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MEMORY AND TEXT STRUCTURE 
Prof. Dr.Habil. Ivelina Savova, PhD

The paper dwells on the way in which memories are educed out of the person’s consciousness (that is, the 
way they are manifested, exteriorised). The exteriorised memory can exist only in one way – embodied in the 
shape of a text (verbal or written). The paper also aims to examine the specific way in which the memory is 
being incarnated in the text structure. There are two possible versions: a/ the memory embraces the content of the 
whole text; b/ the memory is inscribed as part of a larger text. These versions are commented on and illustrated 
with examples extracted from different texts which function in different areas of communication.

Key words: memory, memories, text, text structure 

Ключова за това изложение е думата спомен в основното си значение, описвано 
в речниците като „преживяване, впечатление, случка, запазени в паметта” [БТР 2013; 
вж. също Речник 2007; Уикипедия 2013]. Споменът винаги се съотнася с миналото – с 
нещо преживяно, видяно, чуто преди настоящия момент. Понятието спомен е свързано 
и със способността на мозъка да съхранява информация и да я възпроизвежда при 
нужда, определяна като памет [там].

Изложението визира екстериоризирания (изведен извън съзнанието) спомен. 
Такъв спомен може да съществува само по един начин – въплътен в сетивно 
възпринимаем материален облик под формата на устен или писмен текст. Целта тук е 
именно да се проследи как се въплъщава споменът в структурата на речевия продукт.

Възможни са за такова въплъщаване: а) споменът обема 
съдържанието на целия текст; б) споменът се вписва като част от по-голям текст.

При е налице .
Вариантът е много характерен – спомените за минали събития, случки, преживявания 
битуват, така да се каже, в „чист вид”, като съставят съвкупното съдържание на текста.

Възможните реализации на този вариант са:
1. – пространни художествени и публицистични 

повествования, които предават спомени за минали събития. Автори на мемоарите са 
участници в събитията или съвременници и очевидци – държавници, политици, 
общественици, учени, дейци на литературата, изкуството, спорта, чийто живот и 
дейност представляват публичен интерес. При такива хора събитията от личния живот 
са свързани с важни обществени събития, за които мемоарните текстове са 
свидетелствен документ. Мемоарите предоставят на заинтересуваните богат 
фактологичен материал, като разкриват аспекти на социалния живот през дадено време, 
обществените настроения и борби, културната атмосфера и пр. Отличават се с 
историчност и документалност, но и със субективност, доколкото на преден план стои 
личността на автора, респ. неговата гледна точка. Мемоарите обичайно се публикуват 
като самостоятелни текстове под формата на мемоарни книги. Те могат да включват в 
заглавната си структура думата спомени, но могат да носят и напълно друго заглавие. 
Няколко показателни примера: Димитър Пешев. Спомени (Изд. „Гутенберг”, 2004); 
Екатерина Каравелова. Спомени („Синева”, 2003); Юлиан Вучков. Животът в България 
през моите спомени. Срещи с бележити хора („Български писател”, 2005); Иван 
Гарвалов. Средището на невъзможните мисии. ООН в спомените на един български 
дипломат („Торекс Прес”, 2005); Николай Генчев. Спомени (Избрани произведения. Т. 
5. „Гутенберг”, 2005); Симеон Радев. Ранни спомени („Стрелец”, 2009); Добри Ганчев.
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съдържанието на целия текст; б) споменът се вписва като част от по-голям текст.

При е налице .
Вариантът е много характерен – спомените за минали събития, случки, преживявания 
битуват, така да се каже, в „чист вид”, като съставят съвкупното съдържание на текста.

Възможните реализации на този вариант са:
1. – пространни художествени и публицистични 

повествования, които предават спомени за минали събития. Автори на мемоарите са 
участници в събитията или съвременници и очевидци – държавници, политици, 
общественици, учени, дейци на литературата, изкуството, спорта, чийто живот и 
дейност представляват публичен интерес. При такива хора събитията от личния живот 
са свързани с важни обществени събития, за които мемоарните текстове са 
свидетелствен документ. Мемоарите предоставят на заинтересуваните богат 
фактологичен материал, като разкриват аспекти на социалния живот през дадено време, 
обществените настроения и борби, културната атмосфера и пр. Отличават се с 
историчност и документалност, но и със субективност, доколкото на преден план стои 
личността на автора, респ. неговата гледна точка. Мемоарите обичайно се публикуват 
като самостоятелни текстове под формата на мемоарни книги. Те могат да включват в 
заглавната си структура думата спомени, но могат да носят и напълно друго заглавие. 
Няколко показателни примера: Димитър Пешев. Спомени (Изд. „Гутенберг”, 2004); 
Екатерина Каравелова. Спомени („Синева”, 2003); Юлиан Вучков. Животът в България 
през моите спомени. Срещи с бележити хора („Български писател”, 2005); Иван 
Гарвалов. Средището на невъзможните мисии. ООН в спомените на един български 
дипломат („Торекс Прес”, 2005); Николай Генчев. Спомени (Избрани произведения. Т. 
5. „Гутенберг”, 2005); Симеон Радев. Ранни спомени („Стрелец”, 2009); Добри Ганчев.
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Спомени от царско време („В.Н.П. – Пост”, 2003); Росица Баталова. Спомени за хора и 
събития („Захари Стоянов”, 2009); Розалия Ликова. Разпръснати спомени („Полис”, 
2004)1.

Възможно е авторите и съставителите на мемоарните книги да не представят 
свои спомени, а да събират спомени на други хора за личности и събития, напр. Борис 
Николов. Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело и революционните 
борби в град Прилеп („Звезди”, 2005)2.

Изключително характерни са спомените за известни личности, разказани от 
техни съвременници, тип: Радка Пенчева (съст.). Спомени за Емилиян Станев („ЛИК”, 
2007); Мария Грубешлиева (съст.). Клоун на Бога, изпратен на земята. Нейчо Попов в 
спомените на съвременниците си („Фама”, 2007); Блага. Така я помним. Спомени за 
Блага Димитрова („Тих-Ивел”, 2006); Надя Станчова. Спомени за Мария Калас 
(„ЛИК”, 2003); Стойко Тонев и др. (съст.) Стефан Стамболов в спомени на 
съвременници („Изток – Запад”, 2003)3. Тук попаднат също спомените на Иван Вазов за 
неговите учители „Даскалите (Спомени от ученическите ми години)” (от сб. „Видено и 
чуто”). 

Художествените мемоари често се отличават с видими достойнства като 
литературни текстове4. Едни от най-ценните образци на българската мемоарна 
литература са „Записки по българските въстания” от Захари Стоянов, „В тъмница” от 
Константин Величков, „Хайдушки копнения. Спомени от Македония (1902 – 1903)” от 
Пейо Яворов, „Миналото” от Стоян Заимов, „Неотдавна” от Иван Вазов. 

Сравнително обособени жанрове сред мемоарните текстове са 
автобиографиите и дневниците. Авторските животоописания на видни личности са 
ценни източници на сведения за живота и делото на създателите им, за персоналната им 
среда, за обществената и политическата атмосфера по тяхно време. Класически 
български образци са например „Автобиография” от П. Р. Славейков, „Житие и 
страдание грешнаго Софрония” от Софроний Врачански, „Страници от моя живот” от 
Димитър Благоев и др. В съвременните времена много известни личности искат да 
оставят автобиографични спомени. Често лицата не се доверяват на своето перо и 
наемат някой специалист да им ги обработи, напр. Тодор Колев, Гергана Михайлова.
Варненското софиянче от Шумен: Житие и страдание грешнаго Тодора („Слънце”, 
2013). 

Дневниците също са цялостни мемоарни текстове под формата на хронологични 
записи на събития от някое лице. Те могат да останат за лична употреба (или достояние 

1 Вж. още: Огнян Дойнов. Спомени („Труд”, 2002); д-р Атанас Москов. Спомени. Възходи и падения 
(„Захари Стоянов”, 2004); Павел Писарев. Подир изгубеното време (Спомени) („Жанет-45”, 2011); Велко 
Вълканов. Спомени от настоящето („Захари Стоянов”, 2004); Любен Петков. Спомени за Виена (liternet, 
2012); Константин Кисимов. Спомени („Абагар”, 1999); Македонски дневник: Спомени на отец Търпо 
Поповски („Фама”, 2006).
2 Вж. още: Тодор Пеев, Цочо Билярски. ВМРО през погледа на нейните основатели. Спомени на Дамян 
Груев, д-р Христо Татарчев, Иван Хаджиниколов, Петър Попарсов (Военно издателство, 2001); Ива 
Бурилкова, Цочо Билярски (съст.). Яне Сандански: Спомени („Синева”, 2007).
3 Вж. още: Изкуството да имаш врагове. Спомени за Орлин Василев („Свят 2001”, 2005); Йордан Попов, 
Атанас Цонков (съст.). Непознатият Радой. Спомени на съвременници по случай 90-годишнината на 
писателя („Сиела”, 2012); Георги Пенчев. И след тях… Портрети. Спомени и размисли за писатели и 
книги („Св. Климент Охридски”, 2004); Константин Гълъбов. Спомени за български писатели 
(„Компас”, 2001); Павел Павлов. Шепа мигове. Т. ІІ. Спомени за български писатели („Библиоскоп”, 
2010); Валери Петров и др. (съст.) Рицар без страх и без укор. Книга за Емил Манов. Спомени („Петко и 
Пенчо Славейкови”, 2002); Георги Янев (съст.). Гео Милев в спомените на съвременниците си („Захари 
Стоянов”, 2009).
4 Спецификата на художествените мемоари като литературни творби са специален предмет на 
литературознанието [вж. напр.  Беров 2000; Богданов 1993; РЛТ 1973].

в тесен семеен и приятелски кръг), но могат да бъдат и публикувани, особено когато 
става въпрос за дневници на личности с място в някоя обществена сфера. Пример за 
това могат да бъдат: Богдан Филов. Дневник (Издателство на Отечествения фронт, 
1990), скандално известните дневници на Луис Карол, маркиз дьо Сад, Джордж Байрон, 
Кърт Кобейн и др.

2. На второ място в групата идват - ,
чието съдържание отново е разказан спомен. Това са различни по характер 
нефикционални и фикционални текстове с неголям обем, построени под обобщената 
тема „спомен”. 

Текстове от този тип са обичайни например за . Те са от 
жанра (училищно) съчинение и по правило се отнасят към онази повествователна 
разновидност, която е прието да се нарича кратък разказ. 

В училищни учебни условия във връзка с определени дидактически цели се 
създават разнообразни ученически съчинения повествования. Ученическото разказване 
се опира предимно върху личния опит на ученика, затова основен ученически жанр в 
областта на фактологичното повествуване е т. нар. съчинение по преживяно. То по 
същество  представлява разказване на спомен – разкрива случка, която авторът на 
текста сам е преживял. Темите на съчиненията се черпят от собственото битово и 
ученическо всекидневие, а самите случки, за които се разказва, са весели или горчиви 
приключения, запомнящи се събития, семейни празници, природни бедствия, 
пътешествия и пр., всички пречупени през личното преживяване на ученика. Темата се 
задава от учителя много общо, например под заглавие като „Един мой незабравим 
спомен”, „Спомен от лятото” и под., или просто се поставя задачата (тип „Разкажете 
интересна случка от ваканцията”), като се дава възможност за самостоятелно 
формулиране на заглавие [по-подр. Георгиева, Савова 2003:119]. Пример за такъв тип 
мемоарни продукти е текст 1 от приложението. Той е съчинение на ученик от VІІ клас 
и представя спомен за драматична случка по време на морска почивка.

Разновидност на съчинението по преживяно е съчинението по наблюдавано.
Това е повествование за случка, на която разказващият е бил свидетел, но в която не е 
бил участник. Авторът е просто очевидец – странично лице (наблюдател), което вижда 
какво се случва, но не участва пряко в него. Съчинението има характерно двупластово 
оформление и смяна на „аз”- и „той”-повествование [по-подр. Георгиева, Савова 2003: 
121]. Типично съчинение от коментирания вид на ученик от VІ клас представя пример 
2 за наблюдавано нахално и грубиянско поведение на пияница.

Разказването на спомен в учебни условия не е патент само на училищната 
практика. То се среща и в университета при определени обстоятелства. Може да е 
компонент от проверката на речевите умения на кандидат-студенти под формата на 
задача за създаване на свободен текст в теста по български език, може да фигурира като 
задача в часовете и изпитите по езикова култура или да се изисква по други поводи. 
Например в изпълнение на етап от международния проект „Memory boxes” редица 
студенти от Шуменския университет получиха задача да напишат текст по свой 
спомен. Тия текстове се обработват за целите на проекта и няма да се коментират тук. 
За това изложение е важно самото им наличие като възможна реализация на цялостен 
текст спомен от кратък жанр.

