of thinking and experiencing of familiar literary themes by
a woman and a creative thinker with unique author’s style.
KEY WORDS: Bagryana, matriarch, teaching of literature in school, characteristics of female writing

Елисавета Багряна е единственото женско присъствие в матуритетната
програма по български език и литература. Тази позиция я полага като някакъв
вид изключение в съдържателния план на общата литературна култура, която
се предпоставя в образователния минимум на завършващите средното училище, и в същото време я означава като ‘един от примерите’ за художественост в историческия литературен контекст – т.е. като изразител на устойчиви
ценностни определители, основание за включването й в зрелостния формат.
Всъщност изключителността е следствие от селекцията на много по-малкия (в
сравнение с мъжете) брой на жените творци в литературата ни, от които само
няколко са намерили място в учебниците за различните степени – единични
стихотворения на Дора Габе и Леда Милева в началните класове, ‘Жена’ на
Блага Димитрова в 8. клас (доста несъответен текст за възрастовите възприятия на 14-годишните) и четирите текста на Багряна – “Потомка” в 8-ми и
“Вечната”, “Кукувица”, “Стихии” в 12. клас. Спорадичността на подобно присъствие се асоциира с почти толкова ограниченото изучаване и на драмата в
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училище. Обяснението за малкия брой изучавани драматургични текстове е в
сложността на направата, а оттам и на възприемането/тълкуването им, което
пък е някакъв отговор и на въпроса за липсата на значима българска драматургия (затова и не е включена в матурата по БЕЛ). Дали тогава незначителният брой на жените поети и писатели пък не е резултат от трудностите, които
срещат при писането на литература?
Обикновено жената, женското се мисли не като субект, а като обект
на творческо преживяване. Същността й служи за означаване на изначалните устои на света и човешкото – земята, майката, любимата и самата любов
като универсална енергия на общоживеенето; вдъхновението също се въобразява като жена с различни лица (музите на отделните изкуства), но самото
творчество като че ли подразбираемо е отредено за мъжа (асоцииращ се с
‘патриарха’, а оттам и с Бога, който, без да е полово определен, също се визуализира като старейшина). Еманация на идеала, женското всъщност обслужва мъжкото, като провокира съзидателната му сила, оглежда го, опитва се да
го разбере („От тебе исках аз да бъдеш огледало на моята душа сред ясна
самота” – ‘Не си виновна ти’, Яворов).
Осмеляването на жената да се заеме със словотворство и още повече – да пожелае да изрече себе си, предполага различност и на дискурса, и
на посланието, имащи за цел вече обслужването на самата нея. В критиката
понятието, с което се определя ‘женскостта’ на писането, е в мъжки род – матриарх. В статията си „Бедата на матриарха: жените и канонът в литературата”
Милена Кирова го уточнява като „белег на желанието да се положи правото на „женска“ традиция, да се отстоява значението на женските имена, да
се конструират нови линии (нови родословни дървета) на взаимоотношения
и влияния в историческата последователност на културния опит” [Кирова:
2002]. Мъжкостта на звученето в ‘матриарх’ обаче подсказва намерението за
компенсация на „трансцендентната недостатъчност на женската позиция според самата Библия” и в този смисъл матриархът е нещо като полу-патриарх,
изразяващ само аспект на патриаршеската функция, без да има способността
да сключва договор с Бога.
Като пример за матриарх в българската литература Кирова представя
именно Багряна и привежда едно мъжко и едно женско обяснение за причините и начина, по който се проявява женскостта в писането. Георг Зимел
„разбира „женското“ като израз на предмодерната човешка природа, като го
свързва с носталгичния мит за някаква изгубена първичност, цялостност и органистичност на човешкото преживяване /…/ в женското мислене доминира
ирационалната цялост на битието, тя възприема сетивно, неотчуждено”, докато мъжът, „бидейки рационален, фрагментарен и отчужден „по природа“ /…/
създава културата /…/ като духовен изход в пространството на „обективните“
ценности.” [пак там]. Определението за Багряна на Милена Цанева в статията
й „Една необикновена творческа жизненост”, на която се позовава Кирова,
назовава поетесата не като търсеща „смисъла на нещата някъде извън тях – тя
възприема действителността с непосредствения трепет на своите пет сетива.
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На безпокойната свръхземна душа… която бе център на символистичната поезия, тя противопоставя сърцето – „сърце човешко“ [пак там].
Друга характерност на матриарха, уподобяващ се на патриарх, която
Кирова открива у Багряна, е сливането на автор и лирически герой по подобие на двата модела в литературата ни: екстровертния на Ботев-Вазов–Алеко, чрез който общественото съзнание проектира необходимостта от създаването на културни герои в желанието за колективен живот, и интровертния
(по-‘женствения’) с нагласа към страдание, меланхолизъм и склонност към
раздвоение и колебание. Проявата и на двата у Багряна обаче се подчинява на индивидуалната й женска, човешка и творческа природа: бунтарството
й не е идеологически или социално обусловено и затова се възприема като
стихийно, спонтанно и всъщност не е ‘противопоставяне на…’, а ‘следване
на себе си, въпреки…’; в интимността й пък колебанията са оттласнати от
категоричността на себепознанието (по-точно – себеусещането), виталността
й се храни от убедеността в изборите й, от съзнаването на вечното в преходността на тленното. И както обобщава Милена Цанева в цитираната статия,
Багряна „възприема света цялостно и синтетично, интуитивно приема законите му, без да ги обсъжда. Няма книжни философствания, няма болезнени
депресии – една здрава и цялостна психика“.
Разреших си по-разгърнато представяне на илюстрацията, с която Милена Кирова обглежда явлението ‘женско присъствие’ в литературния канон
на българската модерност чрез ранното творчество на Багряна, защото изучаваните в училище текстове на поетесата са от този период. И макар според
Зимел понятието модерна женска култура да изглежда като оксиморон, и за
недотам изкушения читател е очевидно нетрадиционното излъчване на посланията в първите стихосбирки на „волната, скитницата, непокорната” („Стихии”), дори когато са изречени в песенността на фолклорното и се позовават
на родовостта. Следователно преподаването на единичните поетични примери трябва да се опита да провокира разбирането на тази първична цялостност,
която си позволява да бъде и да се изрече по един неочакван начин в дискурса
на насложените във времето културни и естетически разграничения и канонизации на патриархалното.
Другата причина, поради която се насочих към матриарха в литературата ни, произтича от дискурса на образователните художествени прочити.
Вероятно е най-добре Ботев да бъде преподаван на учениците от мъж заради
естествената идентификация между обекта и субекта на изследването. Преобладаването на учителите жени у нас обаче създава необходимостта от вживяването им в мъжкостта на литературните изказвания. Което не би трябвало да
е сериозно затруднение, като се знае нагласата на жената да разбира мъжа (тук
си спомням определенията на Ницше за мъжа и жената, съответно – „Аз искам” и „Той иска”). И все пак, това вживяване е ‘омекотено’ при преминаването
през сетивността на другата природа – по-неагресивната, по-недраматизиращата. Проблемът е в липсващия баланс на преподавателския състав, който налага жените учители да поемат формиращите функции и на мъжете, подобно
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на увеличаващите се случаи на жената-мъж в семейството, където тя е и майка,
и баща. Резултатът и в двата случая е изкривяване на личностните характеристики на децата в различни посоки, но това е тема на друг разговор…
Учителките са нещо като мета-матриарси, създаващи ценностни ориентири със своите образователни послания. Въпросът е, когато се сблъскат с
подобен на себе си авторски образ, доколко ще успеят да го оразличат, надмогвайки инерцията в разчитането на жената като художествен обект през
наложилите се гледни точки на мъжкото говорене за нея. Интерпретативният
инструментариум няма как да не е един и същ, защото е следствие от универсалните критерии за литературност, но търсенето на смисъла трябва да
преминава през съзнаваната другост на женското, което вижда и преживява
себе си по друг начин в творческия акт.
Двата текста от матуритетната програма, които съм избрала като примери за интерпретативна концепция на образователния прочит – „Вечната”
и „Кукувица” – отмерват амплитудата на специфичната женскост в отправността на текстопораждането и в начина на изразяването й чрез образа на
лирическата героиня. Заглавните внушения назовават женската същност като
устойчивост и непостоянство, оставане и преминаване, ‘отдаденост на…’ и
‘изкушение от…’, но антиномичността на състоянията в отделните лирически изказвания и в контекста на авторовия дискурс не се противопоставят, а се съизразяват в своята едновременност. Тленността на женското тяло е единственото вместилище на вечния живот, а неустановеността
на скитницата е най-категоричният и осъзнат избор на съществуването й.
Преживяването на полярностите като непротиворечие онагледява различността на себеприемането в сравнение с едновременността на противоположните състояния в мъжкото поетично преживяване („Освен теб, мале, никого
нямам – ти си за мене любов и вяра, но тука вече не се надявам тебе да
любя…” – противопоставителният съюз подчертава невъзможността за съвместяване на изначалната любов към майката и отричането на случването й в
ситуацията на неразбиращото й отношение към сина в „Майце си” на Ботев).
Като първи текст от цикъла „Вечната и святата” стихотворението
„Вечната” очертава началната рамка в движението на смисъла от оставащата във времето значимост до нейната сакрализация. Субстантивираното
прилагателно в женски род на заглавието, производно от съществителното
‚вечност‘, без да назовава обекта на говорене, определя неговата природа,
същност и подсказва неназованото женско, майчино, земно. Но вечност е и
смъртта – така недоизказаността (подобно на Йовков в „По жицата”, „Песента на колелетата”) задава двете подтеми, разгърнати по-нататък в изказването.
Никъде обаче те не присъстват с преките си понятия. И смъртта, и животът се
внушават чрез състояния, детайли, последствия, които изричат смисъла им –
за света и за тези, които го преживяват отново и отново.
Композиционно текстът е обособен в 2 фрагмента, създаващи противоположни, но и приемствени образи: на смъртта и на продължаващия живот, на
майката и на дъщерята; изказани са от една страна с антиномични определения
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и състояния – безгласие срещу „писъка невинен”, „безкръвна” и „безсмъртна
кръв”, статичност на мига и неспирност на времето (дни, години и столетия);
от друга страна двете проявления на женското са тъждествени –независимо
от името (Мария или Анна) то се асоциира с живота като крайност, тленност,
белязана от смъртта, но и с раждане-възраждане, продължаване на родовостта
(която за разлика от библейския патриархален модел е внушена чрез имената
на майките без задължителната за канона последователност в изброяването
им – всъщност Багряна ги обръща и едва ли само заради ритъма).
Синтактичната връзка между двата образа е стандартизирана чрез
противопоставителния съюз ‚но‘, който се пресемантизира с преливането
на времевите внушения в ‘и’: от мига на ‚сега‘, през непреодолимостта на
смъртта, акцентувана с анафоричните отрицания на бъдещността – „не ще се
вдигнат,…не ще помръднат”, до обобщението й като вечност („навеки скръстени” – финала на първата строфа); втората строфа обаче премисля същия
този миг като нещо живо, огласено от „писъка” на „рожбата” и проглеждането
напред във времето, когато животът ще продължава в нейните наследници.
Изказът също поддържа неотричаща се едновременност на двете състояния. Говоренето в трето лице в началния фрагмент внушава дистанцираност от смъртта, променена само в обръщението към безутешните близки,
които няма да върнат с плача си мъртвата. Въпросът, с който започва втората
строфа: „Но чувате ли вие писъка невинен”, заменя дистанцията с рязка приближеност, призивност на говоренето към плачещите, които в страданието си
от смъртта остават глухи (дистанцирани) от живота. Финалното четиристишие отново преминава в наблюдателното 3-то лице, но вече за да обобщи
неизменната бъдещност на живеенето. Така симетричността на дискурса в
двете строфи препотвърждава целостта и непротиворечивостта на ситуцията, въпреки очевидната й драматичност. И само жена може да преживява бъдещността на живеенето в обкръжението на смъртта (нека припомним, че в
баладата ‘Хаджи Димитър’ смъртта и безсмъртието са не само символно, но
и времево, дискурсно разграничени чрез смяната на деня и нощта, на натуралистичното и легендарното им изричане).
Образите, които назовават лирическите обекти, са едновременно обобщени и фрагментарно-детайлни в тяхната многозначност. Личното местоимение в 3 л. ед. ч. „тя” нарича майката, но и смъртта с нейните определения
в градация: „безкръвна и почти безплътна, безгласна, неподвижна, бездиханна“. Очите – „притворени и хлътнали”, тънките клепачи, стиснатите устни,
ръцете – „навеки скръстени”, са конкретизиращите детайли, опредметяващи
липсата на живот, обезличаващи човешкото – затова и името, което го персонализира, вече няма значение (дали Мария или Анна). Обратно –продължението на живота след смъртта е изказано с „рожбата” в „люлката” (животът и смъртта са в съседство, пространствено едно до друго, едно-в-друго),
шепнещите, целуващите се устни на наследниците носят паметта за „Мария
или Анна” (не само 2 от най-популярните имена на женското, но и сакарализиращи го – чрез майката на Девата и майката на Спасителя), т.е имената са
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метонимия на майката въобще. А нейното продължение –внучката, повтаря
името и физическите белези на непознатата-незримата (невидяната) – очите,
устните, косите – превръщайки не смъртта, а живота във вечност.
10-стишните строфи внушават подсъзнателно идеята за цялостност,
завършеност, но и божествената предопределеност на живото и мъртвото, на
преходното и вечността. Ямбът придава на протяжните дълги стихове (13 –
11-срични) едно тежко-камбанно звучене, което на финала се оживява от значенията на пролетното, любовта, онаследеността. Съседните рими редуват
женски и дактилни клаузули (няма мъжки силови окончания) и придават допълнителна лиричност, женскост на говоренето.
В контекста на цикъла „Вечната“ влиза в семантична връзка с последния му текст – „Святата“, изричащ посланието на Богородица към човеците
(„друг друга любете”). Така се формира смисловата рамка ‚вечност и святост‘,
живот и любов на вместените между тях послания на останалите творби. Акцентът върху женското като пораждане и същност на тези ценности едновременно приземява (профанира) и възвисява (сакрализира) жената, мислена от
жена като изначалие и коректив на човешкото в неговата разноликост.
Стихотворението „Кукувица” от цикъла „Старонародни образи“ отвежда към традициите на фолклорното, универсалното за рода (патриархалното). Заглавието избира популярен герой от народно-песенната култура.
Символиката му нарича жената скитница, подобна на птицата, която не свива
свое гнездо и оставя в чуждите яйцата си. Фолклорните текстове свързват
невзрачната на вид кукувица с преродена човешка душа, ненамерила мястото
си в света приживе. Но тя е и пророчески (ведически) знак за знаенето на
бъдещето – освен като един от предвестниците на пролетта, гласът й гадае бъдещи женитби за момите, благополучие, здраве и дълголетие. В една народна
песен Богородица се сърди на кукувицата, че ще събуди с провикванията си
спящия й син, а птицата й отговаря: “Леле мале, Божа мале, аз не кукам да
събудя Млада Бога, ами кукам да събудя два овчаря…”. Избирайки отъждествяването с тези значения, героинята от „Кукувица” припомня проявления
на женското, потиснати от патриархалното му затваряне в майчинството като
основна (и почти единствена) родова заръка. В ситуацията на актуализирането им те прозвучават като изразители на модерността в мисленето за жената
и на жената за себе си (бродещата душа е медиатор между земното и божественото, преходното и вечното). Надмогването на родовата задължителност не
отрича мисията й, а я обогатява, универсализира в полето на човешкото като
единство на мъжкото и женското в търсенето на познание за възможностите
му да бъде в света.
Ти-изказът създава изповедната отправеност на посланието – без да
е назован адресатът, се подразбира любимият на героинята, на когото тя не
може да се обещае като съпруга и майка на децата му. Говоренето имитира
фолклорното изразяване с характерните ритуали и случвания на ‚привързването‘ (билки и магии, рожби румени, вкъщи край огнището да шетам), но
те са отречени като безсилни да променят същността на свободната личност,
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чийто живот е движението, търсенето, откриването. И противопоставянето
на патриархалните очаквания не е борба с предразсъдъците, а игнорирането
им в следването на себе си. За героинята няма драма – тя се приема въпреки
орисията за несретничество и заради съзнаването на печалбата от загубите,
драмата е за тези (любимият е един от тях), които не могат да преодолеят противоречието между изкушаващата ги различност и желанието да я опитомят,
да я върнат в границите на предсказуемото.
Скитничеството се асоциира с неспокойството на любопитството –
очите и ушите са синекдоха на човешкото, отворено към непознатото, още
недостигнатото, защото са връзката му със света и другите. Героинята определя съдбата си като прокоба (пророчество за нещастие), нарича се родена от
веда – фолклорен образ на магьосницата, на ‚знаещата‘, която в народните
текстове е натоварена обикновено с отрицателна енергия. Защото още древният човек е имал мъдростта, че познанието носи тъга. Но е и провокация
на желанията (фаустовският мотив). Анафоричното повторение на типично
народностния израз „дай ми мене“ акцентува екзистенциалната потребност
на всеки човек – и жена, и мъж – от срещане със светове и хора. Фолклорната лексика в изброяването „сборове, хора, задевки” създава художествения
ефект на градацията в етапите на общуването като с(ъ)-биране, съ-изразяване
(хорото с необикновено силната енергия на кръга-единство), над-думване (задяването упражнява, разменя уменията за говорене, убеждаване – като своеобразна реторика). Така ‘старонародните’ места и начини за преживяването
на заедността започват да се възприемат не толкова като обичайност и повторителност (устойчивост на опита), а като разширяващи и умножаващи се
полета на съ-общаването, придобиващи разнообразието на опитността.
Недовършването на започнатото издава естествения човешки страх от
смъртта („преждата” и „огънят” са символи на живота) и надяването да се
удължи пътят с нови начала-недоживяности. Цената на свободността е самотата – резултат от неразбиране, което отчуждава. Затова и „чужбина” е мястото –неопределеност на смъртта за героинята, не пожелала да създаде в живота
си определеното-свое. Финалът затваря рамката на текста чрез повторението
на заглавието в акта на смъртта-прераждане („кукувица-бродница ще стана”),
което пък отваря посланието към продължаващото търсене на вечно живата
душа. Хореичната ритмика слухово приближава мелодиката на текста до
народнопесенната (подобно на „Луд гидия” на П. П. Славейков), но много
повече се заиграва с акцентите – настоятелни в началото на стиховете (ходиш,
залудо, божий, неведнъж, кой, няма, рожби, вкъщи, мен, дай, кукувица …) и
затихващи в женските рими.
Творбата съвместява ‚старонародния образ‘ с модерното мислене, надмогващо патриархалната йерархия мъжкото-доминиращо-женското в правото
на самостоятелен житейски избор от всеки. Наличието на кукувицата бродница във фолклорната култура говори за винаги съществувалите ‚различни‘
от родовата обичайност. Но в поетичния свят на Багряна тази другост се осмисля не като нарушаване на нормата, а като себеизразяване въпреки норми-
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те. И както в „Потомка“, така и в „Кукувица“ героинята намира основания
за своята дързост още в най-древните прояви на женското като синоним на
кръвта и душата на онази номадска същност, която е оставила частица от българското по всички пребродени от предците ни земи.
Изразявайки женското като първична „органистичност” и „цялостност”
на себе- и светопреживяването, Багряна не просто пише от позицията на
жена – тя иронизира едностранчивостта на мъжкото (патриархалното)
говорене за жената – майката – любимата – земята. Героинята й притежава сетивност, чувственост, мекота като другото на идейност, рационалност,
решителност, но не се ограничава в предразсъдъците за тяхната полова принадлежност, а ги възприема като многоликост на човешкото, имащо свободата да се проявява независимо от социалните, културните, психичните му
категоризации и канонизации. Както Яворовият лирически човек в „Стон” и
Дебеляновият в „Легенда за разблудната царкиня” се обозначават с имената
на женското, уязвимото („Душата ми е стон”, „аз съм птица устрелена”,
„Душата ми е принцеса”), така и ‘потомката’ на Багряна се идентифицира (и)
с мъжкото („обичам/…/конски бяг под плясъка на бича, волен глас, по вятъра разлян”). Липсата на политизация и идеологизация в изказванията на поетесата я отграничава от мъжкото говорене в литературния дискурс на 30-40
години на 20. в., но и я оглежда в него, защото за отстояването на личната
свобода в ситуация на социалното й проблематизиране се изисква не помалко смелост и вяра в потенциала на човешкото само-в/за-себе си.
Отправено от подобно разбиране, преподаването на ограничения брой
произведения на Багряна възнамерява да акцентува не толкова на присъствието й като изключение в програмата за зрелостния изпит (жените не умеят да
пишат), а да помогне на учениците да провидят изключителността (уникалността) на един творчески почерк, който поради другостта на авторовата гледна точка към иначе едни-и-същите обекти на литературното внимание успява,
както казва Томас Ман в „Художникът и обществото”, да внуши посланията
си като казани за първи път [Ман 1978: 444].
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Образователният дизайн е сравнително ново явление в педагогиката, но
въпреки това оказва сериозно влияние върху процеса на обучение.
В англоезичната литература се използват като синонимни термините:
Educational design, Instructional Systems Design, Learning design, Pedagogical
design. В българската научна литература са актуални названията образователен дизайн, педагогически дизайн, дизайн на обучението и др.
М.Михова поставя дизайна на обучението в основата на образователната
технология като процес на планиране, провеждане и оценка на обучението. [1]
Според Ю.А.Уваров педагогическият дизайн е „систематично използване на знания (принципи) за ефективна учебна работа (учене и обучение)
в процеса на проектиране, разработване, оценка и използване на учебните
материали”[2]. В рамките на съвременната руска педагогика понятието педагогически дизайн се свързва преди всичко с дистанционното обучение и се
разглежда както в максимално широк план, отнасящ се към структурирането
на цялостен курс за изучаване на определена научна област, така и в по-тесните рамки на конкретен урок.
Според С.Наиду, който разглежда образователния дизайн преди всичко
от позициите на електронното обучение, това е дизайн, свързан с планирането
на образователни дейности, които са обвързани с постигането на определени,
предварително планирани резултати от обучението.
От гледна точка на целите образователният дизайн се разглежда като:
o подход, който води до увеличаване на опита на всеки обучаем в процеса на ученето;
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o консултативен и помощен процес при съставянето на учебния план;
o процес на разширяване на педагогическия опит на преподавателите и
на развитие на квалификацията им;
o процес на преразглеждане на съществуващите курсове и подобряването им.[3]
За образователния дизайн са характерни дейности, които Наиду класифицира в три основни групи. На първо място той посочва дейностите, свързани с подбора на качествени учебни задачи – есета, лабораторни упражнения,
структурирани дискусии и дебати, диагностични упражнения, изготвяне на
продукти, предмети и др. Към втората група той отнася дизайна и управлението на средата, в която се провежда обучението, като включва тук всичко, което помага на ученика в процеса на ученето – химикалката, хартията,
учебника, компютъра, интернет и източниците на информация, които той
предлага. Третият вид дейности се свързва със социалната среда. Въпреки
че задачите на образователния дизайн не са насочени към установяване на
социални отношения, той логично създава условия, подпомагащи развитието
на различни взаимоотношения в процеса на учене. По този начин образователният дизайн включва и такива елементи като организационните форми на
обучението – класове, групи за учене, работа в екип и др., в рамките на които
се създават отношения между обучаемите.
Приемаме определението на Наиду за възможно най-изчерпателно и
коректно, като считаме, че дейностите, които той посочва, могат да бъдат допълнени и разширени. Към първата група дейности намираме за уместно да
се добавят и тези компоненти на обучението, които по някакъв начин предпоставят конструирането и типа на учебните задачи. Това са нормативните
документи, регламентиращи образователния процес, и преди всичко учебните
планове и учебните програми, тъй като именно те определят водещите характеристики на задачите за учениците и имат задължителен характер. Втората
група дейности, посочени от автора, са достатъчно изчерпателни, но към третата отново могат да бъдат направени някои допълнения. Свързването на дейностите от тази група със социалната сфера и с процеса на създаване на отношения между учениците позволява да се разшири кръгът от партньори във
взаимодействието, като се прибавят към него редица фактори, формиращи
социалната среда на образователния процес. В тази група съвсем правомерно
могат да бъдат включени родителите, които при сегашните условия остават
извън обсега на образователните намерения и в много случаи, дори и да имат
желание, не могат да окажат пълноценна подкрепа на учениците.
Именно от позициите на това разширено понятие си позволяваме един
поглед към състоянието на образователния дизайн на обучението по начална
грамотност в съвременното българско училище.
В първата група дейности, характерни за образователния дизайн, водещо място заема конструирането и функционирането на Учебната програма за
първи клас, с която се регламентира броят на учебните часове по български
език и литература в периода на начално ограмотяване. „Учебната програма по
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български език и литература за първи клас се реализира в рамките на 217 часа
годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици, разпределени по следния
начин:
Начално ограмотяване
Четене
			