Значително място в групата заемат текстове от –
стихотворни продукти от различни жанрове и разкази, всички представящи 
фикционален спомен на вътрешнотекстовия говорител. С всичката условност на 
комуникативната ситуация във фикционалните текстове разказването на спомена в тези 
речеви произведения няма принципна разлика с текстовете от нефикционален 
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Спомени от царско време („В.Н.П. – Пост”, 2003); Росица Баталова. Спомени за хора и 
събития („Захари Стоянов”, 2009); Розалия Ликова. Разпръснати спомени („Полис”, 
2004)1.

Възможно е авторите и съставителите на мемоарните книги да не представят 
свои спомени, а да събират спомени на други хора за личности и събития, напр. Борис 
Николов. Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело и революционните 
борби в град Прилеп („Звезди”, 2005)2.

Изключително характерни са спомените за известни личности, разказани от 
техни съвременници, тип: Радка Пенчева (съст.). Спомени за Емилиян Станев („ЛИК”, 
2007); Мария Грубешлиева (съст.). Клоун на Бога, изпратен на земята. Нейчо Попов в 
спомените на съвременниците си („Фама”, 2007); Блага. Така я помним. Спомени за 
Блага Димитрова („Тих-Ивел”, 2006); Надя Станчова. Спомени за Мария Калас 
(„ЛИК”, 2003); Стойко Тонев и др. (съст.) Стефан Стамболов в спомени на 
съвременници („Изток – Запад”, 2003)3. Тук попаднат също спомените на Иван Вазов за 
неговите учители „Даскалите (Спомени от ученическите ми години)” (от сб. „Видено и 
чуто”). 

Художествените мемоари често се отличават с видими достойнства като 
литературни текстове4. Едни от най-ценните образци на българската мемоарна 
литература са „Записки по българските въстания” от Захари Стоянов, „В тъмница” от 
Константин Величков, „Хайдушки копнения. Спомени от Македония (1902 – 1903)” от 
Пейо Яворов, „Миналото” от Стоян Заимов, „Неотдавна” от Иван Вазов. 

Сравнително обособени жанрове сред мемоарните текстове са 
автобиографиите и дневниците. Авторските животоописания на видни личности са 
ценни източници на сведения за живота и делото на създателите им, за персоналната им 
среда, за обществената и политическата атмосфера по тяхно време. Класически 
български образци са например „Автобиография” от П. Р. Славейков, „Житие и 
страдание грешнаго Софрония” от Софроний Врачански, „Страници от моя живот” от 
Димитър Благоев и др. В съвременните времена много известни личности искат да 
оставят автобиографични спомени. Често лицата не се доверяват на своето перо и 
наемат някой специалист да им ги обработи, напр. Тодор Колев, Гергана Михайлова.
Варненското софиянче от Шумен: Житие и страдание грешнаго Тодора („Слънце”, 
2013). 

Дневниците също са цялостни мемоарни текстове под формата на хронологични 
записи на събития от някое лице. Те могат да останат за лична употреба (или достояние 

1 Вж. още: Огнян Дойнов. Спомени („Труд”, 2002); д-р Атанас Москов. Спомени. Възходи и падения 
(„Захари Стоянов”, 2004); Павел Писарев. Подир изгубеното време (Спомени) („Жанет-45”, 2011); Велко 
Вълканов. Спомени от настоящето („Захари Стоянов”, 2004); Любен Петков. Спомени за Виена (liternet, 
2012); Константин Кисимов. Спомени („Абагар”, 1999); Македонски дневник: Спомени на отец Търпо 
Поповски („Фама”, 2006).
2 Вж. още: Тодор Пеев, Цочо Билярски. ВМРО през погледа на нейните основатели. Спомени на Дамян 
Груев, д-р Христо Татарчев, Иван Хаджиниколов, Петър Попарсов (Военно издателство, 2001); Ива 
Бурилкова, Цочо Билярски (съст.). Яне Сандански: Спомени („Синева”, 2007).
3 Вж. още: Изкуството да имаш врагове. Спомени за Орлин Василев („Свят 2001”, 2005); Йордан Попов, 
Атанас Цонков (съст.). Непознатият Радой. Спомени на съвременници по случай 90-годишнината на 
писателя („Сиела”, 2012); Георги Пенчев. И след тях… Портрети. Спомени и размисли за писатели и 
книги („Св. Климент Охридски”, 2004); Константин Гълъбов. Спомени за български писатели 
(„Компас”, 2001); Павел Павлов. Шепа мигове. Т. ІІ. Спомени за български писатели („Библиоскоп”, 
2010); Валери Петров и др. (съст.) Рицар без страх и без укор. Книга за Емил Манов. Спомени („Петко и 
Пенчо Славейкови”, 2002); Георги Янев (съст.). Гео Милев в спомените на съвременниците си („Захари 
Стоянов”, 2009).
4 Спецификата на художествените мемоари като литературни творби са специален предмет на 
литературознанието [вж. напр.  Беров 2000; Богданов 1993; РЛТ 1973].

в тесен семеен и приятелски кръг), но могат да бъдат и публикувани, особено когато 
става въпрос за дневници на личности с място в някоя обществена сфера. Пример за 
това могат да бъдат: Богдан Филов. Дневник (Издателство на Отечествения фронт, 
1990), скандално известните дневници на Луис Карол, маркиз дьо Сад, Джордж Байрон, 
Кърт Кобейн и др.

2. На второ място в групата идват - ,
чието съдържание отново е разказан спомен. Това са различни по характер 
нефикционални и фикционални текстове с неголям обем, построени под обобщената 
тема „спомен”. 

Текстове от този тип са обичайни например за . Те са от 
жанра (училищно) съчинение и по правило се отнасят към онази повествователна 
разновидност, която е прието да се нарича кратък разказ. 

В училищни учебни условия във връзка с определени дидактически цели се 
създават разнообразни ученически съчинения повествования. Ученическото разказване 
се опира предимно върху личния опит на ученика, затова основен ученически жанр в 
областта на фактологичното повествуване е т. нар. съчинение по преживяно. То по 
същество  представлява разказване на спомен – разкрива случка, която авторът на 
текста сам е преживял. Темите на съчиненията се черпят от собственото битово и 
ученическо всекидневие, а самите случки, за които се разказва, са весели или горчиви 
приключения, запомнящи се събития, семейни празници, природни бедствия, 
пътешествия и пр., всички пречупени през личното преживяване на ученика. Темата се 
задава от учителя много общо, например под заглавие като „Един мой незабравим 
спомен”, „Спомен от лятото” и под., или просто се поставя задачата (тип „Разкажете 
интересна случка от ваканцията”), като се дава възможност за самостоятелно 
формулиране на заглавие [по-подр. Георгиева, Савова 2003:119]. Пример за такъв тип 
мемоарни продукти е текст 1 от приложението. Той е съчинение на ученик от VІІ клас 
и представя спомен за драматична случка по време на морска почивка.

Разновидност на съчинението по преживяно е съчинението по наблюдавано.
Това е повествование за случка, на която разказващият е бил свидетел, но в която не е 
бил участник. Авторът е просто очевидец – странично лице (наблюдател), което вижда 
какво се случва, но не участва пряко в него. Съчинението има характерно двупластово 
оформление и смяна на „аз”- и „той”-повествование [по-подр. Георгиева, Савова 2003: 
121]. Типично съчинение от коментирания вид на ученик от VІ клас представя пример 
2 за наблюдавано нахално и грубиянско поведение на пияница.

Разказването на спомен в учебни условия не е патент само на училищната 
практика. То се среща и в университета при определени обстоятелства. Може да е 
компонент от проверката на речевите умения на кандидат-студенти под формата на 
задача за създаване на свободен текст в теста по български език, може да фигурира като 
задача в часовете и изпитите по езикова култура или да се изисква по други поводи. 
Например в изпълнение на етап от международния проект „Memory boxes” редица 
студенти от Шуменския университет получиха задача да напишат текст по свой 
спомен. Тия текстове се обработват за целите на проекта и няма да се коментират тук. 
За това изложение е важно самото им наличие като възможна реализация на цялостен 
текст спомен от кратък жанр.

Значително място в групата заемат текстове от –
стихотворни продукти от различни жанрове и разкази, всички представящи 
фикционален спомен на вътрешнотекстовия говорител. С всичката условност на 
комуникативната ситуация във фикционалните текстове разказването на спомена в тези 
речеви произведения няма принципна разлика с текстовете от нефикционален 
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(действителен, фактологичен) тип. Споменът е фиктивен, но е представен като реален, 
за конкретния текстов свят напълно имитира действителния.

По-голямата част от текстовете са стихотворни и обикновено (но не 
задължително) носят думата спомен в заглавието си. Ярък пример за коментираната 
текстова структура е стихотворението „Спомен” на Никола Вапцаров – тук целият 
текст представя спомен за огняря, угасващ от туберкулоза (пример 3). От спомените на 
Бойка Вапцарова (Спомени за Вапцаров. София, „Български писател”, 1952: 107) се 
знае, че стихотворението е написано по действителен случай. Цялостна случка, 
разказана като спомен, съставя съдържанието и на стихотворението „Възпоминания от 
Батак” от Иван Вазов.

Спецификата на лирическите текстове по-често предполага не представяне на 
случка, а спомняне на чувство, впечатление, настроение, предмет, човек от минали 
години – например спомен за липсващия любим/любима; за раздяла, запомнена със 
заснежена улица и стъпкано на перона цвете; за минала слава и подвиг, за които 
говорят порутени палати и мъховити твърдини; за хората от гробове, потънали в 
забрава; за тетрадка с мазни листи, които напомнят на гладния за сложената някога 
върху тях баничка (напр. в стихотворенията „Светъл спомен” от Димчо Дебелянов, 
„Ultimum vale” от Елисавета Багряна, „Спомен” от Петко Славейков, „Спомени” и 
„Спомен” от Христо Смирненски, „Спомен” от Блага Димитрова). Ето един пример от 
познат цялостен текст, според който споменът връща лирическия герой в чудния свят 
на детството (пример 4).

Известни са и случаи, когато групи текстове се обединяват върху основата на 
спомен (напр. цикълът „Спомен” от Димчо Дебелянов, стихосбирката „Спомен за един 
живот” от Христо Фотев)5.

Прозаични художествени текстове също могат да съдържат спомен като тяхно 
съвкупно съдържание. Показателен пример е разказът „Един спомен” от Йордан 
Йовков (от цикъла „Те победиха”). Както се знае, разказът е посветен на втората 
годишнина от боевете при Чаталджа (4 – 7.ХІ.1912 г.) и припомня настъплението на 
българската армия, опустошителното взаимно избиване на хора, покъртителни епизоди 
на жертвоготовност, героизъм и страдание. Тук е мястото и на разказа на Михалаки 
Георгиев „Какво са си грачели враните (Спомени от турско време)” (от сб. „Меракът на 
чичо Денчо. Избрани творби”. Издателство на БЗНС, 1980). Класическа е и новелата 
„Спомени за коне” от Йордан Радичков, в която човешките образи и деяния са някак 
мистично свързани с коне – от простата пръчка, яхната от селски хлапак, през кончето 
люлка, през коня със строшени от натоварената платформа крака, до конете, 
връхлетели като хали вървящите по моста хора при Йончови ханове и отключили 
говора на нямото дете.

Когато във връзка с коментираната тема се говори за художествени текстове, 
трябва да се спомене и за литературните произведения във формата на дневник. Те са 
фикционални дневникови записки, водени от името на герой от текстовия свят. 
Моделът е добре представен например в „Княжна Мери” от „Герой на нашето време” 
на  М. Ю. Лермонтов, в „Записки на един луд” от Н. В. Гогол, в „Дневникът на 
излишния човек” от И. С. Тургенев и др. Възможни са и лирически текстове с формата 
на дневник – напр. редица стихотворения на Лермонтов са написани под ден и месец 
вместо заглавие; сходна техника се среща и у В. А. Жуковски.

По-често обаче подобни дневници са части от литературното произведение 
(напр. страниците от дневника на Иван Кондарев от едноименния роман на Емилиян 

5 Тук обаче е въпрос на по-детайлни наблюдения дали във всеки текст от съответната група става дума 
действително за спомен или просто за преносна употреба на думата спомен в общото заглавие.