3,5 часа седмично
Писане
			
3,5 часа седмично
Литературно обучение
Възприемане и осмисляне
на литературно произведение 3 часа седмично
Извънкласно четене
0,5 (1 час през седмица)
Езиково обучение
		
2 часа седмично
Формиране на комуникативно-речеви умения 1,5 часа седмично” [4]
Както се вижда от посоченото, началното ограмотяване има водеща
роля в първи клас. Неясно остава обаче по какъв начин в рамките на определените 3,5 часа седмично за всеки от дяловете на ограмотяването може да се
овладее четенето и писането на конкретен звук и печатните му и ръкописни
букви, след като по методически изисквания за овладяването на всеки звук
и неговите букви са необходими по 4 часа. При съпоставка между Учебна
програма и методически изисквания е видимо разминаването между броя на
регламентираните и броя на необходимите часове за тази дейност. Ако училищата спазят броя на часовете по Учебна програма (общо 7 часа седмично),
ще се получи сериозно несъответствие с реалната необходимост от още един
час, тъй като в рамките на една учебна седмица учениците ще могат да се
запознаят с един звук и буквите му, което отнема 4 учебни часа, а за следващ
звук и неговите букви ще имат на разположение само 3 часа. Последният час
от необходимите за изучаване на звука, а той е по писане, ще се прехвърли в
следващата учебна седмица. По този начин първокласниците ще се наложи да
се обучават на първа и втора седмица, като през едната седмица ограмотяването ще започва с четене, а през следващата – с писане. За да се избегне това
положение и да се спазят методическите процедури на началното ограмотяване, вече почти 10 години училищните ръководства включват допълнителен
час по Български език и литература в първи клас под формата на ЗИП. Това
обаче нарушава от своя страна функциите на ЗИП, защото на практика лишава учениците от предоставеното им право да избират учебния предмет, по
който да посещават допълнителни занятия, и може да доведе до напрежение
между началните учители и преподавателите по майчин език, чиито занятия
се реализират именно в тези допълнителни часове за ЗИП. За да не се стига
до подобни несъответствия, е необходимо да се коригира броят на часовете по
Български език и литература в първи клас, като се възстанови хорариумът от 8
часа седмично. Самата практика на началното ограмотяване ясно демонстрира необходимостта от подобна корекция на Учебната програма.
Втората група дейности, свързани с образователния дизайн, имат твърде широк спектър, но водещо място в него заемат учебниците, тетрадките и
учебните помагала, с чиято помощ се осъществява обучението в училище.
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Ако обърнем поглед към някои от съвременните буквари, с помощта на
които се реализира обучението на първокласниците по начална грамотност,
ще открием, че в тях се съдържат елементи, будещи недоумение и влизащи в
сериозно противоречие с нормите на лингвистиката. Въпреки че през първите години след влизането в действие на новите български буквари в някои от
тях бяха направени корекции, наложени от практиката в училище, все още в
един от букварите продължаваме да четем: Щ = Ш + Т (в букви!?); Ю = Й +
У; Я = Й + А. Заучаването на буквите Щ, Ю и Я по този начин, и то във времето, когато в часовете по математика учениците се запознават със значението
на знака за равенство, може да доведе до сериозни деформации в езиковото
обучение през следващите класове и етапи. За ученика, усвоил „знанието”,
предоставено му от учебната книга, че Щ = Ш + Т, ще възникнат допълнителни трудности при овладяването на правописните норми на съвременния
български книжовен език.
Актуална е и практиката на нарушение на лингвокултурологичните
изисквания, като при запознаване на учениците с някои звукове и букви се
включват елементи от чужди езикови системи. При представяне на звук ДЖ
например едва ли най-подходящите примери са имената Джереми и Джек.
Особено като се има предвид, че това са единствените думи, съдържащи този
звук, в целия текст, включен в конкретната тема в учебника. Самото усвояване
не е подкрепено с никакъв методически апарат, което създава допълнителни
затруднения в процеса на обучение.
Сериозен елемент от образователния дизайн са и тетрадките на първокласниците. Учебните тетрадки, съпътстващи букварите, отговарят на изискванията не само на образователното, но и на здравното министерство, и са
отпечатани с графична мрежа в син цвят, която натоварва зрението на малките
ученици в по-малка степен, отколкото тетрадките с графична мрежа в тъмни
цветове – черен, тъмносив, кафяв. Но възможностите за работа в тези тетрадки са ограничени и в рамките на 3-4 реда не е възможно да се осъществи ефективно овладяване на ръкописна буква, което налага да се използват допълнителни тетрадки за упражнение. Само едно от издателствата, чиито учебници
и тетрадки са одобрени от МОМН, предлага допълнителна тетрадка за упражнение, отговаряща на изискванията и съдържаща графична мрежа в син цвят.
Никъде в търговската мрежа не може да се открие тетрадка с тесни и широки
редове, подходяща за първокласниците – всичко, което се предлага, е с графична мрежа в тъмни цветове, редовете в повечето случаи са размазани, което
води до бърза умора на работещите с тези тетрадки ученици. Допълнителни
затруднения от гледна точка на началното ограмотяване могат да възникнат от
външния облик на тези тетрадки. Надписите по тях са на латиница и въпреки
че художественото им оформление съдържа най-често картинки от познати на
децата анимационни филми, фактът, че при овладяване на българските букви
учениците имат пред погледа си латиница, затруднява учебния процес.
Не е новост за българското образование използването на стенни таблици, те са свързани с методи на ограмотяване, използвани още преди векове.
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Съвременната класна стая на първи клас е украсена с много табла, картини, нагледни материали. Но от една страна, тези нагледни материали често
остават като декоративен елемент без особени образователни функции, а от
друга – не е рядкост в урока по четене учениците да виждат до дъската табло,
на което е изписана английската азбука. Ако добавим към това и надписите
на латиница върху дрехите на учениците, обувките, чантите, химикалките и
т.н., ще открием, че първокласниците се срещат с латиницата много по-често,
отколкото с кирилицата, и то в рамките на класната стая и училището.
Навлизането на компютърните технологии в образованието води до повече възможности за онагледяване на учебното съдържание, разнообразява
процеса на обучение и предоставя на учителите ново поле за изява на творческите им способности. Често обаче образователният софтуер не е съобразен с
методическите особености на обучението по конкретен учебен предмет. Пример за механично пренасяне на дейност от тетрадките върху екрана на компютъра е упражнението за оцветяване. При изпълнение на подобна дейност
в тетрадката първокласниците придобиват умението да спазват границите на
оцветяваните детайли, научават се да координират движенията на пишещата
ръка, докато при изпълнение на същото упражнение в електронен вариант не
им се налага да правят нищо друго, освен да натиснат бутона на мишката и
само с едно движение на показалеца да оцветят детайла. Ясно е, че функциите
на упражнението са напълно различни и при пренасянето му на монитора то
изцяло губи функционалността си от гледна точка на обучението по начално
писане.
Ако се обърнем към третата група дейности, които отнасяме към образователния дизайн, ще открием, че с образованието на първокласниците са
ангажирани множество специалисти, но в известна изолация остават техните
родители – хората, които могат да бъдат особено полезни на децата си в началото на училищното им образование. Именно в този период родителите са
най-активни и се чувстват най-ангажирани с развитието на своите деца. В
същото време обаче училището не им предоставя никакви специални указания, инструкции и насоки по какъв начин те биха могли да бъдат максимално
полезни. Помощта, която те оказват на първокласниците при подготовката
на домашната работа, в повечето случаи е интуитивна и непълноценна. За
да могат родителите наистина ефективно да подпомагат процеса на начално
ограмотяване на малките ученици, е необходима Книга за родителя на първокласника, създадена по подобие на Книга за учителя, но отчитаща факта, че
родителите не са специалисти и тяхната функция в процеса на ограмотяване е
именно помощна. Това ще облекчи в значителна степен и работата на самите
педагози, тъй като те ще бъдат подпомагани по-ефективно и ще има съгласуваност в действията и изискванията на родители и учители.
Изброените елементи от образователния дизайн на началното ограмотяване нямат претенцията за изчерпателност или за окончателна истинност.
Те представят само един поглед към проблемите на образователната среда, в
която протича началното ограмотяване, както и опит да се посочат варианти
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за решаване на някои от тези проблеми. Категорично обаче можем да заявим,
че грижата за грамотността на учениците не е само на началните учители,
както традиционно сме свикнали да мислим, а е задължение на всеки, с когото
първокласниците пряко или косвено общуват. Отговорността за ограмотяването им е както на училището, така и на образователното министерство, на
семействата, на цялото общество.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Татяна Каясова

THE WAY OF CREATION THE LINGUISTIC
PERSONALITY OF A PRIMARY SCHOOL STUDENT
Tatyana Kayasova
ABSTRACT: In this article the author talks about forming the personality with is demanded by the society nowadays. Also here is shown the sense of the
research works, written by Karaulov. Besides, the author talks about the necessity
of integrative lessons of the Russian language and literarure, because they help to
create a linguistic personality.
KEY WORDS: the linguistic personality, the conception of forming it, creation of texts, the integration of subjects.