Станев; откъсите от дневника на мис Халкъм от романа „Жената в бяло” на Уилки 
Колинс и пр.), с което се влиза в следващия структурен модел (вж. вариант втори).

представя 
. Сам по себе си текстът има определено актуално 

съдържание, разгръщащо се по правилата на съответния жанр, и в това съдържание на 
отделни места са вградени една или повече споменни части. Вариантът е изключително 
типичен с особено ярки проявления в битовата и художествената комуникация.

В ежедневната устна реч разказването на спомени е обичайна практика. Този тип 
спомени се подвизават в науката под името лични наративи и са доста коментирани във 
фолклористиката (напр. Добрева 1994; Елчинова 1994). Има хора, особено склонни да 
разказват спомени – било защото се налага в хода на разговора, било за поучение, било 
заради собствената си приятна емоция от връщането към миналото, било защото така е 
устроен нравът им. Може би всеки има такива хора след личните си познати, но един 
образ, познат на всички ни, е Дамянчо Григорът от „Под игото” – човек многоглаголив, 
по определението на Вазов, сладкодумец, неизчерпаем на разкази и с богата фантазия, 
който следи разговора нетърпеливо и търси случай да се залови за нещо споменато, за 
да разкаже минало преживяване. 

Един оригинален устно представен спомен показва пример 5. Това е спомен за 
случка с котарак; възниква по повод на завъртане на разговора около котките. Случката 
има ефектен сюжет във връзка с традиционната подозрителност и недоброжелателност 
на снахи към свекърви. Показателен тук е начинът на въвеждането на спомена между 
репликите на участниците в комуникацията, които след същинския разказ продължават 
темата с коментари, въпроси, емоционални реакции и обобщения.

Много по-удобно се наблюдават възможностите за вписване на спомен в 
цялостен текст в художествени словесни продукти, които по правило са писмени 
текстове и не изчезват в небитието след създаването си, както устните, а при 
изследване позволяват многократно връщане към тях.

Особено впечатление в художествените текстове правят спомените с характер на 
големи ретроспективни вметки в общата структура на текста. Ретроспекцията се 
разглежда от литературната наука като художествена и композиционна техника в 
повествователни творби. Запомнящи се примери от няколко класически разказа са 
например споменът на Драгота за отвличането на Ранка от хаджи Емин от разказа 
„Най-вярната стража” на Йордан Йовков, споменът на Шибил за случилото се през 
последните два месеца – след първата му среща в Рада от разказа „Шибил”, споменът 
на Индже за Пауна, съсичането на детето и последвалите кървави 16 години от разказа 
„Индже”, споменът на учителя Нонин от разказа „Кал” на Елин Пелин за измамната 
любов на Славка и мн. др.

Въвеждането на спомените (и въобще на всякакви ретроспективни вметки) се 
сигнализира по определени начини в езиковата форма на текста. Особено ярки маркери 
са специалните конструкции, които подсказват, че следва въвеждане на събития от 
друго време. Сигнализиращите структури са подобни на отваряща и затваряща скоба, 
между чиито части се помества споменът. Конкретният облик на конструкциите зависи 
от типа реч – вътрешна, външна, авторска, пряка. 

При описано в речта на повествователя спомняне на минали събития от страна 
на герой, в авторската реч се появяват въвеждащи (а после извеждащи) конструкции за 
мислене и спомняне с опорни смислови елементи глаголите мисля, спомням си и 
съществителните мисъл, спомен. Конструкциите са от типа: мисля за, мисля как, мисля 
защо, спомням си, спомням си как, мислите (ми) се връщат/се насочват..., споменът 
(ме) завладява/обгръща..., потапям се/потъвам... в спомени/в мисли за... и под. Ето как 
изглежда текстът при такива структури: Мария от романа „Тютюн” отива с одеяло в 
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(действителен, фактологичен) тип. Споменът е фиктивен, но е представен като реален, 
за конкретния текстов свят напълно имитира действителния.

По-голямата част от текстовете са стихотворни и обикновено (но не 
задължително) носят думата спомен в заглавието си. Ярък пример за коментираната 
текстова структура е стихотворението „Спомен” на Никола Вапцаров – тук целият 
текст представя спомен за огняря, угасващ от туберкулоза (пример 3). От спомените на 
Бойка Вапцарова (Спомени за Вапцаров. София, „Български писател”, 1952: 107) се 
знае, че стихотворението е написано по действителен случай. Цялостна случка, 
разказана като спомен, съставя съдържанието и на стихотворението „Възпоминания от 
Батак” от Иван Вазов.

Спецификата на лирическите текстове по-често предполага не представяне на 
случка, а спомняне на чувство, впечатление, настроение, предмет, човек от минали 
години – например спомен за липсващия любим/любима; за раздяла, запомнена със 
заснежена улица и стъпкано на перона цвете; за минала слава и подвиг, за които 
говорят порутени палати и мъховити твърдини; за хората от гробове, потънали в 
забрава; за тетрадка с мазни листи, които напомнят на гладния за сложената някога 
върху тях баничка (напр. в стихотворенията „Светъл спомен” от Димчо Дебелянов, 
„Ultimum vale” от Елисавета Багряна, „Спомен” от Петко Славейков, „Спомени” и 
„Спомен” от Христо Смирненски, „Спомен” от Блага Димитрова). Ето един пример от 
познат цялостен текст, според който споменът връща лирическия герой в чудния свят 
на детството (пример 4).

Известни са и случаи, когато групи текстове се обединяват върху основата на 
спомен (напр. цикълът „Спомен” от Димчо Дебелянов, стихосбирката „Спомен за един 
живот” от Христо Фотев)5.

Прозаични художествени текстове също могат да съдържат спомен като тяхно 
съвкупно съдържание. Показателен пример е разказът „Един спомен” от Йордан 
Йовков (от цикъла „Те победиха”). Както се знае, разказът е посветен на втората 
годишнина от боевете при Чаталджа (4 – 7.ХІ.1912 г.) и припомня настъплението на 
българската армия, опустошителното взаимно избиване на хора, покъртителни епизоди 
на жертвоготовност, героизъм и страдание. Тук е мястото и на разказа на Михалаки 
Георгиев „Какво са си грачели враните (Спомени от турско време)” (от сб. „Меракът на 
чичо Денчо. Избрани творби”. Издателство на БЗНС, 1980). Класическа е и новелата 
„Спомени за коне” от Йордан Радичков, в която човешките образи и деяния са някак 
мистично свързани с коне – от простата пръчка, яхната от селски хлапак, през кончето 
люлка, през коня със строшени от натоварената платформа крака, до конете, 
връхлетели като хали вървящите по моста хора при Йончови ханове и отключили 
говора на нямото дете.

Когато във връзка с коментираната тема се говори за художествени текстове, 
трябва да се спомене и за литературните произведения във формата на дневник. Те са 
фикционални дневникови записки, водени от името на герой от текстовия свят. 
Моделът е добре представен например в „Княжна Мери” от „Герой на нашето време” 
на  М. Ю. Лермонтов, в „Записки на един луд” от Н. В. Гогол, в „Дневникът на 
излишния човек” от И. С. Тургенев и др. Възможни са и лирически текстове с формата 
на дневник – напр. редица стихотворения на Лермонтов са написани под ден и месец 
вместо заглавие; сходна техника се среща и у В. А. Жуковски.

По-често обаче подобни дневници са части от литературното произведение 
(напр. страниците от дневника на Иван Кондарев от едноименния роман на Емилиян 

5 Тук обаче е въпрос на по-детайлни наблюдения дали във всеки текст от съответната група става дума 
действително за спомен или просто за преносна употреба на думата спомен в общото заглавие.

Станев; откъсите от дневника на мис Халкъм от романа „Жената в бяло” на Уилки 
Колинс и пр.), с което се влиза в следващия структурен модел (вж. вариант втори).

представя 
. Сам по себе си текстът има определено актуално 

съдържание, разгръщащо се по правилата на съответния жанр, и в това съдържание на 
отделни места са вградени една или повече споменни части. Вариантът е изключително 
типичен с особено ярки проявления в битовата и художествената комуникация.

В ежедневната устна реч разказването на спомени е обичайна практика. Този тип 
спомени се подвизават в науката под името лични наративи и са доста коментирани във 
фолклористиката (напр. Добрева 1994; Елчинова 1994). Има хора, особено склонни да 
разказват спомени – било защото се налага в хода на разговора, било за поучение, било 
заради собствената си приятна емоция от връщането към миналото, било защото така е 
устроен нравът им. Може би всеки има такива хора след личните си познати, но един 
образ, познат на всички ни, е Дамянчо Григорът от „Под игото” – човек многоглаголив, 
по определението на Вазов, сладкодумец, неизчерпаем на разкази и с богата фантазия, 
който следи разговора нетърпеливо и търси случай да се залови за нещо споменато, за 
да разкаже минало преживяване. 

Един оригинален устно представен спомен показва пример 5. Това е спомен за 
случка с котарак; възниква по повод на завъртане на разговора около котките. Случката 
има ефектен сюжет във връзка с традиционната подозрителност и недоброжелателност 
на снахи към свекърви. Показателен тук е начинът на въвеждането на спомена между 
репликите на участниците в комуникацията, които след същинския разказ продължават 
темата с коментари, въпроси, емоционални реакции и обобщения.

Много по-удобно се наблюдават възможностите за вписване на спомен в 
цялостен текст в художествени словесни продукти, които по правило са писмени 
текстове и не изчезват в небитието след създаването си, както устните, а при 
изследване позволяват многократно връщане към тях.

Особено впечатление в художествените текстове правят спомените с характер на 
големи ретроспективни вметки в общата структура на текста. Ретроспекцията се 
разглежда от литературната наука като художествена и композиционна техника в 
повествователни творби. Запомнящи се примери от няколко класически разказа са 
например споменът на Драгота за отвличането на Ранка от хаджи Емин от разказа 
„Най-вярната стража” на Йордан Йовков, споменът на Шибил за случилото се през 
последните два месеца – след първата му среща в Рада от разказа „Шибил”, споменът 
на Индже за Пауна, съсичането на детето и последвалите кървави 16 години от разказа 
„Индже”, споменът на учителя Нонин от разказа „Кал” на Елин Пелин за измамната 
любов на Славка и мн. др.

Въвеждането на спомените (и въобще на всякакви ретроспективни вметки) се 
сигнализира по определени начини в езиковата форма на текста. Особено ярки маркери 
са специалните конструкции, които подсказват, че следва въвеждане на събития от 
друго време. Сигнализиращите структури са подобни на отваряща и затваряща скоба, 
между чиито части се помества споменът. Конкретният облик на конструкциите зависи 
от типа реч – вътрешна, външна, авторска, пряка. 

При описано в речта на повествователя спомняне на минали събития от страна 
на герой, в авторската реч се появяват въвеждащи (а после извеждащи) конструкции за 
мислене и спомняне с опорни смислови елементи глаголите мисля, спомням си и 
съществителните мисъл, спомен. Конструкциите са от типа: мисля за, мисля как, мисля 
защо, спомням си, спомням си как, мислите (ми) се връщат/се насочват..., споменът 
(ме) завладява/обгръща..., потапям се/потъвам... в спомени/в мисли за... и под. Ето как 
изглежда текстът при такива структури: Мария от романа „Тютюн” отива с одеяло в 
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градината, ляга под едно орехово дръвче с длани под главата и в съзнанието й 
постепенно изплуват спомени от детството (вж. пример 6).

Действието на конструкциите от посочения вид, между които стои вграденият 
спомен, показват и примери 7, 8, 9.

В някои случаи затварящата “скоба” (конструкцията за край на отклонението 
към спомена) е само имплицитна – самото връщане към събитията отпреди 
прекъсването е достатъчно ясен белег за приключване на спомена. Например в дадения 
откъс от романа “Нощем с белите коне” (пример 10) това добре се подсказва от 
смисловия момент на лежането в леглото в началото и алюзията към същия момент 
след края на спомена. 

При въвеждане на спомен във формите на външна реч на герой като сигнали за 
предстоящата ретроспекция служат самите маркери за въвеждане на разказ, подавани 
във въвеждащата авторска реч (... и започна да разказва, ... поде разказа си той) или в 
речта на самия говорещ (Ти чувал ли си историята за..., Слушай сега да ти кажа за...). 
Краят на спомена може да се маркира пак така явно, но и имплицитно – чрез връщането 
към ситуацията отпреди ретроспекцията, вж. пример 116.