Познавательная ценность русского языка необыкновенно высока.
Именно этот учебный предмет позволяет формировать мышление, привить
чувство любви к родному языку, посредством языка осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность ребенка, с помощью языка
происходит его интеллектуальное развитие.
Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, это
объективно определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность.
Обществу в настоящее время требуется личность, владеющая основами коммуникативной культуры, способная творчески мыслить, неординарно действовать, имеющая широкий кругозор. К сожалению, современные
школьники имеют бедный словарный запас, часто используют жаргонизмы,
иноязычную лексику и крайне редко в общении используют цитаты, фразеологические обороты из русской и мировой литературы. Одной из причин
потери интереса к русскому языку заключается в том, что учителя, не всегда
имеют возможность показать учащимся богатство русского языка, его способность к выражению различных мыслей и чувств. Из-за падение интереса
учащихся к русскому языку снижается общая грамотность.
Концепция формирования языковой личности интересовала еще Ф.И.
Буслаева, который указывал на нерасторжимое единство родного языка с личностью ученика.
В своем основном труде «О преподавании отечественного языка» он писал: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит
вместе с тем и развивать духовные способности учащегося». Возрождение по-
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нятия «языковая личность», наполнение его новым смыслом связано с исследованиями Ю.Н. Караулова, который пишет: «Языковая личность – субъект,
обладающий совокупностью способностей и свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую деятельность – говорить, общаться, создавать
устные и письменные речевые произведения, отвечающие цели и условиям
коммуникации, извлекать информацию из текстов, воспринимать речь».
По утверждению Ю.Н. Караулова, несмотря на то, что лингводидактика во все времена строилась с учетом достижений психологии и связывала
процесс обучения со становлением и развитием личности, исходными были
данные именно о языке; а вовсе не сама личность и тем более не языковая
личность. Создать эффективную модель обучения языку немыслимо без учета многоуровневой организации языковой личности.
Ю.Н. Караулов определяет основные параметры и целостную структуру языковой личности. Он выделяет три уровня владения языком:
1) вербально-семантический уровень, элементами которого являются
слова, грамматические, парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные структуры, модели словосочетаний и предложений; это уровень
обыденного языка, нейтрализация языковой личности;
2) тезаурусный уровень, отражающий картину мира, иерархию смыслов и
духовных ценностей для людей, говорящих на одном языке, определяемый национально-культурными традициями и господствующей в обществе идеологией;
3) мотивационно-прагматический уровень, включающий устойчивые
коммуникативные потребности и коммуникативные черты, порождаемые цепями и мотивами.
Первый уровень составляет основу для формирования языковой личности и является объектом преподавания родного языка.
Развитие языковой личности непрерывно движется от «красивых образов – к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни, от красивой жизни – к абсолютной красоте» (Платон).
Правильное, точное, полное восприятие чужого текста предполагает
конструирование собственного текста, адекватного данному. Поэтому совершенствуя умения текстовосприятия, мы создаем условия для формирования
умений текстообразования.
Основные умения текстовосприятия:
• расчленение на главное и второстепенное;
• обнаружение ключевых слов и группировка информационных блоков;
• установление логики движения текста, последовательности смысловых блоков;
• моделирование и комбинирование языковых единиц в целях понимания и запоминания;
• формулировка вопросов по тексту и поиск в нем ответов на эти вопросы.
К необходимым условиям, при которых учащиеся успешно овладевают
умениями текстообразования, можно отнести следующие.
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1. Формирование потребности (мотивации) в общении, желания учащегося поделиться с другими тем, как воспринимается и оценивается им ситуация или событие.
Успешно решать задачи создания необходимых условий для мотивации
позволяет модель, разработанная Сидоренковым В.А. о которой мы упоминали ранее:
учение как любовь -> любопытство -> любознательность -> трудолюбие.
Любовь каждого говорящего к своему языку выступает как «…неотъемлемое свойство языковой личности, одна из обязательных ее характеристик» (Сидоренков В.А.)
Любопытство – случайный интерес, обусловленный непроизвольным
вниманием.
Любознательность – произвольное внимание. Она обеспечивается формирующимся характером ученика, высшим проявлением такого характера
становится трудолюбие.
2. Обучение школьников различным видам речевой деятельности. Учителю-словеснику известны разнообразные дидактические приемы формирования коммуникативных умений.
К общим коммуникативным умениям можно отнести:
• умение раскрыть тему и основную мысль текста;
• умение собирать и систематизировать материал, делать рабочие заготовки (конспектировать, выписывать, правильно цитировать, аннотировать), что предполагает составление плана, набросков, подготовку
рабочих материалов, написание тезисов;
• умение строить высказывание в определенной композиционной форме (повествование, описание, рассуждение);
• умение совершенствовать написанное (редактировать черновой вариант).
Итак, умения учащихся создавать собственные тексты очень важны, т.к.
«мышление ребенка развивается в зависимости от речи» (Выготский Л.С.) и
именно текст играет роль «установки» на речевое развитие. Текстоцентрический подход неразрывно связан с коммуникативно-деятельностным подходом
в обучении языку. Если учащиеся научать составлять текст в соответствии
с коммуникативными намерениями и с учетом особенностей адресата, есть
основания полагать, что будет получен желаемый результат. На базе текста
изучается «язык в действии», развивается дар слова, рождается «языковая индивидуальность ученика» (Бахтин М.М.).
Обучение школьников умению составлять текст основывается прежде
всего на анализе ценностно-ориентированных текстов, отвечающих требованиям быть воспитывающими и обучающими, способных помочь учителю в
работе по формированию коммуникативной культуры учащихся.
Для развития языковой личности мы считаем необходимым объединение уроков русского языка и литературного чтения, т.е. межпредметную интеграцию.
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Нами составлены для каждого класса различные концепты, лексика которых способствует формированию умения составлять собственные тексты.
Концепты 2 класс
Времена года (лето, осень, зима, весна).
Устное народное творчество.
Моя любимая Родина.
Литературная гостиная (А. Пушкин,
Л.Толстой, Н. Носов, И. Крылов, М.
Пришвин).
Мир детства. Дружба.
Животный мир (собаки, кошки, лошади,
медведи, волки, лисы, зайцы).
Защита Отечества.
Мамин день.
День Победы.

Концепты 3 класс
Времена года (лето, осень, зима, весна).
Устное народное творчество.
Моя любимая Родина.
Литературная гостиная (А. Пушкин,
М.Лермонтов, Л.Чарская, А.Гайдар,
К.Паустовский, В.Голявкин,
В.Драгунский,
В.Осеева, В. Бианки, Ш.Перро,
Г.Андерсен).
Мир детства. Дружба.
Животный мир (львы, тигры, пчёлы,
обезьяны, муравьи, слоны, черепахи, змеи).
День Победы.

Рассмотрим на примере концепта «Литературная гостиная. Л.Толстой»,
каким образом объединяются уроки русского языка и литературного чтения.
Русский язык

Литература
Хрестоматия
Литературная гостиная. Л.Толстой.
Л. Толстой «Старый дед и
Л. Толстой «Отец и
«Мужик и счастье».
сыновья».
внучек».
«Галка и кувшин».
«Камыш и маслины».
«Осел в львиной шкуре». «Садовник и сыновья».
«Ровное наследство».
«Хозяин и работники».
«Волчица и свинья».
«Дележ наследства».
«Олень и виноградник».
«Перепел и охотник».
«Павлин».
«Был у дурака нож очень «Мужик и водяной».
Эзоп «Два петуха и орел»
хорош…».
«Путники».
(перевод Л. Толстого).
«Лев и осел».
«Два товарища».
Л. Толстой «Летучая
«Был один глупый
мышь».
мужик».
«Змеиный хвост
заспорил…».
«Кораблекрушение».
«Лгун».
«Собака на сене».

Далее нужно отметить, что задания в учебниках по русскому языку
должны быть перенесены в тетрадь с печатной основой, чтобы целостность
восприятия текста упражнения в учебниках по русскому языку не нарушалась. Использование литературных текстов в качестве упражнений обогащает
речь учащихся, воспитывает литературный вкус, развивает словарный запас и
формирует у детей способность сочинять свои тексты.
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Упражнение
Без терпенья нет уменья. Удачи!
Мужик и счастье
Мужик пошёл косить луга и заснул, а Счастье ходило по свету. Подошло Счастье к мужику и сказало:
– Вот он вместо работы спит, а потом не сберёт сено за погоду, на меня
– на Счастье скажет. Скажет: «Мне Счастья нет».
Л.Толстой
Ø

Запишите текст. Как вы его поняли?
Задание к упражнению

Базовый уровень
1. Подчеркните верную
характеристику слова свету:
а) все согласные твердые;
б) в слове два слога;
в) второй слог – ударный.
2. Разберите по составу следующие
слова:
лужок
сон
3. Выпишите слова с орфограммой
жи-ши.
_______________________________

Повышенный уровень
1. Найдите слово по описанию:
а) два слога;
б) все согласные – звонкие, твердые;
в) второй слог – ударный.
_______________________________
2. Найдите слова, построенные по
следующим схемам:
____________________
____________________
3. Подберите свои слова с
орфограммой жи-ши. ____________
____________________

Упражнение
Не смотрят на платье, смотрят на разум!
Галка и кувшин
Хотела галка пить. На (двор) стоял кувшин с (вода), а в (кувшин) была
вода только на (дно). Галке нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин
камушки и столько наклала, что вода стала выше и можно было пить.
Л.Толстой
Ø
Раскройте скобки и перепишите текст.
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Задание к упражнению
Базовый уровень
1. Разберите по составу следующие
слова:
водой, камушки.

Повышенный уровень
1.Найдите в тексте упражнения слова,
где есть звуки:
[ф] – __________________________
[т’] – __________________________
[т] – ___________________________

2.Подчеркните слова, в которых букв
больше, чем звуков.
Пить, стоял, она, нельзя.

2.Подберите слова, где:
а) букв больше, чем звуков

_______________________________
б) звуков больше, чем букв _______________
_________________

в) количество звуков совпадает с
количеством букв ________________________

________

3. Придумайте на тему текста
восклицательные и вопросительные
предложения.
_______________________________
_______________________________

3. Придумайте свои вопросительные
и восклицательные предложения о
Л.Н.Толстом.
______________________________
______________________________
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЦЕННОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Светлана Севенюк

ABOUT THE PECULIARITIES OF SUBMISSION
ABOUT PEOPLE AS A VALUE IN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN
Svetlana Sevenyuk
ABSTRACT: In article questions of humane and moral approaches in
pedagogics are taken up. Such concepts, as “pedagogics focused on the person”,
“human beings”, “humanity“, „morals” are considered. Article opens necessity of
consideration about the person from the point of view of its inclusion in creative
process/ Article opens results of the empirical research spent with pupil and their
qualitative analysis.
KEY WORDS:peculiarities, primary school, moral approaches

Новая педагогика утверждает приоритет индивидуального в человеке, неповторимость и уникальность человеческой личности, чуткое и внимательное отношение к её природе. Стало привычным употребление новой
терминологии в педагогической литературе: «личностно ориентированное»
образование и воспитание, в противовес «знанию ориентрованному»; «аксиологическая педагогика» и т.д.
Одной их характерных примет современности стало многообразие
подходов к проблеме цели, содержания и принципов воспитания: подготовка
человека к полноценному межличностному общению, формирование «гуманистического по своему характеру коммуникативного ядра личности» [4;8],
воспитание человека культуры, личности, способной к самоопределению в
социокультурном пространстве [7]; воспитание младшего школьника как субъекта социализации [6]; воспитание человека-творца радости других [5].
Все авторы этих идей единодушны в том, что человек является и целью,
и результатом, и критерием педагогического процесса нового типа. Ребенок –
абсолютная ценность. Гуманистическая педагогика, в отличие от авторитарной, способствует раскрытию творческого потенциала личности, т.к. она
призвана развивать самостоятельность, чувство собственного достоинства,
уважение к себе и другим людям.
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Поэтому одной из главных задач воспитания в настоящий момент должно стать формирование гуманистических идеалов и, прежде всего, отношения к человеку как ценности.
Начинать же эту работу необходимо ещё в начальной школе, когда ребенок включается в разнообразную среду социальных отношений и особенно
бурно начинает развиваться его самосознание.
Исследования В.В. Гавриловец [5] показали возрастную динамику эмоционального отклика детей, вызываемого темой значимости гуманистических
взаимоотношений. Бурный интерес младшего школьника к данной проблеме
снижается в подростковом возрасте, что объясняется, в первую очередь, психофизиологической перестройкой детского организма.
Основой ценностного отношения к человеку являются представления
о его ценности. В начальной школе социальный опыт детей ограничен, и
ценности, извлекаемые из собственной практики, тоже ограничены, но уже в
раннем детстве ребенок получает исходные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо». Система ценностей формируется самостоятельно
на основе переживаний, часто на этот процесс оказывает влияние случайность. Воспитание же предполагает целенаправленное приобщение ребенка
к ценностям общества. Вступая в разнообразные отношения, младший школьник впервые осознает себя в качестве социального индивида, поэтому ему
необходимо получить представления об обществе, социально принятых жизненных ценностях и среди них о ценности человека как основной в иерархии
ценностей.
В отечественной психолого-педагогической науке рассматриваются
различные способы формирования представлений: путем структурирования
переживаний (Л. С. Выготский); через формирование у ребенка социальных
установок, включающих информационный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты (А. В. Мудрик, Ю.Н. Карандашев); через творческий акт (Ю. П. Азаров, Е. В. Бондаревская); как результат общения (А.В.
Мудрик, А. А. Бодалев) и т. д.
Не умаляя значения каждого из перечисленных направлений, мы предлагаем рассматривать ценностные представления школьников о человеке в
русле проблематики развития творческих способностей, так как от их уровня
зависит успешность любой деятельности, в том числе «способы отражения
других людей и особенности отношений с миром и собой» [9]. Не случайно,
в качестве структурного компонента гуманности авторы выделяют потребность в творчестве: «Творчество является для человека не только средством
самоутверждения. Оно открывает личности во всей глубине богатство человеческой природы как таковой, безграничность духовной природы человека
как мира огромных возможностей. Ощущение ценности любого незнакомого
человека доступны только человеку-творцу» [5, 145].
Проблема осознания и переживания ценности человека школьником –
во многом проблема прогнозирования будущего. На основе представления о
любом человеке как ценности у ребенка формируется самоопределение. Че-
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рез образ «другого» складывается образ «себя». Осознание собственной ценности, неповторимости определяет состояние защищенности.
Формирование ценностного отношения к человеку неразрывно связа
но с осознанием его высшей ценностью. Перефразируя высказывание
В.В. Гречаного, можно сказать, что предложение «человек является ценно
стью» означает, что он относится к классу ценностных предметов и оцени
вается в соответствии с ценностным критерием. В качестве такого критерия
мы выбрали, предложенный А. Г. Здравомысловым [7] интерес, так как он
является по отношению к данному предмету всеобъемлющим, включающим все прочие: и значимость, и необходимость, и благо и т. д. «…объект
имеет ценность, когда человек испытывает к нему особый интерес» [Шибутани 95]. Интерес – по определению С. Л. Рубинштейна, тенденция или направленность личности, заключающаяся в сосредоточенности ее помыслов
на определенном предмете.
Вся совокупность знаний о людях и общностях, которыми располага
ет человек и которые актуализируются в общении с ними, все переживания,
проявляемые в контактах с другими людьми, и все виды вербального и невербального поведения составляют «коммуникативное ядро личности» [4].
Общение приводит к процессу формирования стереотипов в восприятии и
познании людей, а также в их поведении.
Многочисленные исследования доказали, что одним из основных факторов нравственного развития младшего школьника является его положение
в подсистеме неофициального общения класса (А. В. Киричук, Л. Новикова,
Я.Л. Коломинский и др.). По мнению А. А. Бодалева, уже в дошкольном возрасте представление ребенка о других людях определяется тем, что представляет собой этот ребенок как личность. Его уровень воспитанности формирует
отношение к нему, что вызывает определенные переживания ребенка и является основой отношения к другим. Иными словами, представления субъекта о
другом человеке и его собственной социальный статус взаимосвязаны.
Для подтверждения этого тезиса нами была предпринята попытка проследить особенности ценностных представлений о человеке у младших школьников с различным социометрическим статусом. С этой целью в третьих
классах школ № 3, 45, 124, 132 и гимназии 1 г.о. Самары проводилось социометрическое исследование. В качестве объекта выбора был определен выбор
соседа по парте. В результате, из 107 испытуемых 63 человека (59%) получили положительный социометрический индекс, у 17 человек (16%) индекс
равен нулю, 27 человек (25%) имеют отрицательный статус.
Второй этап исследования был посвящен изучению представлений о
человеке как ценности у детей данных классов. Качественный анализ результатов производился по следующим показателям: 1) их направленность, 2)
обобщенность, 3) устойчивость.
В исследовании использовались следующие методы: стандартизированный опрос, методики незаконченных предложений, словесное рисование,
сочинения – миниатюры.
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В стандартизированном опросе детям предлагалось из 35 перечисленных качеств личности выбрать «10 необходимых для человека, который будет
тебе интересен». Предлагаемый список качеств был сгруппирован из следующих блоков, включающих социальный, эмоционально-волевой, интеллектуальный и физический аспекты:
I – характеристики, связанные с проявлением гражданской позиции:
честный, принципиальный, любит родину, умеет отстаивать свои взгляды,
хороший семьянин;
II – характеристики, определяющие отношение к деятельности (в том
числе профессиональной): трудолюбивый, аккуратный, энергичный, профессионал, инициативный;
III – характеристики волевых качеств: дисциплинированный, сдер
жанный, смелый, выносливый, волевой;
IV – характеристики гуманистических качеств: отзывчивый, забот
ливый, добрый, умеет посочувствовать, терпим к недостаткам других;
V – характеристики коммуникативных качеств: вежливый, общи
тельный, дружелюбный, веселый, хороший товарищ;
VI – характеристики интеллекта: сообразительный, эрудированный,
любознательный, хорошо учится, умный;
VII – характеристики внешнего облика: красивый, высокий, сильный,
стройный, одевается по моде.
Обобщив полученные данные, мы получили такой совокупный портрет
человека, состоящий из наиболее популярных у детей характеристик: аккуратный (выбор сделан 70,1% детей, участвовавших в исследовании), добрый
(68,7%), честный (67,2%), вежливый (61,2%), веселый (52,2%), хороший товарищ (46,3%), хорошо учится (44,8%), смелый (44,8%), отзывчивый (43,3%),
дисциплинированный (40,3%), сообразительный (40,3%), выносливый
(29,9%). Из приведенных данных видно, что приоритетными аспектами выбора учащихся третьих классов являются коммуникативный и волевой.
Проранжировав выбор детьми, имеющими разный социометрический
статус, блоков значимых качеств, мы получили, что наиболее ценятся ими
в человеке коммуникативные качества, что объяснимо и с точки зрения их
возрастных особенностей, и в связи с удовлетворением или неудовлетворением потребности в общении. Блок гуманистических характеристик человека
– на второй ступени. Отличная картина наблюдается у детей с «0» индексом.
Первое место в их выборе занимают интеллектуальные характеристики, а гуманистические качества – предпоследнее.
Таким образом, сопоставив все полученные количественные показа
тели представлений младших школьников о человеке как ценности, мы можем сделать некоторые выводы, значимые для нас.
Детские работы убедительно показали роль учителя в формировании
представлений и оценочных суждений младшего школьника. Особенно это
хорошо видно в обоснованиях социометрического выбора. Некоторые учащиеся напрямую выражают взгляды учителя на того или иного ребенка: «Вы
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сами знаете за что», «Хороший мальчик, послушный, отличник» и т. п. При
этом заметна ведущая тенденция работы педагога: так, его уважение к каждой личности, акцентирование внимания к внутреннему миру воспитанника
выражается в высказываниях детей о неповторимости человека (сочинение
«На кого ты хочешь быть похож и почему?»); экологическая направленность
воспитательной работы некоторых учителей проявилась в ответах на вопрос
«Каким должен быть современный человек?». Дети в таких классах писали
о необходимости беречь природу, быть добрее к окружающему миру. В то же
время в классе с большим количеством учащихся, имеющих «0» и «–» статус,
удельный вес выборов гуманистических, коммуникативных качеств ниже по
сравнению с другими классами; ответы детей поверхностны и неконкретны.
Это также является результатом педагогической деятельности, в которой учитель, к сожалению, сам не всегда принимает в ребенке, прежде всего, человека, а потом уже ученика.
Мы предполагаем, что осознание младшими школьниками ценности человека повлечет за собой изменение отношений среди младших школьников
в направлении их гуманизации, а следовательно, положительно повлияет на
всю систему социометрических статусов в классе. Ведущая роль в этом сложном и специально организованном процессе, бесспорно, принадлежит учителю начальных классов.
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ПРОВОКАТИВНИ ТЕХНИКИ
ЗА ПРОДУЦИРАНЕ НА СОБСТВЕН ТЕКСТ
В ШЕСТИ КЛАС – ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ
Катя Димитрова

INTRIGUING TECHNIQUES FOR COMPOSING
A TEXT IN 6TH GRADE – A NEVER-ENDING
STORY
Katya Dimitrova
ABSTRACT: In search of a balance between tradition and innovation, the
teacher seeks out for new forms of awakening and maintaining the interest and the
love of books and reading. Experiment associated with this work focuses on working
with students from sixth grade. With sixth-grade students the work is focused on the
problem of the lack of affinity for reading among children today. One of the main
criteria for acquiring new knowledge in the Bulgarian language is the quality of the
written texts composed by the students, but the assigned task for producing texts on
their own often happens to be a really tough one for the students if the art of writing
goes before the art of reading.
KEY WORDS: reading; writing; literacy; innovation; students; multimedia

В настоящето на двадесет и първи век движението на хора и информация до всички краища на света е реалност, а за да бъде успешно и безпрепятствено, е необходимо формиране на комуникативни компетенции у учениците.
Условие за благополучно вписване в съвременността е запознаване със значенията, нормите и социалните практики, зададени от социокултурната рамка
на общността. Обогатяване на комуникацията с различни модели улеснява
ситуирането в културната среда на новото глобално общество. Интегрирането
на обучението с ежедневието е аспект в личностно израстване и се свързва с
обществената реализация. За реализиране на целта и задачите в обучението
по български език и литература е необходимо учениците да овладеят основни
положения от теорията и практиката на комуникацията за приемане и предаване на информация. Главен критерий за усвоеност на знанията по български
език е качеството на създаваните от учениците писмени текстове, но задачата
за продуциране на собствен текст често се оказва трудна, необходимо е да
бъде съобразена с възрастта, опита и психологическите особености на учениците. Съчиняването се свързва със сътворяването на новост, оригиналност,
неповторимост на текста, като ученическите жанрове свободно съчинение и
есе допринасят за изграждането на компетенции у ученика, необходими за
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формирането му като личност. Свободното съчинение е жанрово нерегламентиран текст, при създаването на който ученикът реализира собственото си речево намерение, без да се съобразява със специално дидактическо условие.
Чрез него се създават условия за промяна у обучаващия се, извеждат се на
преден план практики за съсредоточаване, състрадание, чувство за цел и отговорност, реализират се и се преосмислят преживявания на различие, единство, предизвикателство и възможност.
Едно от първите произведения в програмата по литература за шести клас
е „Приказка без край” на Михаел Енде и експериментът, свързан с настоящия
труд, се основава на мултимедиен продукт, който насочва вниманието към ролята на четенето в живота на човека, което развива въображението. Целта на
провокацията е да „проправи” път към създаване на стойностен писмен текст,
тъй като настоящето регистрира ниски резултати при изграждане на писмен
ученически текст като резултат от нечетящото net-поколение. Презентацията
започва с интересни факти относно книгата за приказната страна Фантазия.
В мултимедийния продукт са налице откъси от различните филмови версии
на книгата на Енде, от адаптирането на произведението за театрална сцена,
опера и балет, както и от разработената видеоигра. Коментира се промяната в
същностното съдържание на произведението, като участниците изказват свои
впечатления, докато са чели „Приказка без край”, и ги съпоставят с онова,
което виждат на презентационната стена. Дискутира се трансформацията при
игра на актьора в театъра и в киното – актьорът, който играе на сцената, се
въплъщава в една роля, като често от това е лишен киноактьорът. Неговото
изпълнение съвсем не е единно, то е съставено от много отделни изпълнения.
Докато стои пред камерите, киноактьорът знае, че всъщност работи за публиката: публиката на купувачите, които съставят пазара. Омасовяването на
художественото произведение го превръща в стока. И като стока то получава
необходимия маркетинг или проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки, и реклама, за да се подберат съответни актьори, които да изпълнят ролите, но често образите, в които се въплъщават, са далече от онези,
които е видял четящият човек в съзнането си.
В отговор на изчезването на аурата (по Валтер Бенямин) киното отвръща с изкуствено изграждане на личността на актьора извън студиото, насърчаваният от филмовия капитал култ към “звездата” запазва онова обаяние на
личността, което отдавна вече се изразява само в гнилото обаяние на нейния
стоков характер. Докато тонът се дава от филмовия капитал. И за да постигне
тази си нова позиция, произведението става лесноразпознаваемо, лесновъзприемаемо. За пример може да се използва филмът „Троя“ – ролята на Ахил
се изпълнява от Брад Пит?! В първата филмова адаптация на „Приказка без
край” ролите на Бастиян Букс (Барет Оливър), Атрею (Ноа Хатауей), Детската царица (Тами Стронач) се изпълняват от деца, чиито образи в началото
на осемдесетте години на двадесети век се превръщат в икони, въпреки че в
съвремието будят смях. Георг Зимел споделя: “Цялата гонитба, ненаситност и
жажда за наслаждения на нашето време е само следствие и проява на реакция,
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предизвикана от това, че личните ценности се търсят там, където ги няма изобщо, че успехите на техниката направо се оценяват като успехи в областта на
културата, че в областта на духа методите се разглеждат като по-важни отколкото съдържанието и техните резултати, че жаждата към парите значително
превъзхожда жаждата за вещи…”.
С шестокласниците се коментира каква е причината според тях авторът на „Приказка без край” да счита, че филмовата адаптация драстично се
различава от оригинала и иска да се спре продукцията или да се промени
заглавието й. Тъй като това не става, той повежда съдебно дело, което губи.
Успява да се споразумее името му да не присъства в началните надписи, но
то се появява във финалните. Учениците продължават да коментират разликите, които съществуват, между прочита на книга и гледането на филм по нея.
Всички изказват мнение, че филмът пресъздава непълно авторовите послания
и предлага на реципиента определени режисьорски решения. Дори и тези,
които все още не са прочели художественото произведение (!).
Чрез провокативни въпроси, свързани със съпоставка мужду това,
което са си представяли, докато са четяли, и това, което предоставя съответната филмова или друга версия, учениците биват насочвани към размисли
за функцията на въображението, което бива развивано именно чрез четене:
Какви привилегии откривате в полета до Фантазия?(…човек може да отиде
във Фантазия и да се върне не само с книгите. Има и други пътища.) Как
развитото въображение ви прави по-добри?(Приказка без край е различна за
всеки) От какъв товар няма да имате нужда при пътуване до Фантазия?(Всяка
истинска приказка е приказка без край). Участниците в експеримента използват и въпросите като помощ при формулиране на тема за свободно съчинение,
което ще пишат в следващия час. Дискусията по време на двата учебни часа,
в които е включен мултимедиен продукт, се използва за задълбочаване на учениците, върху проблем, който те осъзнават, за да предложат идеи в посока на
преодоляването му, като същевременно се търсят интерпретативни отговори
на поне двама участници.
Учениците си записват моменти от художественото произведение, върху които да размишляват и които да им помогнат за формулиране на тема за
свободно съчинение:
• …Фантазия няма граници, центърът й може да е навсякъде…сякаш
изобщо я няма, а е навсякъде.
• Всички, които са били тук, са научавали нещо, което може да се научи само при нас, и благодарение на него са се връщали променени в
своя свят.
• …изглеждаше така само ако човек гледа от вътрешността.
• …нищо не може да ти даде по-голяма власт над хората от лъжата.
Защото човек, момчето ми, живее от представите си. А тях можеш да
ги насочваш. Тази власт е единственото, което има смисъл в живота.
• Има хора, които никога не могат да отидат до Фантазия…има и
други, които могат, но остават там завинаги. Но макар и малко,
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има и такива, които отиват във Фантазия и се връщат обратно.
Като теб. Те спасяват и двата свята от гибел.
• Е, естествено, трябва да я прочетеш, за да го изживееш…
В първата част от експеримента участват два шести класа – шести
“а“(28 души) и шести „б”(25 души) от ПМГ „Нанчо Попович” в град Шумен,
като единият клас пише свободно съчинение след направената презентация, а
другият създава писмения тескт без подготовка с мултимедиен продукт. При
тези, които са гледали презентацията, са налице формулировки на тема за
свободно съчинение, които съдържат лексемата „сън”. Оказва се, че за немалка част от единадесет-дванадесетгодишните деца провокираният разговор за
функцията на въображението е част от ирационалното пространство. Да фантазираш до упоменатия момент, за тях означава човек да има невъзможно желание. На тази възраст трудно възприемат значимостта на развиване на въображението чрез четене на художествено произведение и факта, че това помага
в усъвършенстване на умение за създаване на писмен текст. Пред учителя
е предизвикателството да насочи вниманието на реципиента от омасовеното
художествено произведение чрез филмова интерпретация с подобен мултимедиен продукт към съответната творба, за да се открие рано балансът между
технологиите, които са част от съвремието, и досега с книгите като фактор,
спомагащ за успешното вписване в социума чрез развиване на комуникативни
компетенции. В хода на дискусията се обръща внимание на учениците, че на
конвенционалното човек нерядко се наслаждава безкритично, а действително
новото често се критикува с неохота, като четенето развива въображението,
развива критическото мислене и колкото по-рано започнат подобни процеси,
толкова по-лесно и успешно е вписването на индивида в социума.
С шестокласниците чрез изготвения корпус от мултимедийни продукти
се работи в посока отваряне на съзнанието им, че подмяната на четенето с гледането се свързва със стоковата ориентация на творческия процес, който бива
доближен до индустриалния труд, до „поточната линия”. Стоковият характер
на творбата я поставя в полето на размени и сметки. Както и всяка стока,
произведението на литературата съдържа момент на удоволствие, на задоволяването – било то сетивно-емоционално, било то интелектуално. Колкото
повече общественото значение на едно изкуство намалява, толкова повече у
учениците се разделя критичното от насладъчното отношение. В хода на мултимедийните уроци чрез провокативни въпроси към учениците се спомага за
това да се формират умения за решаване на трудни проблеми, да проучват обстоятелствата критически, да претеглят различни мнения, да вземат обосновани решения. Компетентно отношение могат да вземат учениците, които и са
прочели „Приказка без край”, и са гледали поне една от филмовите адаптации
на художественото произведение, което е мотив у останалите ученици да се
подготвят за следващите занятия задълбочено. Учителят критически подхожда към смисъла на дадените идеи, необходимо е да се отнесе към тях с умерен
скептицизъм, да балансира между противоречащи гледни точки.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТЕКСТОВАТА СВЪРЗАНОСТ
В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5. – 9. КЛАС
Снежанка Георгиева