Въвеждането на спомен е типично за прозаичните художествени текстове, но не 
е чуждо и на стихотворните. Ето как в един лирически текст се въвежда спомен за 
сватбата и за годините след нея с характерни конструкции за въвеждане (пример 12).

Коментираните досега примери илюстрираха въвеждане на спомен нацяло, в 
пълнота, представяне на самия спомен като съдържание. Възможни са обаче и случаи, в 
които споменът е само резюмиран – посочена е темата му или са изброени основни 
негови съдържателни моменти, но без те да се разгръщат, тип: „Припомняха си случки 
от казармата”, „Тогава си спомних как съм ловил раците с ръце”. В дадените примери 
става ясен само предметът на спомена, но не се узнава нищо за самото съдържание на 
отделните казармени случки или за това как точно е ставало ловенето на раците. 
Моделът ярко се проявява и във фикционалните текстове. Ето такъв пример от разказа 
„Задушница” на Елин Пелин, когато Стоилка и Станчо разговарят на гробището. 
Споменаването на покойната съпруга предизвиква у Станчо ярки спомени от младите 
години, но какви точно са тези спомени, текстът не съобщава (пример 13).

* * *

Личният спомен заема основно място сред мемоарните текстове, но тяхната 
група е много широка [вж. Добрева, Савова 2009:128]. По-детайлното вглеждане във 
всеки тип от тази група вероятно ще извади още частни варианти, показващи  
невероятно цветния калейдоскоп, в който намира израз скритото в човешката памет 
минало.
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Преди няколко години ми се случи нещо, което никога няма да забравя.
Летувахме със семейството ми на къмпинг “Златна рибка”. Там беше страхотно, защото спяхме в 

големи палатки, които бяха близо до плажа и вечер чувахме как морето шуми.
В края на летуването ми се случи нещо ужасно. На поста на спасителите бе развято червено 

знаме, което означава, че има мъртво вълнение. Предупреждава да не се возим с лодки, пояси и дюшеци 
и да не се отдалечаваме от брега. Ние не се съобразихме с това и надухме нашата лодка. По едно време, 
без да се обадя на никого, аз влязох в нея и започнах да греба към шамандурата. Като стигнах до нея, 
обърнах лодката и започнах да се връщам. Когато приближих брега, прибрах греблата и се излегнах в 
лодката. Беше много приятно да усещам как вълните ме носят. След около пет-десет минути се надигнах 
и видях, че брегът все повече се отдалечаваше. Обзе ме паника. Спуснах греблата и започнах да греба, но 
скоро разбрах, че няма смисъл, защото се въртях в кръг. Започнах да викам, но никой не ме чуваше. В 
това време на брега се вдигнала тревога. Когато родителите ми ме потърсили, а мен ме нямало, те взели 
бинокъла и се загледали в морето. Видели лодката и се обърнали за помощ към спасителите. Те взели 
скутера, за да достигнат по-бързо до мен. Радостта и облекчението, което ме обзе, бе огромно. 
Прехвърлиха ме на сигурно място в скутера и скоро ме изведоха на брега, където попаднах в 
прегръдките на близките ми. Плачехме всички, но вече от радост и щастие за благополучния край на това 
произшествие.                                                                   

                                                                 (Величко Д., VІІ клас)

Алеко Константинов в своята творба “Бай Ганьо” е осмял неинтелигентните, грубите и 
невъзпитани хора. Като неговия герой се срещат и в днешно време хора. Станах неволен наблюдател на 
такива веднъж на жп спирката в “Тракия”.

Точно срещу нея имаше една кръчма, пред която стояха трима човека. Двама от тях бяха седнали 
на една маса и говореха нещо, а третият седеше на друга маса и слушаше разговора им. Самотният от 
тримата мъже явно желаеше да се включи в разговора на другите двама и няколко пъти се намеси, без да 
бъде поканен, като подвикваше невъзпитано. Единият от двамата мъже помоли грубиянина да не се меси 
в техния разговор. Тогава третият мъж се приближи и като удари с юмрук по масата им, извика високо 
обидна реплика. Една чаша се обърна и падна. Мъжът сигурно беше пил. Двамата мъже не искаха да се 
разправят и си тръгнаха. Невъзпитаният човек поседя малко сам. После видя един свой познат на 
отсамния тротоар и гръмогласно, всички да го чуят, му извика за поздрав. Човекът отмина, а оня 
продължи да вика нещо след него.

В това време влакът дойде и аз се качих, но често си спомням този човек с груби обноски. Мисля 
си, че не е добре да бъда като него, защото видях колко грозно и невъзпитано е поведението му, като се 
гледа отстрани. 

(Веселин Г., VІ клас)  
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градината, ляга под едно орехово дръвче с длани под главата и в съзнанието й 
постепенно изплуват спомени от детството (вж. пример 6).

Действието на конструкциите от посочения вид, между които стои вграденият 
спомен, показват и примери 7, 8, 9.

В някои случаи затварящата “скоба” (конструкцията за край на отклонението 
към спомена) е само имплицитна – самото връщане към събитията отпреди 
прекъсването е достатъчно ясен белег за приключване на спомена. Например в дадения 
откъс от романа “Нощем с белите коне” (пример 10) това добре се подсказва от 
смисловия момент на лежането в леглото в началото и алюзията към същия момент 
след края на спомена. 

При въвеждане на спомен във формите на външна реч на герой като сигнали за 
предстоящата ретроспекция служат самите маркери за въвеждане на разказ, подавани 
във въвеждащата авторска реч (... и започна да разказва, ... поде разказа си той) или в 
речта на самия говорещ (Ти чувал ли си историята за..., Слушай сега да ти кажа за...). 
Краят на спомена може да се маркира пак така явно, но и имплицитно – чрез връщането 
към ситуацията отпреди ретроспекцията, вж. пример 116.

Въвеждането на спомен е типично за прозаичните художествени текстове, но не 
е чуждо и на стихотворните. Ето как в един лирически текст се въвежда спомен за 
сватбата и за годините след нея с характерни конструкции за въвеждане (пример 12).

Коментираните досега примери илюстрираха въвеждане на спомен нацяло, в 
пълнота, представяне на самия спомен като съдържание. Възможни са обаче и случаи, в 
които споменът е само резюмиран – посочена е темата му или са изброени основни 
негови съдържателни моменти, но без те да се разгръщат, тип: „Припомняха си случки 
от казармата”, „Тогава си спомних как съм ловил раците с ръце”. В дадените примери 
става ясен само предметът на спомена, но не се узнава нищо за самото съдържание на 
отделните казармени случки или за това как точно е ставало ловенето на раците. 
Моделът ярко се проявява и във фикционалните текстове. Ето такъв пример от разказа 
„Задушница” на Елин Пелин, когато Стоилка и Станчо разговарят на гробището. 
Споменаването на покойната съпруга предизвиква у Станчо ярки спомени от младите 
години, но какви точно са тези спомени, текстът не съобщава (пример 13).

* * *

Личният спомен заема основно място сред мемоарните текстове, но тяхната 
група е много широка [вж. Добрева, Савова 2009:128]. По-детайлното вглеждане във 
всеки тип от тази група вероятно ще извади още частни варианти, показващи  
невероятно цветния калейдоскоп, в който намира израз скритото в човешката памет 
минало.
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В края на летуването ми се случи нещо ужасно. На поста на спасителите бе развято червено 

знаме, което означава, че има мъртво вълнение. Предупреждава да не се возим с лодки, пояси и дюшеци 
и да не се отдалечаваме от брега. Ние не се съобразихме с това и надухме нашата лодка. По едно време, 
без да се обадя на никого, аз влязох в нея и започнах да греба към шамандурата. Като стигнах до нея, 
обърнах лодката и започнах да се връщам. Когато приближих брега, прибрах греблата и се излегнах в 
лодката. Беше много приятно да усещам как вълните ме носят. След около пет-десет минути се надигнах 
и видях, че брегът все повече се отдалечаваше. Обзе ме паника. Спуснах греблата и започнах да греба, но 
скоро разбрах, че няма смисъл, защото се въртях в кръг. Започнах да викам, но никой не ме чуваше. В 
това време на брега се вдигнала тревога. Когато родителите ми ме потърсили, а мен ме нямало, те взели 
бинокъла и се загледали в морето. Видели лодката и се обърнали за помощ към спасителите. Те взели 
скутера, за да достигнат по-бързо до мен. Радостта и облекчението, което ме обзе, бе огромно. 
Прехвърлиха ме на сигурно място в скутера и скоро ме изведоха на брега, където попаднах в 
прегръдките на близките ми. Плачехме всички, но вече от радост и щастие за благополучния край на това 
произшествие.                                                                   

                                                                 (Величко Д., VІІ клас)

Алеко Константинов в своята творба “Бай Ганьо” е осмял неинтелигентните, грубите и 
невъзпитани хора. Като неговия герой се срещат и в днешно време хора. Станах неволен наблюдател на 
такива веднъж на жп спирката в “Тракия”.

Точно срещу нея имаше една кръчма, пред която стояха трима човека. Двама от тях бяха седнали 
на една маса и говореха нещо, а третият седеше на друга маса и слушаше разговора им. Самотният от 
тримата мъже явно желаеше да се включи в разговора на другите двама и няколко пъти се намеси, без да 
бъде поканен, като подвикваше невъзпитано. Единият от двамата мъже помоли грубиянина да не се меси 
в техния разговор. Тогава третият мъж се приближи и като удари с юмрук по масата им, извика високо 
обидна реплика. Една чаша се обърна и падна. Мъжът сигурно беше пил. Двамата мъже не искаха да се 
разправят и си тръгнаха. Невъзпитаният човек поседя малко сам. После видя един свой познат на 
отсамния тротоар и гръмогласно, всички да го чуят, му извика за поздрав. Човекът отмина, а оня 
продължи да вика нещо след него.

В това време влакът дойде и аз се качих, но често си спомням този човек с груби обноски. Мисля 
си, че не е добре да бъда като него, защото видях колко грозно и невъзпитано е поведението му, като се 
гледа отстрани. 

(Веселин Г., VІ клас)  



1� Ивелина Савова 

Аз имах другар,
добър другар,
но… кашляше лошо.
Той беше огняр –
пренасяше с коша кюмюр,
изхвърляше сгур
дванадесет часа на нощ.

Аз помня очите 
на този огняр:
Как жадно поглъщаха тези очи
всички лъчи,
които случайно,
през сажди макар,
се вмъкваха редко
във нашата клетка.

Как бързо се раждаше
трескава жажда 
напролет,
когато шумолят 
листата на двора,
в простора
когато
се стрелкаше ято от птици.

Аз чувствах
как тези зеници се молят,
как страдат,
как тягостно страдат!
Те искаха толкова малка пощада –
до пролет,
до другата пролет!  

Тя – пролетта –
дойде прекрасна:
със слънце,
с топъл дъх
и рози.
Далечен 
теменужен дъх
се носеше в небето ясно.

Но вътре беше мрак 
и как тежеше
легналата проза…

И тъй,
у нас живота се обърка. –
Моторът не работеше добре.
Започна подозрително да хърка
и… спре.
Не знам защо,
но може би,
защото другият умре.

А може би не е така.
А може би, във своя глад,
моторът чакаше ръка
да хвърли в огнения ад
навреме въглищния пласт.
Да, може би.
Не зная аз.
На мен се струваше, че той,
в заекващия си брътвеж,
ме питаше с болезнен вой:
„Къде е другия младеж?”

Той – другият – умре.
А ето –
отвън е пролет.
Надалече
се стрелкат птици по небето.
Но той не ще ги види вече.

А бе такъв другар…
Добър другар!...
Но кашляше лошо.
Един огняр. 
Пренасяше с коша кюмюр,
изхвърляше сгур
дванадесет часа на нощ.

(Никола Вапцаров)

Там преди сто лета,
там шарен бе света,
споменът ме връща 
в дядовата къща – все там.

Там детски смях звъни,
там – царство на игри.
С колене разбити, яхнали звездите,
гонехме мечтите все там.

Дъх на старо вино, сладко от смокини,
скрити още в скрина са там.

Там преди сто лета,
там в мойта махала,
прашни калдъръми
слизат във съня ми,
белите салкъми са там.

Като дим в комина детството отмина.
Боже, що те има, върни ме там.

(Богдана Карадочева7)

А. – Аз бях у едни братовчеди в Плевен, те имат някакъв грамаден котарак, абсолютен, с дълга 
козина. Живее вкъщи обаче това коте, навънка не е излизало, нито знае да се бие. Той е на 3-4 години 
котарака, ама от мъничък го гледат. И ходи навсякъде, спи в леглата им, ходи по масата...

И тя сложила, отивам един ден, сложила си кафе с бисквита. И отидохме в кухнята да направи за 
мен кафе и се връщаме, и кафето там, обаче бисквитата я няма. И тя, докато се сети, вика: “Свекърва ми е 
изяла бисквитата”. Аз викам: “Бе как сега свекърва ти баш една бисквита видяла и ще ти я изяде”. И се 
оказа след туй, че котаракът е снел бисквитата от масичката и я заврял под дивана отдолу. И се чупил. 
Обаче ми стана много смешно, като каза: “Свекърва ми е изяла бисквитата”.

Б. – Те все тъй снахите.
В. – Кой ми изяде закуската!
А. – Гошо.
Б. – Гошо?
А. – Щото точно на Гергьовден се бил родил – и Гошо.
Б. – Те котките много се привързват. Тук имаше едно коте...

(следва нов разказ)

Тя постла одеялото и се излегна върху него… 
… Ето Мария като петгодишно дете <…> Ето майка й преди двадесет години <…> Ето татко 

Пиер в началото на своя път към богатството <…> Ето камилите, натоварени с тютюн <…> Ето няколко 
деца приятелчета, които идваха на гости <…> -

. И тогава тя заспа неусетно.
(Димитър Димов, „Тютюн”, със съкращения)

            

А Индже беше се затворил в чадъра си и, както правеше през последните дни, легна на одъра... и 
се замисли.

[Минал откъс: спомен за Пауна]
Всичко това беше премислил Индже, докато беше на легло... 

(Йордан Йовков, “Индже”)

При тия думи Крайналията замълча и се замисли, замисли се и младият. И 
.

[Минал откъс: спомен за идването на ранения Стоян в дома на Крайналията]
и се усмихваха.

(Йордан Йовков, “На Игликина поляна”)

7 Текстът е повече познат като словесната част на един от обичаните български шлагери. Музиката е на 
Стефан Димитров, а изпълнението – на Васил Найденов.
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Но той не ще ги види вече.

А бе такъв другар…
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изхвърляше сгур
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(Никола Вапцаров)

Там преди сто лета,
там шарен бе света,
споменът ме връща 
в дядовата къща – все там.

Там детски смях звъни,
там – царство на игри.
С колене разбити, яхнали звездите,
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Дъх на старо вино, сладко от смокини,
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там в мойта махала,
прашни калдъръми
слизат във съня ми,
белите салкъми са там.

Като дим в комина детството отмина.
Боже, що те има, върни ме там.

(Богдана Карадочева7)

А. – Аз бях у едни братовчеди в Плевен, те имат някакъв грамаден котарак, абсолютен, с дълга 
козина. Живее вкъщи обаче това коте, навънка не е излизало, нито знае да се бие. Той е на 3-4 години 
котарака, ама от мъничък го гледат. И ходи навсякъде, спи в леглата им, ходи по масата...

И тя сложила, отивам един ден, сложила си кафе с бисквита. И отидохме в кухнята да направи за 
мен кафе и се връщаме, и кафето там, обаче бисквитата я няма. И тя, докато се сети, вика: “Свекърва ми е 
изяла бисквитата”. Аз викам: “Бе как сега свекърва ти баш една бисквита видяла и ще ти я изяде”. И се 
оказа след туй, че котаракът е снел бисквитата от масичката и я заврял под дивана отдолу. И се чупил. 
Обаче ми стана много смешно, като каза: “Свекърва ми е изяла бисквитата”.

Б. – Те все тъй снахите.
В. – Кой ми изяде закуската!
А. – Гошо.
Б. – Гошо?
А. – Щото точно на Гергьовден се бил родил – и Гошо.
Б. – Те котките много се привързват. Тук имаше едно коте...

(следва нов разказ)

Тя постла одеялото и се излегна върху него… 
… Ето Мария като петгодишно дете <…> Ето майка й преди двадесет години <…> Ето татко 

Пиер в началото на своя път към богатството <…> Ето камилите, натоварени с тютюн <…> Ето няколко 
деца приятелчета, които идваха на гости <…> -

. И тогава тя заспа неусетно.
(Димитър Димов, „Тютюн”, със съкращения)

            

А Индже беше се затворил в чадъра си и, както правеше през последните дни, легна на одъра... и 
се замисли.

[Минал откъс: спомен за Пауна]
Всичко това беше премислил Индже, докато беше на легло... 

(Йордан Йовков, “Индже”)

При тия думи Крайналията замълча и се замисли, замисли се и младият. И 
.

[Минал откъс: спомен за идването на ранения Стоян в дома на Крайналията]
и се усмихваха.

(Йордан Йовков, “На Игликина поляна”)

7 Текстът е повече познат като словесната част на един от обичаните български шлагери. Музиката е на 
Стефан Димитров, а изпълнението – на Васил Найденов.
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Кирия Мелани стисна очи. и да полекува душата 
й.

[Минал откъс: разказ за младостта и женитбата на кирия Мелани]

(Лиляна Михайлова, “Корабът”)

Академикът лежеше в чистото бяло легло, с бели изстинали ръце, положени върху завивката... 

[Минал откъс: спомен за ранните години на семейния живот на академика]
Навън старинните часовници на града започнаха да се обаждат един по един. Беше три часът, а 

все още лежеше с отворени будни очи... 
(Павел Вежинов, “Нощем с белите коне”)

– ?
[Минал откъс: история на Стефан]

. Замълчахме и двама... 
(Йордан Йовков, “Овчарова жалба”)

Погледни, ний сме вече и двамата стари,
младостта неусетно изтля.  
Ето: първи сняг моите къдри прошари,
Твоят поглед е благ, но без плам.

, във този ден същи,
в недалечния южен градец
ти дойде и ме взе, и отведе от къщи,
И бе плах като бягащ крадец.

А пък аз се смущавах и спъвах свенливо
в непривичната дълга пола –
и говореха, толкова светло красива
не съм никога още била.

А на пътя от черква, как ясно си спомням,
една стара жена ни видя
и ни даде да пием от глинена стомна
ненапита чешмяна вода.

И затече водата – ту бистра, ту мътна –
безпощадният земен живот.
Но скръбта и неволите свързват по-плътно,
а ний вкусихме не един плод.

кротко говорим и гледаме мъдро,
и безмълвна надежда плетем:
пред прозореца нашия внук златнокъдър
своя пръв урок гласно чете.

(Елисавета Багряна)

– Знаеш ли, Станчо, мен хората много пъти са ми думали за тебе. Къде ти, думам им аз, ще ме 
вземе Станчо. Той се е научил на хубави. Я Божана, викам, каква беше гиздава… 

– Вярно е това, Божана беше хубава…
и задуши думите му. 

Той въздъхна, наведе се, плюна и замълча.
(Елин Пелин, „Задушница”)

( )
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BACKGROUND CONCEPTS AS BASIC MEMORY UNITS (ON THE MATERIAL OF VERBAL 
SIMILES)

professor, PhD Vera Goldberg
Verbal similes reflect interpretation model by comparing the event interpreted with a background event 

which makes a basic memory unit. A non-traditional approach to imagery is suggested. Imagery is treated as a 
way to conceptualize the world; the leading element in it is visual perception of the surrounding world. To 
analyse a background concept a proposition is built up. 
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Предметом настоящего исследования является репрезентированный образными 
глагольными сравнениями способ концептуализации мира. Цель  образного 
глагольного сравнения – передать интерпретацию некоторого события путем сравнения 
с другим, известным в культуре событием, составляющим фрагмент фонового знания. 
Фоновые концепты представляют собой единицы памяти, на которые мы опираемся, 
познавая новое.

Современное понимание образа и образности формируется исследователями в 
области психолингвистики, логического анализа языка, когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии. Представителями этих направлений как в отечественной, так и в 
зарубежной лингвистике развивается понимание образа как «категории сознания» 
[Арутюнова 1998:317], как концепта. Особый акцент сделан на роли чувственного 
восприятия при формировании образа. Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что образ 
«объединяет данные, поступающие по разным каналам связи человека с миром» [там 
же:315], концепт «образа» «объединяет разные чувственно воспринимаемые аспекты» 
[там же:317]. А.А. Залевская говорит об «образах различных сенсорных модальностей 
(в том числе зрительных, слуховых, двигательных) и т.д.» [Залевская 1999:282]. В 
исследованиях последнего времени отмечается зрительное восприятие как важная 
особенность образа, что подчеркивает Н.Д. Арутюнова: «…ведущим является 
зрительное восприятие»; «Даже тогда, когда образ создается заочно, т.е. по данным 
имеющейся информации, он все равно зрим» [Арутюнова 1998:315]. Н.Ф. Алефиренко 
в обзоре, посвященном проблеме языкового образа, также акцентирует аспект 
наглядности [Алефиренко 2002:18-19]. Со зрительным восприятием связывает образ А. 
Пейвио: «visualization (mental imagery)» [Paivio 2006:13]).

Развивая данные положения на базе когнитивного подхода к образу, мы считаем 
возможным предложить иную, нетрадиционную трактовку образности: образность –
это способ концептуализации, основанный на восприятии признаков объекта, при 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки 
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Кирия Мелани стисна очи. и да полекува душата 
й.

[Минал откъс: разказ за младостта и женитбата на кирия Мелани]

(Лиляна Михайлова, “Корабът”)

Академикът лежеше в чистото бяло легло, с бели изстинали ръце, положени върху завивката... 

[Минал откъс: спомен за ранните години на семейния живот на академика]
Навън старинните часовници на града започнаха да се обаждат един по един. Беше три часът, а 

все още лежеше с отворени будни очи... 
(Павел Вежинов, “Нощем с белите коне”)

– ?
[Минал откъс: история на Стефан]

. Замълчахме и двама... 
(Йордан Йовков, “Овчарова жалба”)

Погледни, ний сме вече и двамата стари,
младостта неусетно изтля.  
Ето: първи сняг моите къдри прошари,
Твоят поглед е благ, но без плам.

, във този ден същи,
в недалечния южен градец
ти дойде и ме взе, и отведе от къщи,
И бе плах като бягащ крадец.

А пък аз се смущавах и спъвах свенливо
в непривичната дълга пола –
и говореха, толкова светло красива
не съм никога още била.

А на пътя от черква, как ясно си спомням,
една стара жена ни видя
и ни даде да пием от глинена стомна
ненапита чешмяна вода.

И затече водата – ту бистра, ту мътна –
безпощадният земен живот.
Но скръбта и неволите свързват по-плътно,
а ний вкусихме не един плод.

кротко говорим и гледаме мъдро,
и безмълвна надежда плетем:
пред прозореца нашия внук златнокъдър
своя пръв урок гласно чете.

(Елисавета Багряна)

– Знаеш ли, Станчо, мен хората много пъти са ми думали за тебе. Къде ти, думам им аз, ще ме 
вземе Станчо. Той се е научил на хубави. Я Божана, викам, каква беше гиздава… 

– Вярно е това, Божана беше хубава…
и задуши думите му. 

Той въздъхна, наведе се, плюна и замълча.
(Елин Пелин, „Задушница”)

( )
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BACKGROUND CONCEPTS AS BASIC MEMORY UNITS (ON THE MATERIAL OF VERBAL 
SIMILES)
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Verbal similes reflect interpretation model by comparing the event interpreted with a background event 

which makes a basic memory unit. A non-traditional approach to imagery is suggested. Imagery is treated as a 
way to conceptualize the world; the leading element in it is visual perception of the surrounding world. To 
analyse a background concept a proposition is built up. 
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Предметом настоящего исследования является репрезентированный образными 
глагольными сравнениями способ концептуализации мира. Цель  образного 
глагольного сравнения – передать интерпретацию некоторого события путем сравнения 
с другим, известным в культуре событием, составляющим фрагмент фонового знания. 
Фоновые концепты представляют собой единицы памяти, на которые мы опираемся, 
познавая новое.