THE PROBLEM OF THE COHESION
IN THE TEXTS IN THE TEXTBOOKS
OF BULGARIAN FIFTH TO NINETH GRADES
Snezhanka Georgieva
ABSTRACT: The problem of textual cohesion in shcools’ syllabuses from
fifth to nineth grade. The importance of the problems of some features in schools’ syllabuses explains the regular discussions in methodical studies and current tendencies for changing of the structure of the syllabus for 30-40 years. A clear view about
systematic and wideness of ideas for better cohesion of school texts 5 to 9 grade can
be seen when the text’s information is divided in two diachronic and synchronic way.
School content in textbooks in Bulgarian from 1984, 1992, 2000, 2003 and 2004
were synchronised with the choice and structure of the texts. The question still is how
appropriate and clear are the adaptations researches of communicative linguistics
in education of people with the ability to behave properly in different models related
to communication in order to reach their goals as well as those of the society.
KEY WORDS: schools‘ syllabuses, cohesion devices in the text, alternative
textbooks, communicativity

Център на съвременния образователен процес по български език, амбициозно ориентиран към формиране и усъвършенстване на способностите
за общуване, е ученикът, социализиращ се в променена езикова реалност (в
която факт е масовата виртуална комуникация, а с понижена битийност са
стандартните форми на устната комуникация). За да се ръководи развиването на образоваността на подрастващите в частта български език е целесъобразно упражняването на контрол върху постъпващата в съзнанието на
учениците информация – и особено на тази, която е свързана с контролируеми канали – преподаване на определено учебно съдържание, учебници и
учебни средства [Димчев 1998: 196]. Актуалността на проблема за характеристиките на учебното съдържание обяснява нееднократните дискусии в
методическата литература и тенденциите към промени в учебните програми
по посока на съобразяване, от една страна, с нееднаквите социокултурни
характеристики на подрастващите, за които са предназначени, от друга, със
съвременните научни постижения (статите за учебното съдържание и за
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учебниците по български език на М. Васева, К. Димчев, М. Георгиева, Г.
Янкова и др.).
Ясна представа за системните и обемните характеристики на свързаните
с текстовата свързаност понятия в учебното съдържание по български език 5.–
9. клас може да се добие, ако учебната информация за текста се разгледа в два
плана: диахронен и синхронен. Диахронният подход насочва вниманието към
фенотипната структура на Учебната програма от 1984 г., когато за първи път е
въведено в учебното съдържание понятието текст и са представени проблемите на текста. Подробен преглед на системата на свързаните с текста понятия в
учебното съдържание по български език 4. – 7. клас по Програмата от 1984 г.
правят Е. Добрева и И. Савова в статията си „Система на свързаните с текста
понятия в учебното съдържание по български език 4. – 7. клас”. Авторките
коментират положителните тенденции на обвързване на учебното съдържание
с датирания през 60-те години на ХХ в. „прагматичен обрат” в лингвистиката. Те оценяват в контекста на комуникативно-функционалния аспект предимствата и на издадените учебници по тази програма – текстът да се представя
като обект на изучаване с основните му структурни и функционални характеристики, с оглед на езиковите средства за изграждането му. Е. Добрева и И.
Савова извеждат четири основни проблемни кръга в учебното съдържание:
общи характеристики на текста като средство и продукт на речевата дейност;
езикови механизми и средства за изграждане на текста; типология на текста и
особености на текстовата композиция [Добрева, Савова 1988: 11].
Социалните поръчки към образователния дискурс актуализират по посока на „текстолингвистично” обогатяване и учебното съдържание по следващата учебната програма от 1992 г. Фенотипната й структура е свързана с
въвеждането в учебното съдържание на раздел за 5. и 6. клас – „Общуване.
Текст”; за 7. клас – „Дума. Текст. Общуване”; за 8. клас – „Речево общуване.
Стил”. В контекста на обвързаност на двата принципа – системно-структурния и комуникативно-речевия – са изведени знания за езиковите елементи и
за механизмите на свързването им в речта и умения да се прилагат в текст;
умения за стилово уместна употреба на езиковите средства в собствен текст”
[Проект за учебни програми 1992: 38-39]. Разглежданата програма по български език в частта „Текст и общуване” предвижда информация: в 5. – 8. клас –
за езиковите средства с оглед на техния избор в зависимост от сферата на
общуване и от личните предпочитания на общуващия, за задължителността
и за свободата в употребата на езиковите средства”; в 9. – 12. клас акцентът
е поставен върху анализ и създаване на текстове, реално функциониращи в
речевата практика. Новост в тази учебна програма е насочването „към употребата на лингвистичните понятия и явления в текста”, като акцентът е върху
езикови явления и механизми, имащи текстообразуваща функция (например
на лексикално равнище – синоними, перифрази; на морфологично равнище –
местоимения, вид на глагола, време на глагола; на синтактично равнище –
подлог, изпускане на подлога, еднотипност в строежа на изречението и т.н.).
Програмата от 1992 г. предлага модел за „пресичане” на знанията за парадиг-
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матика и синтагматика в езика; за езика като система и за текста като негова
функционална реализация [Проект за учебни програми 1992: 39].
Тези тенденции са продължени и от учебните програми от 2000, 2003 и
2004 г., съобразяващи подбора и структурирането на учебното съдържание с
въпроса – доколко целесъобразно и пълноценно са адаптирани изследванията
на комуникативната лингвистика за възпитаване на личности, владеещи „комуникативно ориентирани поведенчески модели за постигане на своите цели
и целите на общностните структури” [Методическо указание 2000: 14]. Учебното съдържание в програмите по български език и литература след 2000 г. е
структурирано в четири ядра: социокултурна компетентност, езикова компетентност, социокултурна и езикова компетентност в устното общуване, социокултурна и езикова компетентност в писменото общуване [Васева 1999: 29-31].
Тематичното разпределение на текстолингвистичното съдържание за
свързаност на текста, съотнесено с едно от тези ядра /езикова компетентност/
по класове, може да бъде представено обобщено в следния табличен вид.
К клас

6.

7.

8.

9.
ПЪРВО РАВНИЩЕ

Ттеми
1. Думата
като морфологичо
средство в
текста

1. Думата 1. Общукато
ле- ване, език,
к с и к а л н о текст
средство в
текста

1. Текстът – смислово и езиково образувание. Функции на езиковите
средства за изграждане на смисъла
на текста
3. Функции на повторението на езикови средства в текста
4. Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно
стиловите норми в различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови средства
ВТОРО РАВНИЩЕ
1. Употреба на термини в информационни текстове от една тематична област в български език и чужд
език, който изучават

Таблица 1: Теми за свързаност на текста, включени в ядро
Езикова компетентност
Диахронно съпоставителният план извежда като тенденция в обучението по български език контекста на засилена прагматизация, обогатяването на
обемните и съдържателните аспекти на проблема за свързаността на текста,
като този проблем е включен не само в специализираните раздели на учебниците за текст и общуване, а е съотнесен с усвояването на функционалните
характеристики на единиците от различните езикови равнища.
Синхронният поглед показва, че обща тенденция в учебниците 5. – 9.
клас е присъствието на информация за свързаност на текста в два плана –
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експлицитен (теоретично представяне на правила и дефиниции в урочните
статии) и имплицитен (прагматичен), свързан с изпълнението на упражнения,
предполагащи актуализиране на знанията за свързващи средства. Настоящото
изложение се спира лаконично само върху урочните теми по първия – теоретичния аспект. Аналитичният преглед на алтернативните учебници по български език 5. – 8. клас в съответствие с учебната програма от 2004 г. извежда
три начина за включване на лингвистичната информация за свързаност на текста: Първи начин – обособеност на раздел в учебника по проблемите на
текста и наличие в неговите рамки на урочна статия (или отделен параграф)
за типове свързаност, средства и начини за текстова свързаност; Втори начин – включване на информация в разделите морфология, лексикология,
синтаксис за свързващите възможности на съответните езикови елементи;
Трети – обединяващ характеристиките на първи и втори начин [Ангелова
2001: 35-37]. Прегледът на дванадесетте алтернативни учебника за прогимназиален етап от основна образователна степен на СОУ показва, че първият
модел е реализиран в два учебника. В учебника за 5. клас на М. Васева и В.
Михайлова е обособен раздел „Езикът – общуване и текст”, който съдържа три урока по разглежданата тема: „Предмет и тема”, „Предметът на
общуването и глаголите в текста”, „Употреба на глаголните времена”.
Кореспондиращи с разглеждания проблем са и отделни параграфи от други
уроци, включени в същия раздел: „Целта и езиковите средства в текста”
(урок „Цел на общуването”); „Условията на общуване и езиковите средства в текста” (урок „Условия на общуването”); „Строеж на текста и
езикови средства в него” (урок „Общуването и текстът”; V2: 27, 31, 35).
Аналогичен е моделът на представяне на информция за свързаност и текстови свързващи средства и в учебника за 8. клас на Т. Ангелова и колектив,
включващ в обособения раздел „Езикът в сферите на общуване” уроците
„Текстът и социокултурните сфери на общуване”, „Функционален стил.
Регистър” (VIII1: 12-24). Вариант на втория модел се открива в учебника за 7. клас на П. Костадинова и К. Велинова (урочните статии „Думата
като лексикално средство в текста”, „Съвместна употреба на глаголни
времена, наклонения и видове”; VII3: 66, 103). По този втори модел е организирано и учебното съдържание в учебника за 8. клас на М. Васева и В.
Михайлова (урочните статии „Съдържанието на текста и езиковото му
изразяване”, „ Стилово маркирани граматични средства в научен текст”;
параграфите: „Стилово маркирани синтактични средства в официалноделови текст” – урок „Официално-делови текст – общуването и текстът
в деловата сфера”; „Стилово маркирани граматически средства в медийните текстове” – урок „Публицистичен стил – общуването и текстът
в медийната сфера”; ”Организация на езиковите единици в художествения текст” – урок „Художествен текст – общуването и текстът в художествената сфера”; VIII3: 99, 104-105, 111-112) и в учебника за 8. клас на
Т. Бояджиев и колектив (урочната статия ”Влияние на езиковите средства
върху адресата”; VIII2: 74-75).
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Табличният вариант, който следва, представя учебниците, експлициращи смесения модел на поднасяне на информацията за свързващи средства,
който се оказва най-продуктивен.
Клас/
вариант
на учебник
5. /
Т. Ангелова и колектив

Урок/параграф от
раздела за текст и Уроци, включени в други раздели
общуване

1. Текст. Тема и подтема. Абзац
2. Официално и неофициално общуване.
Речев етикет. Самопредставяне при
разговор
1. Строеж на текста
5. /
К. Димчев 2. Текстът – езиково
и колектив и смислово образование (Обобщителни
упражнения)

1. Изречението в текста. Видове изречения по цел на общуване

1. Подбор и съчетаване на думите и на
изреченията в текста
2. Изречението – градивна единица на
текста (Обобщителни упражнения)
3. Анализ и изграждане на изречение и
на текст (Обобщителни упражнения)
4. Думата – градивен елемент на изречението и на текста (Обобщителни упражнения)
5. Употреба на имена и на местоимения в
текста (Обобщителни упражнения)
6. Употреба на сегашно време и на бъдеще време в текста
7. Употреба на минало свършено време
и на минало несвършено време в текста
8. Употреба на глаголи в текста (Обобщителни упражнения)
9. Употреба на неизменяеми части на
речта в текста (Обобщителни упражнения)
6. / Т. Ан- 1. Текстът в научната 1. Думата като морфологично средство в
гелова и сфера на общуване
текста
колектив
6./ М. Ва- 1. Текстът в научната 1. Думата като морфологично средство в
сева,
В. сфера на общуване
текста
Михайлова
2. Система на глаголните времена в разказ (Урок за упражнение)
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Параграфи от
уроци, включени в други
раздели

1. Подбор на
думите в текста
(урок
Речниково и
граматично
значение
на
думата)

6. /
1. Текстът в научната 1. Използване на съчинителното и на
К. Димчев сфера на общуване
подчинителното свързване в изречениеи колектив
то и в текста (Повторение и разширение)
2. Употреба на местоименията в изречението и в текста (Обобщителни упражнения)
3. Използване на нелични глаголни форми в текста (Обобщителни упражнения)
4. Съвместна употреба на глаголни времена в текста
5. Използване на сложни глаголни времена в текста (Обобщителни упражнения)
6. Употреба на домашни думи и на чужди думи в текста
7. Думата – градивен елемент на изречението и на текста (Обобщителни упражнения)
7. /М. Ва- 1. Съдържателни и 1. Думата като лексикално средство в
сева,
В. езикови особености текста
Михайлова на медийните жанро- 2. Съдържателни и езикови особености
на анотацията и отзива
ве
2. Езиковите средства в художествения
текст (урок Езикът в
художествените текстове)
7.
1. Езикови особеноК. Димчев сти на медийните теки колектив стове (урок Текстът в
сферата на масовата
комуникация)
2. Езикови средства,
предпочитани в художествен текст (урок
Художествен текст)

1. Видове изречения, използвани в текста (Повторение и разширение)
2. Употреба на сложните изречения в
устната и в писмената реч. Интонация и
пунктуация (Обобщителни упражнения)
3. Думата като лексикално средство в текста (Повторение и разширение)
4. Съвместна употреба на глаголните
времена и наклонения (Повторение и
разширение)
5. Употреба, правоговор и правопис на
думата в изречението и в текста (Обобщителни упражнения)

1.
Системи
от
глаголни
форми в разказ и в преразказ (урок
Съвместна
употреба
на
гл а гол н и т е
времена и наклонени)
1.Какви слабости се допускат
при
съчетаване на
думите в текст
(урок Лексикалнасъчетаемост на думите)

Таблица 2: Урочни теми в учебниците от трети /смесен/ модел
Новост в алтернативните учебници за прогимназиален етап на основна
образователна степен е присъствието на темите „Думата като морфологично
средство в текста” (за 6. клас) и „Думата като лексикално средство в текста” (за 7. клас). Еднотипната формулировка от учебната програма е представена с твърде разнородни в съдържателен план урочни статии. Темата „Думата като морфологично средство в текста” в учебника по български език
за 6. клас на Т. Ангелова и колектив е разгърната като представяне на чети-