Современное понимание образа и образности формируется исследователями в 
области психолингвистики, логического анализа языка, когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии. Представителями этих направлений как в отечественной, так и в 
зарубежной лингвистике развивается понимание образа как «категории сознания» 
[Арутюнова 1998:317], как концепта. Особый акцент сделан на роли чувственного 
восприятия при формировании образа. Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что образ 
«объединяет данные, поступающие по разным каналам связи человека с миром» [там 
же:315], концепт «образа» «объединяет разные чувственно воспринимаемые аспекты» 
[там же:317]. А.А. Залевская говорит об «образах различных сенсорных модальностей 
(в том числе зрительных, слуховых, двигательных) и т.д.» [Залевская 1999:282]. В 
исследованиях последнего времени отмечается зрительное восприятие как важная 
особенность образа, что подчеркивает Н.Д. Арутюнова: «…ведущим является 
зрительное восприятие»; «Даже тогда, когда образ создается заочно, т.е. по данным 
имеющейся информации, он все равно зрим» [Арутюнова 1998:315]. Н.Ф. Алефиренко 
в обзоре, посвященном проблеме языкового образа, также акцентирует аспект 
наглядности [Алефиренко 2002:18-19]. Со зрительным восприятием связывает образ А. 
Пейвио: «visualization (mental imagery)» [Paivio 2006:13]).

Развивая данные положения на базе когнитивного подхода к образу, мы считаем 
возможным предложить иную, нетрадиционную трактовку образности: образность –
это способ концептуализации, основанный на восприятии признаков объекта, при 
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котором ведущим является зрительное восприятие. В результате данного процесса 
образуются образные концепты, составляющие единицы памяти.

Исходя из предложенного понимания образности, мы будем далее анализировать 
образные глагольные сравнения. Вслед за Н. Гисборном, мы квалифицируем две части 
сравнения, занимающие позиции слева и справа от союза like (как), как аргументы 
союза [Gisborne 1998]. Особенностью глагольных сравнений является то, что оба аргумента 
передают событие, т.е. событийный концепт. Рассмотрим, какие компоненты сравнения 
отражают образность как способ концептуализации.

Образные глагольные сравнения позволяют говорящему передать свою 
интерпретацию некоторого события. Для того, чтобы выявить видение 
интерпретируемого события говорящим, или наблюдателем, необходимо исследовать 
событийный концепт, репрезентированный вторым аргументом сравнения и 
представляющий собой опорную единицу памяти, т.е. «когнитивную опору». Такая  
единица памяти является опорой для познания интерпретируемого события. Предлагая
термин «когнитивная опора» [Гольдберг 2011], мы исходим из того, что имеющееся у 
человека фоновое знание, вполне очевидно, никогда не активизируется в полном 
объеме. В той или иной ситуации активизируются лишь отдельные кванты фонового 
знания. Именно активизируемый в данный момент квант фонового знания мы 
обозначаем термином когнитивная опора. Когнитивная опора существует в виде трех 
форматов фонового знания: фоновая сфера, фоновый концепт, фоновая 
характеристика. В целях нашего исследования мы будем обращаться к двум 
форматам: фоновый (событийный) концепт и фоновая характеристика. 

Например, фоновые концепты репрезентированы в следующих примерах 
(репрезентант выделен подчеркиванием):

In a second, six of them have taken him to the floor. And – in the next second – he is 
flinging them away like a lion shaking off hyenas [COCA]; …his piercing eyes tend to look 
deep into me for a second, as if looking for something, like a computer doing a search on its 
hard drive. (Английские примеры, источник которых не указан, и русские примеры 
заимствованы, соответственно, из [BNC] и [НКРЯ]).

Второй аргумент, репрезентирующий когнитивную опору, обозначается нами 
термином «опорный элемент» [Гольдберг 2010:150-151]. 

Для того, чтобы проанализировать структуру события, необходимо обратиться к 
пропозиции, поскольку «пропозиция фиксирует важнейшие составные части события» 
[Болдырев 2009:59]. З.Д. Попова, со ссылкой на Е.В. Падучеву, подчеркивает, что 
«компоненты пропозиции отражают действительность непосредственно, то есть у них 
есть референты (деятель, действие, объект действия, место и время действия и т.п.)» 
[Попова 2009:25]. Пропозициональные модели, по словам Дж. Лакоффа, определяют 
элементы, их свойства и отношения между ними [Lakoff 1990:113]. 

Рассмотрим приведенные выше примеры. В этих примерах в обоих аргументах 
представлены пропозиции, отражающие обязательные и факультативные элементы 
события. Обратим особое внимание на пропозиции второго аргумента: a lion is shaking 
off hyenas; a computer is doing a search on its hard drive. В них отражены обязательные
элементы события: субъект (a lion, a computer) и действие (shaking off, doing a search), а
также факультативные элементы: объект (hyenas), место действия (on its hard drive).

Однако значительно чаще во втором аргументе сравнения эксплицирован лишь 
субъект события, а действие остается невыраженным. В таком случае необходимо 
найти прием, который позволил бы увидеть полную структуру фонового события. 
Таким приемом является реконструкция, восстановление недостающего элемента 
события, т.е. достраивание пропозиции второго аргумента (далее: пропозиция2). 
Источником достраивания являются элементы пропозиции первого аргумента (далее: 

пропозиция1), отражающей интерпретируемое событие. Наиболее часто достраиванию 
подлежит предикат: 

He stumped like an old man. Достраивается элемент пропозиции2 stumps, ср.: He 
stumped – an old man stumps;

I know I'm no end of a brute, and roar like a bear when I lose my temper... 
Достраивается элемент пропозиции2 roars: I roar – a bear roars;

I cried like a baby… Достраивается элемент пропозиции2 cries: I cried – a baby
cries;

She was sobbing like a baby… Достраивается элемент пропозиции2 sobs: She was
sobbing – a baby sobs.

Таким образом, показав полную структуру фонового события, можно исследовать 
процесс интерпретации исходного события, представленного первым аргументом. 
Анализ показал, что в качестве фонового событийного концепта (опорной единицы 
памяти) выступают различные структуры знания: гештальт, фрейм, мыслительная 
картинка [Бабушкин 1996], сценарий и др. В приведенном выше примере …he is
flinging them away like a lion shaking off hyenas [COCA] фоновый концепт представляет 
собой сочетание сценарного фрейма и мыслительной картинки. Поясним это 
подробнее.

Для интерпретации исходного события he is flinging them away необходимо 
проанализировать фоновый концепт A LION IS SHAKING OFF HYENAS. Этот концепт 
представляет собой сценарий, т.к. путем инференции можно выделить эпизоды, из 
которых складывается данное событие: hyenas attack the lion; the lion feels the danger; the
lion is shaking off the hyenas. Не менее важны для фонового концепта, на наш взгляд, 
некоторые характеристики, обусловленные фоновым знанием человека: гиены 
представляют опасность для льва; лев сильнее, чем гиены. Эти характеристики 
профилируются, становятся фоновыми и позволяют представить фоновый концепт как 
сценарный фрейм. Названные характеристики проецируются на интерпретируемый 
событийный концепт HE IS FLINGING THEM AWAY. Проецируется также оценочная 
характеристика, являющаяся фоновой: субъект фонового события lion повышает 
оценку субъекта интерпретируемого события he.

Кроме сценарного фрейма, фоновый концепт A LION IS SHAKING OFF HYENAS
можно квалифицировать и как мыслительную картинку, чему способствует 
грамматическая форма shaking, отражающая воспринимаемый визуально (хотя и 
заочно) процесс. В целом, фоновый концепт, будучи опорной единицей памяти,
позволяет интерпретировать событие he is flinging them away следующим образом. 

1. Восстанавливается ход события, т.е. сценарий: на субъекта события напали; он 
понимает опасность; он отбрасывает противников.

2. Профилируются характеристики фонового концепта (фоновые характеристики), 
которые видятся как аналоговые для опорного и интерпретируемого концептов. 
Фоновые характеристики проецируются на интерпретируемый концепт. В результате 
содержание интерпретируемого концепта обогащается характеристиками: противники 
опасны; субъект события сильнее своих противников.

3. Субъект фонового события lion повышает оценку субъекта интерпретируемого 
события.  

4. В результате опоры на мыслительную картинку интерпретируемое событие как 
бы визуализируется и также становится мыслительной картинкой. 

В рассмотренных образных сравнениях роль предиката пропозиции1 выполняли 
акциональные глагольные единицы, называющие действие [Болдырев 1995]  (do a
search, sob, roar, cry, treat, flow, fling away). В материале исследования среди образных 
сравнений была выделена еще одна группа, где роль предиката пропозиции1 
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котором ведущим является зрительное восприятие. В результате данного процесса 
образуются образные концепты, составляющие единицы памяти.

Исходя из предложенного понимания образности, мы будем далее анализировать 
образные глагольные сравнения. Вслед за Н. Гисборном, мы квалифицируем две части 
сравнения, занимающие позиции слева и справа от союза like (как), как аргументы 
союза [Gisborne 1998]. Особенностью глагольных сравнений является то, что оба аргумента 
передают событие, т.е. событийный концепт. Рассмотрим, какие компоненты сравнения 
отражают образность как способ концептуализации.

Образные глагольные сравнения позволяют говорящему передать свою 
интерпретацию некоторого события. Для того, чтобы выявить видение 
интерпретируемого события говорящим, или наблюдателем, необходимо исследовать 
событийный концепт, репрезентированный вторым аргументом сравнения и 
представляющий собой опорную единицу памяти, т.е. «когнитивную опору». Такая  
единица памяти является опорой для познания интерпретируемого события. Предлагая
термин «когнитивная опора» [Гольдберг 2011], мы исходим из того, что имеющееся у 
человека фоновое знание, вполне очевидно, никогда не активизируется в полном 
объеме. В той или иной ситуации активизируются лишь отдельные кванты фонового 
знания. Именно активизируемый в данный момент квант фонового знания мы 
обозначаем термином когнитивная опора. Когнитивная опора существует в виде трех 
форматов фонового знания: фоновая сфера, фоновый концепт, фоновая 
характеристика. В целях нашего исследования мы будем обращаться к двум 
форматам: фоновый (событийный) концепт и фоновая характеристика. 

Например, фоновые концепты репрезентированы в следующих примерах 
(репрезентант выделен подчеркиванием):

In a second, six of them have taken him to the floor. And – in the next second – he is 
flinging them away like a lion shaking off hyenas [COCA]; …his piercing eyes tend to look 
deep into me for a second, as if looking for something, like a computer doing a search on its 
hard drive. (Английские примеры, источник которых не указан, и русские примеры 
заимствованы, соответственно, из [BNC] и [НКРЯ]).

Второй аргумент, репрезентирующий когнитивную опору, обозначается нами 
термином «опорный элемент» [Гольдберг 2010:150-151]. 

Для того, чтобы проанализировать структуру события, необходимо обратиться к 
пропозиции, поскольку «пропозиция фиксирует важнейшие составные части события» 
[Болдырев 2009:59]. З.Д. Попова, со ссылкой на Е.В. Падучеву, подчеркивает, что 
«компоненты пропозиции отражают действительность непосредственно, то есть у них 
есть референты (деятель, действие, объект действия, место и время действия и т.п.)» 
[Попова 2009:25]. Пропозициональные модели, по словам Дж. Лакоффа, определяют 
элементы, их свойства и отношения между ними [Lakoff 1990:113]. 

Рассмотрим приведенные выше примеры. В этих примерах в обоих аргументах 
представлены пропозиции, отражающие обязательные и факультативные элементы 
события. Обратим особое внимание на пропозиции второго аргумента: a lion is shaking 
off hyenas; a computer is doing a search on its hard drive. В них отражены обязательные
элементы события: субъект (a lion, a computer) и действие (shaking off, doing a search), а
также факультативные элементы: объект (hyenas), место действия (on its hard drive).

Однако значительно чаще во втором аргументе сравнения эксплицирован лишь 
субъект события, а действие остается невыраженным. В таком случае необходимо 
найти прием, который позволил бы увидеть полную структуру фонового события. 
Таким приемом является реконструкция, восстановление недостающего элемента 
события, т.е. достраивание пропозиции второго аргумента (далее: пропозиция2). 
Источником достраивания являются элементы пропозиции первого аргумента (далее: 

пропозиция1), отражающей интерпретируемое событие. Наиболее часто достраиванию 
подлежит предикат: 

He stumped like an old man. Достраивается элемент пропозиции2 stumps, ср.: He 
stumped – an old man stumps;

I know I'm no end of a brute, and roar like a bear when I lose my temper... 
Достраивается элемент пропозиции2 roars: I roar – a bear roars;

I cried like a baby… Достраивается элемент пропозиции2 cries: I cried – a baby
cries;

She was sobbing like a baby… Достраивается элемент пропозиции2 sobs: She was
sobbing – a baby sobs.

Таким образом, показав полную структуру фонового события, можно исследовать 
процесс интерпретации исходного события, представленного первым аргументом. 
Анализ показал, что в качестве фонового событийного концепта (опорной единицы 
памяти) выступают различные структуры знания: гештальт, фрейм, мыслительная 
картинка [Бабушкин 1996], сценарий и др. В приведенном выше примере …he is
flinging them away like a lion shaking off hyenas [COCA] фоновый концепт представляет 
собой сочетание сценарного фрейма и мыслительной картинки. Поясним это 
подробнее.

Для интерпретации исходного события he is flinging them away необходимо 
проанализировать фоновый концепт A LION IS SHAKING OFF HYENAS. Этот концепт 
представляет собой сценарий, т.к. путем инференции можно выделить эпизоды, из 
которых складывается данное событие: hyenas attack the lion; the lion feels the danger; the
lion is shaking off the hyenas. Не менее важны для фонового концепта, на наш взгляд, 
некоторые характеристики, обусловленные фоновым знанием человека: гиены 
представляют опасность для льва; лев сильнее, чем гиены. Эти характеристики 
профилируются, становятся фоновыми и позволяют представить фоновый концепт как 
сценарный фрейм. Названные характеристики проецируются на интерпретируемый 
событийный концепт HE IS FLINGING THEM AWAY. Проецируется также оценочная 
характеристика, являющаяся фоновой: субъект фонового события lion повышает 
оценку субъекта интерпретируемого события he.

Кроме сценарного фрейма, фоновый концепт A LION IS SHAKING OFF HYENAS
можно квалифицировать и как мыслительную картинку, чему способствует 
грамматическая форма shaking, отражающая воспринимаемый визуально (хотя и 
заочно) процесс. В целом, фоновый концепт, будучи опорной единицей памяти,
позволяет интерпретировать событие he is flinging them away следующим образом. 

1. Восстанавливается ход события, т.е. сценарий: на субъекта события напали; он 
понимает опасность; он отбрасывает противников.

2. Профилируются характеристики фонового концепта (фоновые характеристики), 
которые видятся как аналоговые для опорного и интерпретируемого концептов. 
Фоновые характеристики проецируются на интерпретируемый концепт. В результате 
содержание интерпретируемого концепта обогащается характеристиками: противники 
опасны; субъект события сильнее своих противников.

3. Субъект фонового события lion повышает оценку субъекта интерпретируемого 
события.  

4. В результате опоры на мыслительную картинку интерпретируемое событие как 
бы визуализируется и также становится мыслительной картинкой. 

В рассмотренных образных сравнениях роль предиката пропозиции1 выполняли 
акциональные глагольные единицы, называющие действие [Болдырев 1995]  (do a
search, sob, roar, cry, treat, flow, fling away). В материале исследования среди образных 
сравнений была выделена еще одна группа, где роль предиката пропозиции1 
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выполняют глаголы восприятия: внешнего восприятия (look, sound, выглядеть, звучать) 
и внутреннего восприятия (feel, чувствовать себя). Таким образом, интерпретируемым 
является событие внешнего (зрительного, слухового) или внутреннего восприятия (о 
«событии восприятия зрением» см. [Колесов 2009]): 

…you look like a lady… (Ch. Bronte); I'm only 22 but I feel like an old man
sometimes…; Старуха, ты звучишь как жена дипломата, а на самом деле ты хорошая
девка… (В. Аксенов).

В приведенных примерах прием достраивания пропозиции в целях анализа 
фонового события оказывается неприменим, ср. …you look like a lady – достроенная 
пропозиция2 a lady looks неинформативна, не способствует интерпретации исходного 
события восприятия; …I feel like an old man… - достроенная пропозиция2 an old man
feels также неинформативна. Объяснение этому видится в том, что сравнения, 
включающие акциональные глаголы и глаголы восприятия, закреплены за 
интерпретацией разных типов событий: динамического и статического, т.е. событий, 
воспринимаемых в динамике или статике. 

Образные сравнения, закрепленные за интерпретацией события в динамике, 
раскрывают:

субъект и его действия – I… roar like a bear;
субъект и его взаимодействие с объектом, на который направлено действие – She

treated me like a workman…; he is flinging them away like a lion shaking off hyenas;
отношение доминирования -

а) по размеру: К хате, повыше, прилегал огород с подсолнечниками, маком,
любистком, грядами луку, капусты; дальше ― небольшой садик из вишен, черешен,
груш, слив, а в центре, как великан между карликами, высился бог весть как попавший
сюда высочайший серебристый тополь (А.О. Осипович); 

б) в социальной иерархии; по значимости и по росту: …у доски, прямо перед
ребятами, как великан перед карликами, возвышался директор Губернаторов (Ю.
Коваль); …Mr. Creakle entered after breakfast, and stood in the doorway looking round
upon us like a giant in a story-book surveying his captives (Ch. Dickens);

в) в своем пространстве, в отличие от чужого: - Мы все в грехах погрязли, Микита 
Вуколыч... Аз глаголю тебе: изыди вон! Микитушка трясся от смеха и теребил свою 
бороду. На Митрия Степаныча он смотрел, как великан на пигмея. - Не изыду, 
Митрий Степаныч: я – дома… (Ф.В. Гладков). 

Таким образом, анализ показал, что определенные типы образных сравнений 
закреплены за интерпретацией событий, воспринимаемых в динамике или в статике. В 
целях терминологического разграничения таких событий мы предлагаем для события, 
воспринимаемого в динамике, заимствованный из сферы компьютерных технологий 
термин «событие-действие» [События портлета], который удобно соотносить с 
принятым в лингвистической литературе термином «событие восприятия» [Колесов 
2009].   

В любом образном сравнении пропозиция1 отражает образ, создаваемый «очно»; 
пропозиция2 отражает заочно создаваемый образ, но, как подчеркивает Н.Д. 
Арутюнова, «он все равно зрим» [Арутюнова 1998: 315]. В этом заключается 
образность как способ концептуализации.

Далее проанализируем специфику отражения образности во втором аргументе 
образного сравнения – опорном элементе. Опорный элемент репрезентирует фоновое 
событие, визуальное восприятие которого осуществляется «заочно».

«Заочное» визуальное восприятие, отраженное в опорном элементе, может 
воспроизводить фоновое событие, воспринимаемое реально, или воображаемое 
событие. В первом случае говорящий опирается на реальный опыт, полученный в 

результате непосредственного контакта с окружающим миром или опосредованного 
контакта (литература, обучение и прочие источники информации). Опорный элемент 
может обеспечивать «заочное» визуальное восприятие также и воображаемого события.

Далее, исходя из предложенного выше понимания образности как способа 
концептуализации, основанного на восприятии признаков объекта, при котором 
ведущим является зрительное восприятие, проанализируем отражение данного способа 
концептуализации в каждом из двух названных выше типов сравнения. Именно 
отражение зрительного восприятия как ведущей сенсорной модальности позволяет 
квалифицировать эти сравнения как образные.

Как было сказано, при интерпретации события опора может осуществляться на 
разные структуры знания. Это позволяет выделить несколько видов образного 
сравнения в пределах каждого из двух представленных выше типов. Сигналом той или 
иной структуры знания является структура опорного элемента сравнения.  

Рассмотрим образные сравнения первого типа, закрепленные за интерпретацией 
события-действия. 

1) Гештальт как фоновый концепт
I cried like a baby…; …the Finale goes off like a rocket.
В данном виде образного сравнения опорный элемент называет один конкретный 

объект, без уточнения его деталей, как правило – объект базового уровня 
категоризации (a baby, a rocket). Фоновое событие представлено простой пропозицией: 
a baby cries, a rocket goes off. Это позволяет сделать вывод, что в данном виде образных 
сравнений в качестве фонового концепта выступает такая структура знания, как 
гештальт. 

Думается, что в каждом из приведенных сравнений образность создается двумя 
пропозициями – пропозицией1 и пропозицией2: I cried и a baby cries; the Finale goes off
и a rocket goes off. Покажем это подробнее на первом примере. Глагол cry толкуется
следующим образом: 1. to utter inarticulate sounds, esp. of lamentation, grief, or suffering,
usually with tears. 2. to weep; shed tears, with or without sound [Webster]. Как видим,
глагол cry включает семы, которые отражают воспринимаемые наблюдателем признаки
объекта: визуально воспринимаемый признак 'обычно со слезами' (usually with tears) и
признак, воспринимаемый аудиально, хотя и с некоторой долей вероятности: 'издавать
нечленораздельные звуки' (utter inarticulate sounds), 'со звуком или беззвучно' (with or
without sound). Семантический анализ позволяет заключить, что глагол cry называет 
действие, восприятие которого предполагает в качестве ведущей сенсорной 
модальности зрительное восприятие, поскольку восприятие аудиального признака 
имеет лишь некоторую долю вероятности: нечленораздельные звуки (inarticulate sounds), 
или беззвучно (or without sound).

Тогда как пропозиция1 отражает образность через семантику глагола, 
пропозиция2 a baby cries отражает образность через передаваемую сцену в целом. Эта 
сцена воспринимается визуально, хотя и «заочно, т.е. по данным имеющейся 
информации» [Арутюнова 1998:315]. Думается, что для данного случая «имеющаяся 
информация» есть типичность подобного события для многих культур.

Из сказанного можно сделать вывод, что образность как способ концептуализации 
отражается в двух аргументах глагольного сравнения рассматриваемого типа: не только 
во втором, которым является опорный элемент, но и в глаголе первого аргумента. 
Образностью, т.е. преобладанием визуальной перцепции при осмыслении события, 
обусловлена динамичность как интерпретируемого, так и фонового события.  

Опорный элемент образного глагольного сравнения может получать 
конкретизирующее развитие, которое повышает эффект зрительного восприятия и 
отражает усложнение фонового концепта от гештальта до фрейма, мыслительной 
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выполняют глаголы восприятия: внешнего восприятия (look, sound, выглядеть, звучать) 
и внутреннего восприятия (feel, чувствовать себя). Таким образом, интерпретируемым 
является событие внешнего (зрительного, слухового) или внутреннего восприятия (о 
«событии восприятия зрением» см. [Колесов 2009]): 

…you look like a lady… (Ch. Bronte); I'm only 22 but I feel like an old man
sometimes…; Старуха, ты звучишь как жена дипломата, а на самом деле ты хорошая
девка… (В. Аксенов).

В приведенных примерах прием достраивания пропозиции в целях анализа 
фонового события оказывается неприменим, ср. …you look like a lady – достроенная 
пропозиция2 a lady looks неинформативна, не способствует интерпретации исходного 
события восприятия; …I feel like an old man… - достроенная пропозиция2 an old man
feels также неинформативна. Объяснение этому видится в том, что сравнения, 
включающие акциональные глаголы и глаголы восприятия, закреплены за 
интерпретацией разных типов событий: динамического и статического, т.е. событий, 
воспринимаемых в динамике или статике. 

Образные сравнения, закрепленные за интерпретацией события в динамике, 
раскрывают:

субъект и его действия – I… roar like a bear;
субъект и его взаимодействие с объектом, на который направлено действие – She

treated me like a workman…; he is flinging them away like a lion shaking off hyenas;
отношение доминирования -

а) по размеру: К хате, повыше, прилегал огород с подсолнечниками, маком,
любистком, грядами луку, капусты; дальше ― небольшой садик из вишен, черешен,
груш, слив, а в центре, как великан между карликами, высился бог весть как попавший
сюда высочайший серебристый тополь (А.О. Осипович); 

б) в социальной иерархии; по значимости и по росту: …у доски, прямо перед
ребятами, как великан перед карликами, возвышался директор Губернаторов (Ю.
Коваль); …Mr. Creakle entered after breakfast, and stood in the doorway looking round
upon us like a giant in a story-book surveying his captives (Ch. Dickens);

в) в своем пространстве, в отличие от чужого: - Мы все в грехах погрязли, Микита 
Вуколыч... Аз глаголю тебе: изыди вон! Микитушка трясся от смеха и теребил свою 
бороду. На Митрия Степаныча он смотрел, как великан на пигмея. - Не изыду, 
Митрий Степаныч: я – дома… (Ф.В. Гладков). 

Таким образом, анализ показал, что определенные типы образных сравнений 
закреплены за интерпретацией событий, воспринимаемых в динамике или в статике. В 
целях терминологического разграничения таких событий мы предлагаем для события, 
воспринимаемого в динамике, заимствованный из сферы компьютерных технологий 
термин «событие-действие» [События портлета], который удобно соотносить с 
принятым в лингвистической литературе термином «событие восприятия» [Колесов 
2009].   

В любом образном сравнении пропозиция1 отражает образ, создаваемый «очно»; 
пропозиция2 отражает заочно создаваемый образ, но, как подчеркивает Н.Д. 
Арутюнова, «он все равно зрим» [Арутюнова 1998: 315]. В этом заключается 
образность как способ концептуализации.