805

ри основни начина за свързване на изреченията в текста: повторение, замяна
(чрез синоним или местоимение), добавяне, пропускане1 (VI1: 35-39). Урочната статия със същото заглавие в учебника по български език за 6. клас на М.
Васева и В. Михайлова съдържа два параграфа: Думата и граматическата
свързаност на текста; Думата и тематичната свързаност на текста”. В
параграфа „Думата и граматическата свързаност на текста” в разглеждания учебник е направен само изводът за обвързаността на граматическите
форми на думите в свързан текст и за невъзможността на навързването им
чрез техните непроменени основни форми (VI2: 42). В учебника по български
език за 6. клас на К. Димчев и колектив не е обособена отделна урочна статия
с разглежданото заглавие.
Въпроси относно уместността на методическата адаптация на предвидената в учебната програма тема „Думата като лексикално средство в текста” актуализират алтернативните учебници по български език за 7. клас.
В учебника на М. Васева и В. Михайлова тази урочна статия е сведена до два
параграфа: „Лексикално значение на думата” и „Изборът на думите в текста”. Вторият параграф акцентира върху неутралността и експресивността
в текста, върху неметафоричната и метафоричната употреба на думите, без
да са актуализирани свързващите функции на различните типове лексеми в
текста2 (VII1: 64-65). В учебника на К. Димчев и колектив урочната статия е
характеризирана като „Повторение и разширение” и е обобщено, че думите
„са градивни елементи на изречението и на текста, като едни от тях назовават предмети, действия или признаци, а други означават отношения
между думите в словосъчетанието и в изречението”3 (VII2: 54). В учебника
по български език на П. Костадинова и К. Велинова за 7. клас урокът „Думата като лексикално средство в текста” е обособен в два параграфа с идентично на заглавния маркер назоваване. В първия параграф „Думата като
лексикално средство в текста” са изведени едновременно лексикални и
„текстолингвистични” характеристики на думата – представени са типовете
думи в речниковия състав на езика (синоними, антоними, омоними, пароними, домашни думи, заемки, чуждици); изказано е твърдението, че „думите
участват и в смисловата, и в граматическата свързаност на текста”; направено е обобщение за текстосвързващата роля на думите: „Когато свързваме
изреченията в по-големи или в по-малки текстове, използваме синоними или
повтаряме някои особено важни думи. Може също да заместим някои думи
Би могло да се обсъди и прецизира дали синонимите и повторенията е уместно да се третират като морфологични маркери за свързаност в текста.
2
Въпрос на бъдещи дискусии може да бъде проблемът за по-пълноценното
обвързване на съдържателните аспекти на урочната статия с тематичната насоченост,
предположена от заглавието.
3
Би могло да се помисли дали даването на пример за функционалната натовареност на думата като свързващо средство в текста няма да допринесе за по-пълноценното обвързване на теоретичния аспект на урочната статия с нейното заглавие.
1
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или изрази с местоимения или с наречия според граматическите правила”
(VII3: 68).
Проблемът за функциите на езиковите средства за изграждането на
смисъла на текста е включен в учебното съдържание за първо равнище на
9. клас. В алтернативните учебници за този клас са изведени теоретичните
аспекти на проблема за начините и средствата за повърхнинна свързаност,
предложени са разнообразни модели на методически адаптирана теоретична
информация за свързаност на текста. Учебникът на Т. Ангелова и колектив,
структуриран в четири раздела, съответстващи на четирите ядра в Програмата
от 2003г., (Учебни програми 2003: 13-16) включва раздел „Езикът в текстовете”, който е представен от четири урочни статии, свързани с разглежданата
проблематика: 1) „Текстът като основна комуникативна единица. Текстът
и микротексът”; 2) „Смислово единство и езикова свързаност. Употреба
на имената и на местоименията”; 3) „Смислово единство и езикова свързаност. Употреба на глаголни времена, наклонения и залог”; 4) „Задължителност и свобода при употребата на езикови средства. Функционален стил, регистър, личен стил” (IX1: 39-52). Макар и разделово необособен, проблемът
за свързаността е експлициран и в учебника на Т. Бояджиев и колектив чрез
урочната статия: „Граници на свободата при избора на езиковите средства
при различните стилове” – в нея акцентът е върху стиловата предопределеност на средствата, а не върху тяхната текстосвързваща роля (IX2: 24). В
единния раздел „Текстът” в учебника на М. Васева и В. Михайлова са включени осем урочни статии, подробно разглеждащи проблема: 1) „Правилата
на езика и правилата на текста”; 2) „Граматически средства за означаване
на предмет и на информацията за него в изречението”; 3) „Граматически
средства за означаване на предмет, признак и обстоятелство с различна
степен на важност”; 4) „Текстообразуващи езикови средства”; 5) „Грешки
при изграждането на номинативна верига в текст”; 6)”Смислова цялостност и членимост на текста”; 7) „Анализът на текстообразуващите средства в художествен текст…” ; 8) „Смисълът на текста и езиковите средства за означаването му”4 (IX3: 11-64). В учебника на К. Димчев и колектив е
обособен раздел „Текстът – смислово и езиково образувание”, включващ две
урочни статии: 1) „Смислова цялостност и смислова членимост на текста”;
2) „Функции на езиковите средства в текста”. Във втората урочна статия са
изведени пет типа средства за постигане на текстова свързаност (лексикални, морфологични, синтактични, фонетичти средства и средства с неезиков
характер), като тези средства са разпределени в три групи в зависимост от
спецификата на текста и от функцията, която изпълняват – за изграждане на
номинативни вериги, за общо лексикално и синтактично изграждани на текста, за постигане на стилистичен ефект (IX4: 53-55).
Под въпрос е необходимо ли е да остане терминът номинативна верига, въведен в учебниците по български език за 9. клас на всички авторски колективи, с
изключение на учебника на Т. Бояджиев и колектив.
4
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Прегледът на учебното съдържание по проблема за свързаността на текста позволява следните изводи:
– В контекста на съвременните лингвистични постановки наложила се
положителна тенденция е двуаспектното присъствие на проблема за свързаността на текста в учебниците по български език за 5. – 9. клас. Прави впечатление акцентираната стилова предопределеност на задължителността и
свободата на избора на езикови средства и недостатъчността на обобщенията
за комбинативните възможности на конкретните лексикални, морфологични
и синтактични средства в текстовете от различните стилове.
– Тенденцията на обемно и съдържателно обогатяване на лингвистичната информация за свързаност на текста е факт в използваните в момента
алтернативни учебници по български език за 5. – 9. клас, но понякога това
включване е формално – изведено по-скоро като заглавен маркер, отколкото
като добре прецизирана и методически адаптираната учебна информация.
– С малки изключения учебниците предлагат примери за допуснати
нарушения или двусмислици при свързване на изреченията в текста – един
неразработен аспект с богат методически потенциал за развитие на комуникативните способности на учениците.
Би могло да се помисли за бъдещи методически изследвания по темите – така обогатеното в обемен и съдържателен план учебно съдържание –
достатъчно ли активира формиране на всички аспекти на комуникативната
компетеност (дискурсна, стратегийна, социологическа, комуникативноречева) на съвременното „нет-поколение”; възможна ли е по-добра системност в
представянето в теоретичен план на текстоиграждащите и текстосвързващите
средства в процеса на поднасяне на лингвистичната информация по различните езикови раздели (лексикология, морфология, синтаксис); наложителна ли е
терминологичната обремененост на някои учебници за 9. клас при представяне
на проблема за начините на свързаност; възможна ли е по-добра съдържателна
обвързаност на уроците с предполаганата от заглавието на урока тема и др.
Познаването на контролируемо поднасяната информация в учебното
съдържание чрез алтернативните учебници прeдопределя ползотворни методически тенденции: позволява на учителя да анализира в контекста на задължителността на учебното съдържание за свързаност на текста собствената си
педагогическа дейност и да взема целесъобразни за съвременния образователен дискурс методически решения.
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MOODLE В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ
Илияна Симеонова

MOODLE AND TERTIARY FOREIGN LANGUAGE
EDUCATION in Bulgaria
Iliyana Simeonova
ABSTRACT: The growth of e-learning in universities and colleges around
the world is an undeniable fact. At the same time, the number of e-courses on offer
in Bulgarian universities is still very limited, especially when it comes to foreign language teaching. This paper focuses on the need for development and implementation
of blended/ hybrid language courses for tertiary students in Bulgaria and highlights
some current practices and trends in the subject. Some of the features of Moodle as
a course management system are discussed, as well as its underlying pedagogy with
reference to foreign language teaching and learning.
KEY WORDS: tertiary foreign language teaching and learning, e-learning,
blended earning, Moodle

УВОД
Едно от основните предизвикателства пред университетите по света и
у нас е повишаването на качеството и ефективността на обучението, в това
число и по чужд език в рамките на скромните бюджети, с които разполагат.
В редица научни публикации и изследвания безспорно се възприема становището, че интегрирането на информационните и комуникационни технологии
във висшето образование отговаря на очакванията и изискванията на съвременното „нет поколение” [3], засилва активната му познавателна дейност и
директно се свързва с повишаване качеството на обучението. В отговор на
това предизвикателство много висши учебни заведения се ориентират и адаптират към предлагане на електронно обучение в дистанционна или смесена
форма за придобиване на ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. Като част от тези
програми все по-често се предлагат и електронни чуждоезикови курсове. За
нуждите на организиране и управление на електронното съдържание по различните дисциплини се използват т. нар. системи за управление на обучението (Learning Management Systems – LMS), още познати като виртуални среди
за обучение (Virtual Learning Environments – VLE). Една от най-широко разпространените от тях е MOODLE.
В тази статия ще акцентираме върху нуждата от създаване на електронни и/ или хибридни курсове по практически чужд език за студенти педагози
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в българските висши училища и ще се опитаме да насърчим създаването на
такива чрез системата за управление на обучението MOODLE. Изхождайки
от скромния опит и добрите практики, които сме създали на местно университетско ниво, ще се опитаме да оборим доводите против използването на
ИКТ в преподаването на чужд език. За целта първо ще изясним накратко
същността и принципите на смесеното обучение и след това ще представим
платформата MOODLE и някои от нейните възможности в контекста на чуждоезиковото обучение.
ЗА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В СУ
Смесеното обучение е обект на множество изследвания в съвременната чуждоезикова теория и практика от края на миналия век и се възприема
като еволюционна форма на електронното обучение в научната литература.
Съществуват множество дефиниции за понятието “смесено обучение”, но
най-често терминът обозначава обучение, при което се съчетават елементи
на уеб-базирано електронно обучение с традиционни присъствени занятия
[4]. В по-общ смисъл смесеното обучение се характеризира с надграждане,
вплитане и интегриране на разнообразни информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в традиционен образователен контекст [1]. Тази комбинация е известна като хибриден модел на обучение. При хибридните курсове
значителна част от учебните дейности се извършват онлайн като времето на
аудиторна заетост е редуцирано, а не премахнато напълно, както при електронното обучение в дистанционна форма. Целта на създаването на хибридни курсове е да се съчетаят най-добрите характеристики на традиционното и
на уеб-базираното електронно обучение като се предоставят възможности за
активно учене и самоконтрол, но не се пренебрегва нуждата от традиционно
общуване и взаимодействие с преподавателя. Процентното съотношение на
часовете, прекарани в аудитория и тези онлайн варира според дисциплината
и индивидуалната преценка на дизайнера/преподавателя на курса. Най-често
срещаните модели на хибридни курсове са в съотношение 50:50 и 70:30 в полза на електронното обучение. Смесеното обучение предполага използването
на системи за управление на електронни курсове и ИКТ, които да подпомагат
и улесняват традиционните учебни дейности.
Изследователският интерес по отношение на смесеното чуждоезиково
обучение в България следва тенденциите в световен мащаб, макар и не с желаните темпове. Въпреки че в българските университети съществува известен
дефицит при предлагането на хибридни чуждоезикови курсове за студенти
педагози, можем да твърдим, че в Софийския университет и някои други големи университети в страната има натрупан известен опит в това отношение
и първите резултати от него са факт. Само до преди две години, например, в
локалните сайтове за електронно обучение на факултетите към СУ не можеше
да се открие нито един хибриден курс по чужд език с изключение на сайта на
Факултета по математика и информатика (http://moodle.openfmi.net), където
се предлага един единствен езиков курс – „Английски за информатици”. Към
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днешна дата в централизираната система за електронно обучение на СУ „Св.
Кл. Охридски” (http://elearn.uni-sofia.bg) се предлагат хибридни курсове по
практически английски език към Факултета по начална и предучилищна педагогика и към Факултета по класически и нови филологии, по практически
руски, сръбски и хърватски език към Факултета по славянски филологии.
Причините за слабото предлагане на хибридни курсове и бавното въвеждане на смесено обучение по чужд език са разнообразни – педагогически,
организационни, технически. Тук няма да се спираме на обективните мотиви
като липсата на нормативна уредба за електронно обучение, липсата на достатъчно финансиране или липсата на мотивация и време от страна на преподавателите. Вместо това ще назовем някои от най-често срещаните педагогически доводи срещу създаването на хибридни курсове по практически чужд
език, които се изтъкват от преподавателите:
• Не всяка учебна дисциплина може да бъде изучавана чрез компютър.
Чуждият език е една от тях, тъй като се изисква повече общуване между хората и човешки емоции;
• В онлайн компонента на хибридните курсове не се предоставя възможност на студентите да практикуват и усъвършенстват умението
говорене;
• При използване на ИКТ в обучението по чужд език е трудно да се оценят постиженията на обучаемите, тъй като тяхната работа не може да
бъде контролирана;
• Използването на компютърни технологии в обучението по чужд език
е предпоставка за загуба на ценно време, което може да се оползотвори за традиционни учебни дейности.
Противно на гореспоменатите доводи, опитът на много университети
по света показва, че въвеждането на хибридни езикови курсове, базирани на
виртуални среди за обучение като MOODLE, подпомага и значително улеснява учебния процес по чужд език.
MOODLE В КОНТЕКСТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
В съвременния етап от своето развитие методиката на чуждоезиковото
обучение недвусмислено защитава идеята за преподаване и усвояване, насочени към изграждане на комуникативни умения. Практиката обаче показва,
че комуникативният потенциал на учебните материали е необходимо да бъде
допълнително активиран и обогатен, за да постигне целите си, а специфичните нужди на личността да бъдат поставени в центъра на обучението. Това
често се оказва трудна задача в обучението на студенти поради тенденцията
за инконсистентна посещаемост на практически и семинарни занятия, както
и някои социално-демографски характеристики като пол, трудов статус и др.
Удачна възможност за персонализиране на обучението по чужд език е създаването на хибридни курсове, при които комуникативната спецификация на
учебните цели и функционалният подход към учебното съдържание намират
отражение в използването на ИКТ и Интернет като среда за глобална кому-

812

никация и неизчерпаем източник на автентични материали. Редица научни
изследвания доказват, че смесените езикови курсове не само подпомагат и
затвърждават наученото в традиционно провежданите часове, но и позволяват
на студентите да контролират и управляват собственото си учене. Същевременно с това, смесеното обучение отчита възможностите и потребностите на
човека, то е личностно ориентирано. В рамките на един хибриден курс по
чужд език, ИКТ повишават мотивацията и независимостта на обучаемите и
предоставят възможности за интерактивност и сътрудничество между тях, а
традиционните занятия отчитат човешкия фактор в преподаването и усвояването на език. Според нашето виждане на смесеното обучение трябва да се
гледа като на интегриран педагогически подход, който съчетава ефективността и възможностите за комуникация на традиционното занятие по чужд език
с активното и интерактивно учене на виртуалната среда за обучение. Създаването на хибридни курсове по чужд език изисква фундаментална преработка на традиционния образователен модел и адаптиране на учебния процес,
включително подходите, методите, средствата, организацията на обучението
и учебното съдържание, включени в учебните програми.
Най-разпространената виртуална среда за обучение в българските университети е MOODLE – названието е акроним на Modular Object Oriented
Dynamic Learning Environment. Платформата представлява модулна система
с отворен код (под GNU Public License) за електронно/смесено обучение, която предоставя възможности за електронно разпространяване на материали,
провеждане на онлайн дискусии, тестове, анкети, събиране, преглеждане и
оценяване на задания. Последната стабилна версия на софтуера, която може
да се изтегли и ползва безплатно, е 2.1 (http://moodle.org/downloads). У нас
системата се използва от СУ „Св. Кл. Охридски”, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ЛТУ, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, ВТУ „Тодор Каблешков”, Тракийски
университет – Стара Загора, ИУ – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ТУ – София, МГУ „Св. Иван Рилски” и в още над 2000 образователни институции в 205 страни по целия свят, допълвайки традиционната
система на обучение.
Основните причини за популярността на платформата са:
• Предоставя всички необходими инструменти за създаване, организиране и управление на учебни материали и дейности на едно място;
• Позволява високо ниво на персонализиране на обучението (в това
число различни стилове на учене и преподаване), отговаряйки на конкретните нужди на обучаемите;
• Позволява пълен мониторинг и контрол върху работата на студентите;
• Има лесен за работа потребителски интерфейс;
• Безплатна е за използване.
Проектирането и разработването на MOODLE е базирано на постановките на социалния конструктивизъм – ученето е процес на активно конструиране на нови знания в социален контекст. Тази социално-комуникативна
ориентация на системата я прави изключително удобна за усвояване на чужд
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език, тъй като общуването, само по себе си, се възприема като цел и средство на съвременното чуждоезиковото обучение. Наборът от инструменти
на MOODLE и модулната структура на системата предлагат не само презентиране и предаване на знания, но и ангажиране на обучаемите посредством
извършване на дейности. Чрез използването й студентите са активно ангажирани, чувстват се свързани с учебното съдържание, с останалите участници в
курса, с преподавателя.
Основните възможности на системата (MOODLE 2.0), които имат пряко
отношение към чуждоезиковото обучение, са:
• Модул за ресурси, позволяващ съхраняването на учебни ресурси в
различни видове файлови формати (doc, pdf, ppt, анимации, изображения видео, звук) и поддръжка на външни HTML ресурси;
• Модул за задания, позволяващ спецификация по краен срок и оценка;
• Чат модул, позволяващ комуникация в реално време;
• Форуми, позволяващи и стимулиращи асинхронна дискусия по теми;
• Дневници, позволяващи индивидуална комуникация между преподавател и студент и контрол на неговите постижения;
• Тестов модул, позволяващ на преподавателите да създават тестове с
различни типове въпроси;
• Работилница, позволяваща на обучаемите да работят в групи или по
двойки над дадена задача;
• Глосари, поддържащи списъци от термини;
• „Wiki” модул (името произлиза от Wikipedia), позволяващ създаване и
редактиране на документи от потребителите;
• “Hot Pot” модул (името произлиза от софтуера за създаване на езикови
задачи „Hot Potatoes”), позволяващ интегриране на ресурси, създадени с едноименната програма;
• Модул за обратна връзка.
В заключение ще отбележим, че смесеното обучение съответства на
динамиката на обществените и личностните потребности, а създаването на
хибридни курсове чрез MOODLE е начин, по който може да се съживи, разнообрази и обогати преподаването на чужд език в българските университети.
Използването на ИКТ в обучението по чужд език е необходимо да се превърне
от индивидуална в университетска инициатива, а традиционното обучение да
има своята конкурентна алтернатива.
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УМЕНИЕТО ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА
РЕФЛЕКСИЯ – ОТ КОЛИЧЕСТВЕНО
ДЕТЕРМИНИРАНЕ КЪМ КАЧЕСТВЕНО
МОДЕЛИРАНЕ
Диана Железова

THE SKILL FOR PEDAGOGICAL REFLECTION –
FROM QUANTIFYING DETERMINATION
TO QUALIFYING MODELLING
Diana Zhelezova
Abstract: The article presents the results from an inquiry on the skill for
pedagogical reflection including ranking of the main groups of indicators and their
characteristics and their importance with in its constitution. The study uses methods
of expert evaluation and ranking by correlation to assess the value of the compared
issues in the questionnaires where the parallel opinion of experts was studied. Some
key professional features of a model for pedagogical reflection that determine a sustainable professional development for teachers are analyzed.
KEY WORDS: pedagogical reflection, indicators, sustainable professional
development

Общите европейски принципи за уменията и квалификацията на учителите, посочени в работната програма „Образование и обучение 2010 г.“, част
от преразгледаната Лисабонска стратегия, са създадени на основата на опита
на учителите и на обучаващите ги в цяла Европа и са потвърдени от заинтересованите страни. Според тяхното виждане, учителската професия в Европа
трябва да се отличава със следните характеристики:
– висококвалифицирана професия: всички учители са висшисти (а
тези, работещи в сферата на първоначалното професионално образование, са
висококвалифицирани в своята професионална област и имат подходяща педагогическа квалификация). Всеки учител има широки познания по предмета
си, добри педагогически познания, знания и умения, необходими да насочва
и подкрепя обучаващите се, както и разбиране за социалното и културното
измерение на образованието.
– това е професия за хора, учещи през целия живот: учителите получават подкрепа да продължават професионалното си усъвършенстване по
време на цялата си кариера. Те и техните работодатели признават значението
на придобиването на нови знания и са в състояние да проявяват новаторство
и да използват новопридобита информация в работата си.
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– това e мобилна професия: мобилността е основен елемент за първоначалните и текущи програми за обучение на учители. Учителите се насърчават да работят или следват в други европейски държави заради целите на
професионалното развитие.
– това е професия, основана на партньорство: институциите за подготовка на учители организират работата си в партньорство с училища, с представители на местната работна среда, с предлагащите обучения, в рамките на
работното място и други заинтересовани страни.
Един от основните акценти на политиката в образованието, прокарвана
от Генералната дирекция за образование и култура към Европейска комисия,
е за създаване и поддържане на устойчив интерес към иновационните модели
и проекти за учене и преподаване в училището на Обединена Европа.
В Типовата длъжностна характеристика за длъжността учител, издадена от МОН, 1998 г., в раздел III, точка 3, Изграждане на общи знания, умения,
отношения и ценности, са изредени следните изисквания за:
– умения за самостоятелно учене през целия живот;
– умения за критическо и конструктивно мислене;
– умения за решаване на проблеми.
Тези нови професионални характеристики, както в национален, така и
в европейски контекст, водят неизменно до промяна на ролята на учителя в и
извън класната стая. Преминал през ролите на информатор, инструктор, ментор от 50-те години на миналия век, от 90-те години на XX век той приема
ролята на съветник, помощник, фасилитатор на учебния процес, при който не
учителят, а ученикът стои в центъра. Днес, предвид променящия се геополитически, социокултурен, етнически и информационен фон, пред учителя се
изправя ново предизвикателство – ролята на изследовател в класната стая.
В национален аспект тази идея е намерила стойностно отражение в проекта
за Стратегия за развитие на системата на средното образование в Република България (www.minedu.government.bg). В нея стратегическото направление е “Повишаване качеството на образованието”. Като основни дейности
в методически аспект се отличават: “насърчаване на изпробването и популяризирането от учители-изследователи в класната стая на нови методи на
преподаване и учене”, “създаване на условия за превръщане на училището в
среда за емпирични проучвания на потребностите на младите, описването
и обмяната на опит в решаването на педагогически и специални казуси”.
Първоначалното образование не може да даде на учителите знанията и
уменията, които са им необходими, за да преподават през целия си живот. Образователното и професионалното развитие на всеки учител трябва да бъде разглеждано като задача, която се изпълнява през целия живот, и да бъде съответно
структурирано и обезпечено. Непрекъснатото професионално развитие по време на цялата кариера, което включва възможности за официално, неофициално
и неформално обучение, означава всички учители да имат достъп през цялата
си кариера до структурирано професионално ориентиране и наставничество от
опитни преподаватели или други специалисти с подходяща подготовка.
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Уменията зя рефлективна практика и научноизследователска работа се очертават, като ключовите педагогически умения са: във всеки
момент от кариерата си учителите трябва да разполагат с или да са в състояние да получат цялата гама от знания по предмета, начин на поведение
и педагогически умения, за да могат да помагат на младите хора да развият
напълно заложбите си.
Според психологията рефлексията е когнитивен или познавателен процес, който представлява готовността на личността за самоанализ На базата
на това се осъществява самонаблюдението, самооценката и саморазвитието.
От това до колко човек познава себе си и обкръжаващите го, много зависи
неговото отношение към света, към другите и към самия себе си. Развитието
на рефлексията е важен момент във формирането на личността. Тя включва
възприемане, анализиране, осмисляне, разсъждаване по повод на собствените
действия, психически състояния, техните особености и закономерности. Чрез
нея се разкрива спецификата на духовния живот
Рефлексията е осъзнаване на човека от самия себе си, на собствените
качества и място в живота и в обществото, в резултат на съотнасяне с други
хора; на осъзнато отношение на субекта към собствените му потребности,
влечение и мотиви на поведение, преживявания и мисли.
Съществуват 2 основни тенденции при рефлексията на личността:
1) Чист тип рефлексия – личността е ориентирана към оценката на
другите, познаването на онези качества, които ще осигурят адаптацията към
външните изисквания. Самооценката е ехо на оценката на другите. Характерен е за по-ранните етапи на самоосъзнаване, когато главната цел е опознаване, подчиняване и използване на външните условия при достигане на целите.
Поведението е адаптивно. Може да се обособи като механизъм за регулация
на отношението към себе си – при реализацията на обществените цели и идеали водещи са външните средства.
2) Рефлексия с тенденция за свързване на автономията на личността със стремежа към самоутвърждаване – самооценката има собствена мотивираща сила. Самооценката е относително независима и устойчива спрямо
оценката на другите. Характерна е за по-късен етап в развитието. Потребността да се съхрани изградената самооценка става по-значима от потребността
от оценка от другите. Личността не само знае и оценява своите качества, но и
издига собствени изисквания към себе си. Това е период на интензивно развитие на самосъзнанието. Този процес не се извършва само по отношение на количествени показатели, но се насочва към оформяне на морална самооценка.
С цел проучване на умението за рефлексия проведохме анкетно проучване на умението за педагогическа рефлексия на действащи преподаватели
с акцент върху трите основни показатели на рефлексията: самонаблюдение,
самооценка, самонадграждане. Проучването е проведено в три училища на
територията на община Силистра с общ брой информанти 112. Проучването е проведено двупланово – като анкета и като наблюдение от експерти с
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последваща експертна оценка по същите показатели като анкетите. Поради
ограничения обем в настоящия доклад не се представят резултатите от цялото
проучване. Тук представяме резултатите от ранжирането по важност на всички показатели от анкетата от 10 експерти. Под експерти в нашето проучване
визираме трима университетски преподаватели – методици и седем базови
учители от анкетираните училища с богат педагогически опит. Индикаторите
са със запазената въпросителна форма, както са в анкетита с преподавателите
(Приложение 1).
Подреждането на въпросите в анкетата се извършва чрез приложение
на методите на експертната оценка и ранговата корелация [Митков 2002: 38].
По метода на експертната оценка се изучава паралелно мнението на известен брой специалисти (експерти). Въз основа на сумарната преценка на
експертите се приема окончателно решение за подреждането на въпросите по
важност[Тодоров 1989: 16].
Оценяването на получените резултати от експертизата се извършва по
метода на ранговата корелация. Този подход позволява чрез оценяване съвместната корелация на няколко ранжирани редици да се извърши обективна
обработка и формализация на субективната информация, предназначена за
количествена оценка на важността на въпросите.
При оценяване на n-броя обекти, които са ранжирани от m-броя експерти по някакъв признак, данните от ранжирането могат да бъдат подредени във
вид на „Матрица на ранговете”, представена в табл. 1. Обектът с най-малка
сума на ранговете се посочва като най-добър, със следващата сума на второ
място и т.н. Това подреждане на обектите по сумата от ранговете се осъществява при съгласуваност в оценките на всички експерти.
Степента на съгласуваност в оценките на експертите се определя с помощта на общия коефициент за съгласуваност, наречен коефициент на конкордация W.
Коефициентът на конкордация W се определя по формулата:
(1) W =

Sd

m

S ddm
m − m∑U j

,

j =1

(Въпрос \
Експ.)

1

i

n

Uj

1

x1;1

x1;i

x1; n

U1

…

…

…

…

x j ;1

x j ;i

x j;n

…

…

…

j
…

Uj
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m
m

xm;1

∑ x j;i
j =1

xm;i

m

x m ;n

m

∑ x j;1

m

∑ x j;i

j =1

∑ x j ;n

j =1

j =1

m

∑U
j =1

j

Таблица 1. Матрица на ранговете на n-броя обекти, оценявани
от m-броя експерти
2

m

1
където 		
(2) S d = ∑ ∑ xijij − m(n + 1) .
2
i =1  j =1

Максималната стойност на S d => Sdm се получава тогава, когато всички
експерти дават еднакво ранжиране. В този случай S d придобива следния вид:
n

(3) S dmm =

1 2
m n(n 2 − 1),
12
12

а U j се определя по формулата: U j =

1
12
12

n

∑u
i =1

i; j

(u i2; j − 1), ui ; j – брой повта-

рящи се рангове, които е дал j-тия експерт.
Полученият по формула (1) коефициент на конкордация оценява степента на съгласуваност в мненията на експертите. Коефициентът на конкордация е положителна величина и се изменя в интервала от 0 до 1, т.е. 0 ≤ W ≤ 1 .
Когато W = 0 , това означава, че не съществува никаква съгласуваност
между ранжиранията на отделните експерти. Стойността W = 1 означава, че
всички експерти еднакво ранжират обектите.
При малък брой на обектите (n) и експертите (m) получената стойност
на коефициента на конкордация W може да се отличава случайно от нула.
За проверка на хипотезата за отсъствие на връзка между ранжиранията
на отделните експерти (Ho
H
o : W = 0 ) се използва величината V :
(4) V =

Sd

,
1
1 m
mn
m
n (n + 1) −
∑U j
n −1 j =1
1212
която има χ 2 разпределение със степени на свобода k = n − 1 .

Ако за получената стойност на V е валидно неравенството V < χα ;k , то
тогава нулевата хипотеза H
oHo : W = 0 не противоречи на опитните данни, т.е.
няма съгласуваност в оценките на експертите.
При стойност на V ≥ χα2 ;k нулевата хипотеза H
oHo : W = 0 противоречи
на опитните данни и се отхвърля, следователно има съгласуваност в оценките
на експертите.
За оценка на важността на сравняваните въпроси в анкетата е изучавано
паралелно мнението на 10 специалисти. В табл. 2 са представени оценките,
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2

които експертите са дали за важността на различните въпроси. Тъй като експертите са ранжирали всеки обект на различно място, то не се налага преизчисляване на ранговете.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

∑

1
30
33
22
34
33
30
33
30
33
30

2
32
32
18
31
32
32
34
32
32
32

3
31
31
20
32
31
31
31
31
31
31

4
7
12
7
7
12
6
12
7
12
7

5
6
14
6
6
14
7
14
6
14
6

6
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1

7
23
8
5
23
8
23
8
23
8
23

8
24
13
33
24
13
24
13
24
13
24

9
33
20
34
33
20
33
20
33
20
33

10
34
19
32
30
19
34
19
34
11
34

11
26
23
17
26
23
26
23
26
23
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12
27
30
21
27
30
27
29
27
30
27

13
28
28
11
28
28
25
28
29
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25
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25
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25
34
28
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25
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11
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6
13
13
6
13
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14
18
14
18
14
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15
7
30
15
7
15
7
15
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31
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9
27
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9
16
9
16
9
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9
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Таблица 2. Рангове, посочени от експертите
След обработка на данните от табл. 2 се получават следните резултати
за Sd, Sdm и W:
2


 1010
1
S d = ∑ ∑ xij − m(n + 1) = 255034,00;
2
i =1  j =1

1
Sddmm = m 2 n(n 2 − 1) = 327250,00;
12
12
34
3
4

W =

Sd

m

S dm
dm − m ∑ U j

=

255034,00
255034
,0
= 0,779.
327250,00
327250,0

j =1

При проверката на хипотезата за отсъствие на връзка между ранжираH
o : W = 0 ) за величината V се получава:
нията на отделните експерти (Ho

V =

Sd

1
1
m
n (n + 1) −
mn
∑U j
12
12
n − 1 j =1
m

=

255034,00
255034,0

1
.10
10 .34
34 .( 34
34 + 1) − 0
12
12

= 257,18
257,18 .

Степените на свобода са k = n − 1 = 33.
3
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Получената стойност на V сравняваме с табличната стойност на
2
= 47,40
χ0,05;33
2
= 47,40
V = 257,18 > χ0,05;33

Това означава, че нулевата хипотеза Ho : W = 0 се отхвърля, т.е. има
съгласуваност в мненията на експертите.
Подреждайки сравняваните въпроси по нарастващата сума на ранговете
117
7
x j ;i , получаваме следното ранжиране по важност:

∑
j =1

Ранжиране
по важност

Индикатори

1

6. Променяте ли стила си на поведение и/или методиката си на пре-

2
3
4
5

33
34

подаване при забелязана ниска мотивация и незаинтересованост от учениците?
17. Как вербално и/или невербално стимулирате интерес към учебното съдържание и по-висока успеваемост на своите ученици?
Ø чрез ясни обясн ения на учебното съдържание;
19. Как вербално и/или невербално стимулирате интерес към учебното съдържание и по-висока успеваемост на своите ученици?
Ø чрез демонстриране на приложимост на знанията;
16. Променяте ли методиката си на преподаване при забелязана ниска успеваемост от учениците?
17. Как вербално и/или невербално стимулирате интерес към учебното съдържание и по-висока успеваемост на своите ученици?
Ø
чрез точни инструкции на учебните задачи;
……………………………………………………
……………………………………………………

та?

2. В колко квалификационни форми сте участвали до момен1. Професионален стаж

Tаблица 3. Резултати от ранжирането по важност на индикаторите
за педагогическа рефлексия
След проведеното проучване сред експертите относно важността на изведените показатели за педагогическа рефлексия, можем да обобощим следните изводи:
Ø Експертите определят като най-значима характеристика на умението
за педагогическа рефлексия индикатор на показателя самооценка.
Промяната на стила на педагогическо поведение и методиката на преподаване при забелязана незаинтересованост е белег за реално само-
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регулиране и педагогически усет за автономно управление и справяне
с проблемни педагогически ситуации;
Ø Стимулирането на интереса към учебното съдържание и по-висока
успеваемост на учениците чрез ясни обяснения на учебното съдържание и демонстриране на приложимост на знанията, както и чрез точни
инструкции на учебните задачи се считат за втори по важност като
индикиращи умението за педагогическа рефлексия;
Ø Професионалният стаж не е определящ за умението за педагогическа
рефлексия.
Ø Индикаторите за показателя самонадграждане се намират на деветодесето място според броя на събраните рангове, което ги определя
като важни, но не дефинитивни. Използването на допълнителни източници на информация преди, по време и след урок, както и различните формати на учебно общуване, все още не се оценяват с необходимата важност като белези на педагогическа рефлексия в българското
училище.
Ø Умението за педагогическа рефлексия като качествено умение се определя от система индикатори, които позволяват да бъдат количествено измерени с цел то да бъде дефинирано и моделирано като детермината в професионалния профил на учителя на новото време.
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Приложение 1
Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра
Проект № 2011-ФСс -01 към Фонд “Научни изследвания”
Моля, подредете по важност в низходящ ред от 1 до 34 следните характеристики на учителя, индикиращи и/или влияещи върху професионалното
умение за педагогическа рефлексия (1 – най-значимо, 34 – най – маловажно)!
1. Професионален стаж
2. В колко квалификационни форми сте участвали до момента?
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3. В каква част от тях сте участвали единствено по Ваша лична инициатива и желание?
САМОНАБЛЮДЕНИЕ
4. Реагирате ли на проблемна ситуация в класната стая от различен характер с цел разрешаване, а не подминаване, пренебрегване, омаловажаване?
5. Стимулирате ли учениците да задават въпроси при разрешаване на
определен проблем в класната стая?
САМООЦЕНКА
6. Променяте ли стила си на поведение и/или методиката си на преподаване при забелязана ниска мотивация и незаинтересованост от учениците?
Как вербално и/или невербално мотивирате своите ученици и повишавате самочувствието им?
7. чрез изказване на похвали;
8. чрез демонстриране на одобрение – усмивка, потупване по рамото;
9. чрез раздаване на малки награди;
10. чрез завишено оценяване.
Кои от следните вербални и/или невербални прояви забелязвате в своето професионално поведение?
11. пропускане на подадени отговори;
12. несъобразяване на темпото на урока с възможностите на класа;
13. монотонен стил на преподаване;
14. неточно оценяване;
пренебрежителен жест, мимика.
Променяте ли методиката си на преподаване при забелязана ниска успеваемост от учениците?
Как вербално и/или невербално стимулирате интерес към учебното съдържание и по-висока успеваемост на своите ученици?
15. чрез ясни обяснения на учебното съдържание;
16. чрез точни инструкции на учебните задачи;
17. чрез демонстриране на приложимост на знанията;
18. чрез насърчаване на участия в олимпиади, тематични състезания;
19. чрез съвместни участия с ученици в проекти.
Допускате ли някои от следните вербални и/или невербални прояви в
своето професионално поведение?
20. непълни и подвеждащи обяснения;
21. липса на планираност – частична или последователна;
22. работа само със силните ученици;
23. работа само със слабите ученици;
24. излишно натоварване с учебни задължения;
25. липса на системен подход при проверката на извънкласните учебни
задължения
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САМОНАДГРАЖДАНЕ
Използвате ли допълнителни източници за информация:
26. при подготовката на урока?
27. по време на урока?
28. след края на урока?
29. въобще, при неформалното общуване с учениците?
Стимулирате ли, вербално и/или поведенчески, следните умения на
учениците за самоорганизация по време на учебния час:
32. умения за съвместна работа?
33. умения за оказване на взаимопомощ по време на час
(учебна, личностна, от всякакъв характер)?
34. умения за взаимно рецензиране – съвместно оценяване и самооценяване на постиженията на ученици от ученици?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показател

Вашият ранг

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Показател

Вашият ранг
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Осемнайсет години Катедра
за обучение на учители
по чужди езици в Одрин
Хикмет Асутай

Department of Foreign Languages
Established 18 Years Ago in Edirne
Hikmet Asutay
Abstract: The present research work focuses on the historical process of
development of the Department of Foreign Languages Teaching at the Faculty of Education, Trakya University, from its establishment in 1993 until present days. The study
also dwells on present international relations carried out in the department under certain educational programmes such as Erasmus. The study aims at examining the current
condition of the above mentioned foreign relations, to what extent they are adequate,
bringing this adequacy into question. The purpose of the paper is to raise the question
of future cooperation among the institutions in order to enhance international relations.
KEY WORDS: Foreign Language, interculturality, cooperation, Erasmus

Увод
В настоящия доклад се проследява кратката история на Катедрата за
обучение на учители по чужди езици към Педагогическия факултет на университета ни; след това се засягат международните връзки на факултета, анализирани са възможностите за сътрудничество, които биха могли да се създадат и развият в рамките на такова сътрудничество, както и се търсят нови
предложения за това, какво може да се направи още в тази посока. Всички
възможности са оценени в рамките на програми като “Еразъм” и др. подобни
на нея, по които можем да работим с колеги от други държави.
Катедра за обучение на учители по чужди езици. Създаване
Катедрата за обучение на учители по чужди езици към Педагогическия
факултет на Тракийския университет е създадена през 1993 г. в Одрин. В катедрата има две специалности:
Обучение по немски език
Обучение по английски език.
Главната цел на Катедрата е да обучава учители по немски и английски
език. В края на следването си студентите може да се явят на конкурсен изпит
за назначаване на държавни служители, който се провежда централизирано в
национален мащаб, като трябва да получат оценка, покриваща минималния
праг от необходими точки, както и да надвишава този праг, за да може да
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бъдат назначени за учители. Изискуемият брой точки се променя от година
на година, в зависимост от предвидения брой на учителите, които ще бъдат
назначени. За съжаление назначаването на завършилите тези специалности
(особено специалност немски език) като учители е много трудно.1
Когато бяха създадени за първи път през 1993 г. контингентът на програмите за учители по немски и английски език беше 25 души. Всяка година
броят им се увеличаваше. За последните три години в специалност Немски
език бяха приети 52 души, а в специалност Английски език – 80 души.
Академична структура на Катедрата
Към настоящия момент преподавателският състав на специалност Немски език се състои от един професор, един доцент, двама главни асистенти,
трима преподаватели и двама асистенти.2
В специалност Английски език работят четирима главни асистенти, четирима преподаватели, трима демонстратори и шестима асистенти. Общият
брой на преподавателския състав на Катедрата е двайсет и шест души:
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
Професор
Доцент
Главен асистент
Преподавател
Демонстратор
Асистент
Общо:

НЕМСКИ
1
1
2
3
2
9

АНГЛИЙСКИ
4
4
3
6
17

Таблица 1: Данни от официалния сайт на Педагогическия факултет,
свалени на 05.09.2011 г.
Академична структура на специалност Немски език:
Във връзка с Болонския процес програмата за учители по немски език
е заложена като бакалавърска степен, която се добива за четири години след
успешно положен кандидатстудентски изпит. Заедно с подготвителния курс,
пълният процес на обучение е пет години. В петте курса общо са записани
210 студенти. Заедно с бакалавърската програма има и магистърска програма
с контингет от дванайсет души. Подготвителните курсове не се провеждат в
Катедрата, а във Висшата школа за чужди езици, която е отделно звено и отговаря за всички подготвителни групи на университета.
Причината е, че се наемат малък брой учители по немски език. От близо десет
години не е назначен нито един учител по немски език, преди три години са наети
за пръв път около 40-50 учители по немски. Впрочем в страната ни не са назначени
достатъчно учители по немски като преподаватели по втори чужд език, въпреки че
всички реални гимназии бяха преобразувани в Анадолска гимназия.
2
Единият от асистентите наскоро завърши докторантура и получи право на
докторска титла. Другият завършва магистратура и се готви за докторантура.
1
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Академична структура на специалност Английски език:
Както специалност Немски, така и специалност Английски език е програма за висше образование – бакалавърска степен, като курсът на обучение е
общо пет години (4 + 1 заедно с подготвителния курс). И в тази специалност
има магистърска програма. Поради големия брой на студентите по английски
език, в тази специалност съществуват и други образователни програми:
Програма за учители по английски език (80 души контингент);
Програма за учители по английски език – Обучение от втори вид (Вечерно обучение: 17.00-23.00 ч.); (80 души контингент);
Програма за учители по английски език – Факултет за дистанционно
обучение към Анадолски университет;
Програма за учители по английски език, редовно обучение през първите две години на следването (40 души контингент).
Програмите за обучение по английски език – обучение от втори вид и
дистанционното обучение, са трикратно по-скъпи в сравнение с редовното
обучение. Програмите за дистанционно обучение на учители по английски
език се провеждат на два етапа. Първият етап е редовна форма на обучение и
студентите са длъжни да посещават лекциите.3 След приключването на първия, вторият етап се провежда под формата на дистанционно обучение. Като
изключение в Катедрата само в тази програма има подготвителен курс. Програмата по английски език, дистанционно обучение, се провежда съгласно
протокол, подписан между нашия университет и Факултета за дистанционно
обучение към Анадолския университет.
Разпределение на наличния студентски състав
в Катедра за обучение на учители по чужди езици:
Курсове
Подготвителен
курс
1-ви курс
2-ри курс
3-ти курс
4-ти курс

НЕМСКИ
ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК

74

79

32
40
28
28

89
37
71
37

Английски –
обучение от
втори вид
82

Английски –
дистанционно
обучение
-

71
43
26

40
40
-

Общо:
202
313
222
80
Общ брой на студентите в Катедра за обучение на учители по чужди езици: 8174

Таблица 2: Подготвена е съобразно данните за 2010-1011 г.
на Учебния отдел на Педагогическия факултет.

4

На този етап се провеждат занятия за развитие на основните езикови умения.
Dazu sollte man noch die Magisteranden auch zahlen: 12 Magisteranden je
Studiengang Deutsch- und Englisch macht 24. Total: 817+24: 841.
3
4
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Международните контакти на Катедра за обучение на учители по
чужди езици
Преди Болонския процес международните контакти на Катедрата бяха
много малко. Наличните контакти по-скоро бяха резултат от индивидуални
усилия. Всяка катедра се опитваше да поддържа тези контакти по собствена
инициатива. В Одрин, особено в Програмата за обучение на учители по Немски език се използваха възможностите за получаване на стипендии DAAD,
сега такива възможности пак съществуват. Докато за специалност Немски
език съществуваше възможност за контакти по DAAD, Институт “Гьоте” и
др., които редовно се поддържаха, с Болонския процес настъпи оживление в
академичен план. В рамките на Болонския процес започнаха да се създават и
поддържат контакти не само с Германия, но и със съседни държави в областта на академичните изследвания, обменните начала, сътрудничеството. Тази
програма стартира през 2004 г., специалностите по чуждоезиково обучение
започнаха да я прилагат през 2006 г., почти през всяко полугодие започнаха да
се изпращат на обучение трима-четирима студенти и по един преподавател.
В сравнение с това почти всяко полугодие в нашата Катедра се изпращат по
един чужд преподавател5, но чуждестранни студенти не са идвали.6
В долната таблица е отразено движението на студентите и преподавателите от Катедра за обучение на учители по чужди езици към други държави:
Учебна година
2006-2007
2006-2007
2008-2009
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010

Държава
Германия
Германия
Германия
Холандия
Германия
България
Белгия
Холандия
Германия
Словения
Полша

Брой
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
2

2010-2011
2010-2011

Белгия
Германия

1
1

2010-2011

Полша

1

2010-2011
2010-2011

Гърция
България

2
5

Статус на заминаващите
Преподавател
Студент
Студенти
Студент
Студенти
Студенти
Преподавател
Доцент
Доцент
Доцент
Преподавател /
Административен служител
Преподавател
Преподавател /
Административен служител
Преподавател /
Административен служител
Студенти
Студенти

Jedes Jahr kommt herr Prof.Dr.Manfred Raupp aus Lörrach / Deutschland, Dozenten
aus Bulgarien, Slovenien und Griechenland.
6
Nur ein paar Studierende waren in der Vergangenheit gekommen.
5
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2010-2011
2010-2011
2010-2011
ОБЩО:

Германия
Холандия
България (Шумен)

5
2
1
36

Студенти
Студенти
Преподавател

Таблица 3: Данни за студенти и преподаватели от Катедра за обучение
на учители по чужди езици, включени в Програма “Еразъм”
(Автоматична система на чуждестранния отдел 2011)
След стартирането на Програма “Еразъм” всяка година се подписват договори с различни страни и практиката продължава. Последният двустранен
договор е подписан с Катедрите по немска и английска филология на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и успешно се прилага. В
долната таблица номер 4 са отразени двустранните споразумения:
Обучение по немски език
Град
Държава
Обмен на
студенти
Обучение

Университет

Хумболтски университет

Берлин

Германия

Потсдамски университет
Технически университет
“Брауншвиг”

Потсдам

Германия

Брауншвиг

Германия

ШУ “ЕП. К. Преславски”

Шумен

България

Амиенс

Франция

Варшава
Марибор

Полша
Словения

Университет де Пикарди
“Жул Верн”
Варшавски университет
Мариборски университет

Статус
Преподаватели
Преподавателска
дейност

Обучение
на
служители

1Б
2Б

1
1

1
1

2Б+2М

1

–

2Б+2М

2

2

2Б
2Б
2Б

1
1
1

1
1
2

–

1

–

2Б+2М

2

2

2Б+1М

2

1

Обучение по английски език
“Хогескул Еразъм”
Брюксел

Брюксел

Белгия

ШУ “ЕП. К.
Преславски”

Шумен

България

Ротердамски
университет

Ротердам

Холандия

Таблица 4: Списък на двустранните договори, Б: Бакалавър, М: Магистър
Накрая искам да акцентирам върху важността на подписаните по случай 40-годишнината на Шуменския университет и 18-годишнината на нашата Катедра двустранни договори и на последвалото сътрудничество, които са
полезни както за нас, така и за колегите ни. Но достатъчно ли е всичко това?
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Според мен такива връзки и сътрудничества трябва да се развиват, обмяната
на студенти трябва да бъде насърчавана. За целта може да се работи съвместно по общи проекти, трансгранично сътрудничество, както и по други теми.
Освен това може да се организират екскурзии с образователна цел, както за
извършване на наблюдения на учебни практики, така и за добиване на знания по странознание, по този начин студентите и на двете култури ще имат
възможност за повече срещи и взаимно опознаване. Ето тук изпъква ефективната продуктивност на Програма “Еразъм”. Разбира се, държавите може
да допринесат за междукултурните връзки, като оказват официална подкрепа
в това отношение, намалявайки бюрократичните процедури, давайки повече
свобода и облекчения, например, премахване на визовия режим.
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