Далее проанализируем специфику отражения образности во втором аргументе 
образного сравнения – опорном элементе. Опорный элемент репрезентирует фоновое 
событие, визуальное восприятие которого осуществляется «заочно».

«Заочное» визуальное восприятие, отраженное в опорном элементе, может 
воспроизводить фоновое событие, воспринимаемое реально, или воображаемое 
событие. В первом случае говорящий опирается на реальный опыт, полученный в 

результате непосредственного контакта с окружающим миром или опосредованного 
контакта (литература, обучение и прочие источники информации). Опорный элемент 
может обеспечивать «заочное» визуальное восприятие также и воображаемого события.

Далее, исходя из предложенного выше понимания образности как способа 
концептуализации, основанного на восприятии признаков объекта, при котором 
ведущим является зрительное восприятие, проанализируем отражение данного способа 
концептуализации в каждом из двух названных выше типов сравнения. Именно 
отражение зрительного восприятия как ведущей сенсорной модальности позволяет 
квалифицировать эти сравнения как образные.

Как было сказано, при интерпретации события опора может осуществляться на 
разные структуры знания. Это позволяет выделить несколько видов образного 
сравнения в пределах каждого из двух представленных выше типов. Сигналом той или 
иной структуры знания является структура опорного элемента сравнения.  

Рассмотрим образные сравнения первого типа, закрепленные за интерпретацией 
события-действия. 

1) Гештальт как фоновый концепт
I cried like a baby…; …the Finale goes off like a rocket.
В данном виде образного сравнения опорный элемент называет один конкретный 

объект, без уточнения его деталей, как правило – объект базового уровня 
категоризации (a baby, a rocket). Фоновое событие представлено простой пропозицией: 
a baby cries, a rocket goes off. Это позволяет сделать вывод, что в данном виде образных 
сравнений в качестве фонового концепта выступает такая структура знания, как 
гештальт. 

Думается, что в каждом из приведенных сравнений образность создается двумя 
пропозициями – пропозицией1 и пропозицией2: I cried и a baby cries; the Finale goes off
и a rocket goes off. Покажем это подробнее на первом примере. Глагол cry толкуется
следующим образом: 1. to utter inarticulate sounds, esp. of lamentation, grief, or suffering,
usually with tears. 2. to weep; shed tears, with or without sound [Webster]. Как видим,
глагол cry включает семы, которые отражают воспринимаемые наблюдателем признаки
объекта: визуально воспринимаемый признак 'обычно со слезами' (usually with tears) и
признак, воспринимаемый аудиально, хотя и с некоторой долей вероятности: 'издавать
нечленораздельные звуки' (utter inarticulate sounds), 'со звуком или беззвучно' (with or
without sound). Семантический анализ позволяет заключить, что глагол cry называет 
действие, восприятие которого предполагает в качестве ведущей сенсорной 
модальности зрительное восприятие, поскольку восприятие аудиального признака 
имеет лишь некоторую долю вероятности: нечленораздельные звуки (inarticulate sounds), 
или беззвучно (or without sound).

Тогда как пропозиция1 отражает образность через семантику глагола, 
пропозиция2 a baby cries отражает образность через передаваемую сцену в целом. Эта 
сцена воспринимается визуально, хотя и «заочно, т.е. по данным имеющейся 
информации» [Арутюнова 1998:315]. Думается, что для данного случая «имеющаяся 
информация» есть типичность подобного события для многих культур.

Из сказанного можно сделать вывод, что образность как способ концептуализации 
отражается в двух аргументах глагольного сравнения рассматриваемого типа: не только 
во втором, которым является опорный элемент, но и в глаголе первого аргумента. 
Образностью, т.е. преобладанием визуальной перцепции при осмыслении события, 
обусловлена динамичность как интерпретируемого, так и фонового события.  

Опорный элемент образного глагольного сравнения может получать 
конкретизирующее развитие, которое повышает эффект зрительного восприятия и 
отражает усложнение фонового концепта от гештальта до фрейма, мыслительной 
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картинки или сценария. Об этом свидетельствуют приводимые ниже фрагменты 
оригинальных контекстов:

- развитие фонового концепта от гештальта до фрейма:
cried like a child → cried like a child in the dark (появляется структурный элемент, 

заполняющий во фрейме слот обстоятельство плача – in the dark);
- развитие фонового концепта от гештальта до мыслительной картинки:
looked at one another like two cats → looked at one another like two cats glaring at 

each other before a fight;
- развитие фонового концепта от гештальта до сценария:
повиновалась неохотно, как ребенок → повиновалась неохотно, как ребенок,

который хочет остаться там, откуда уводят.
Далее сопоставим роль данных структур знания в образном познании мира.
2) Фрейм как фоновый концепт
Then she cried like a child in the dark for her loss. 
На базе опорного элемента a child in the dark выявляется пропозиция a child cries

in the dark. Группу in the dark можно рассматривать как репрезентант одного из 
факультативных элементов фрейма Плач ребенка – обстоятельство плача. Это 
позволяет квалифицировать структуру знания, репрезентированную опорным 
элементом a child in the dark, как фрейм. Усиление образности объясняется тем, что, в 
дополнение к факторам, представленным выше, зрительно воспринимаемый (хотя и 
заочно) образ in the dark выражен эксплицитно, а не имплицитно, как образы, 
инкорпорированные в семантике глагола cry. Следовательно, фрейм в качестве 
фонового концепта повышает образность по сравнению с гештальтом.  

Выделим далее из массива приведенных выше примеров такие, где фоновый 
концепт представляет собой мыслительную картинку или сценарий. 

3) Мыслительная картинка как фоновый концепт
Мыслительную картинку, репрезентированную в опорных элементах образных 

сравнений, можно представить в виде пропозиций:  
[like] milk bubbling in a saucepan, trying to boil over and escape the unendurable heat 

→ milk bubbles in a saucepan, trying to boil over and escape the unendurable heat;
[like] two cats glaring at each other before a fight → two cats glare at each other 

before a fight; 
[like] a distant giant whistling for his house-dog → a distant giant whistles for his

house-dog;
[like] a doctor checking the symptoms of a sickly patient → a doctor checks the 

symptoms of a sickly patient.
В ряде случаев выявление мыслительной картинки потребовало достраивания 

предиката пропозиции2:
had disappeared like snow in the sunshine → snow disappears in the sunshine;
The tension hung… like electricity in the air just before lightning strikes → electric 

tension hangs in the air before lightning strikes; 
опустится…, как солнце в вечерний час→ солнце опускается в вечерний час; 
растворился…, как сахар в чае→ сахар растворяется в чае.
Мыслительная картинка повышает зримость как основу концептуализации 

опорного события, тем самым увеличивая степень образности по сравнению с 
фреймом. 

4) Сценарий как фоновый концепт
Эпизоды сценария можно увидеть в комплексе соответствующих пропозиций,

например:

[like] a wild frantic bird that is rending its own plumage in its desperation → a wild 
frantic bird is in desperation; the bird is rending its own plumage;

гремит как сахар в сахарнице, когда выбираешь в ней себе кусок подходящий →
человек выбирает в сахарнице подходящий кусок; сахар в сахарнице гремит;

[как] ребенок, который хочет остаться там, откуда уводят → ребенок хочет
остаться; ребенка уводят.

Сценарий в качестве фонового концепта отражает несколько действий и поэтому 
делает опорное событие еще более динамичным и, следовательно, более «зримым», чем 
мыслительная картинка. Сценарий более, чем мыслительная картинка, способствует 
повышению образности.

Далее рассмотрим образные сравнения второго типа, которые закреплены за 
интерпретацией событий внешнего и внутреннего восприятия. Фоновый концепт в этих 
сравнениях, как и в образных сравнениях первого типа, представляет собой гештальт, 
фрейм, мыслительную картинку или сценарий. Проанализируем каждый из названных 
видов этого типа сравнений.  

1) Гештальт как фоновый концепт
…she looked like a rustic, and they were all delicacy and cultivation (Ch. Bronte); 

There are all sorts of people trying to rob and cheat you, but you sound like a doctor…; I'm 
only 22 but I feel like an old man sometimes…; Он выглядел, как обычный советский
мужик… (В. Аксенов); Канцлер ФРГ, я это видел, на Байкале, выглядел как завзятый
сибиряк (Б. Грищенко); …жена советского офицера не может выглядеть как
хулиганка (Э. Лимонов). 

В этих сравнениях опорный элемент называет один конкретный объект: rustic,
doctor, old man, обычный советский мужик, завзятый сибиряк, хулиганка. Это говорит о 
том, что он репрезентирует цельную структуру знания – гештальт. Однако в этой 
структуре знания приоритетным является отражение визуально воспринимаемых 
признаков. В сравнениях, в которых интерпретируется событие внешнего зрительного 
восприятия, говорящий опирается на прототип внешнего облика деревенского жителя 
(деревенщины – a rustic), «обычного(!) советского мужика», «завзятого(!) сибиряка», 
«хулиганки»; прототип внешнего облика включает зримые, визуально воспринимаемые 
характеристики. Фоновый концепт DOCTOR (you sound like a doctor) предполагает 
прототипические содержание и манеру общения доктора – как правило, с пациентами. 
В этом случае прототипические содержание и манера общения также складываются из 
характеристик, отражающих прежде всего зримые, визуально воспринимаемые 
признаки (манера общения), а также признаки, воспринимаемые аудиально 
(содержание общения). В случае интерпретируемого события внутреннего восприятия 
(I feel like an old man) говорящий опирается на известные из опыта прототипические 
признаки пожилого человека. В их число будут входить как внешние признаки 
пожилого человека (фигура, манера и др.), которые он сам осознает, так и внутренние 
ощущения пожилого человека. 

Осмысление объекта на базе зрительной перцепции позволяет заключить об 
образной концептуализации этого объекта и формировании образного событийного 
концепта, придающего образность сравнению в целом. Таким образом, сравнения, 
передающие статичность восприятия соответствующих фрагментов окружающего 
мира, можно квалифицировать как образные. 

Опорный элемент в сравнениях, интерпретирующих событие внешнего или 
внутреннего восприятия, допускает развитие, конкретизацию:

…he must have felt like a yachtsman who takes the winter covers off his boat, eases it 
into the water…; She felt foolish and guilty, like a child caught with her fingers in the cake 
tin; He felt like a child caught out in a lie; …Клаша стала выглядеть, как манекенщица с
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картинки или сценария. Об этом свидетельствуют приводимые ниже фрагменты 
оригинальных контекстов:

- развитие фонового концепта от гештальта до фрейма:
cried like a child → cried like a child in the dark (появляется структурный элемент, 

заполняющий во фрейме слот обстоятельство плача – in the dark);
- развитие фонового концепта от гештальта до мыслительной картинки:
looked at one another like two cats → looked at one another like two cats glaring at 

each other before a fight;
- развитие фонового концепта от гештальта до сценария:
повиновалась неохотно, как ребенок → повиновалась неохотно, как ребенок,

который хочет остаться там, откуда уводят.
Далее сопоставим роль данных структур знания в образном познании мира.
2) Фрейм как фоновый концепт
Then she cried like a child in the dark for her loss. 
На базе опорного элемента a child in the dark выявляется пропозиция a child cries

in the dark. Группу in the dark можно рассматривать как репрезентант одного из 
факультативных элементов фрейма Плач ребенка – обстоятельство плача. Это 
позволяет квалифицировать структуру знания, репрезентированную опорным 
элементом a child in the dark, как фрейм. Усиление образности объясняется тем, что, в 
дополнение к факторам, представленным выше, зрительно воспринимаемый (хотя и 
заочно) образ in the dark выражен эксплицитно, а не имплицитно, как образы, 
инкорпорированные в семантике глагола cry. Следовательно, фрейм в качестве 
фонового концепта повышает образность по сравнению с гештальтом.  

Выделим далее из массива приведенных выше примеров такие, где фоновый 
концепт представляет собой мыслительную картинку или сценарий. 

3) Мыслительная картинка как фоновый концепт
Мыслительную картинку, репрезентированную в опорных элементах образных 

сравнений, можно представить в виде пропозиций:  
[like] milk bubbling in a saucepan, trying to boil over and escape the unendurable heat 

→ milk bubbles in a saucepan, trying to boil over and escape the unendurable heat;
[like] two cats glaring at each other before a fight → two cats glare at each other 

before a fight; 
[like] a distant giant whistling for his house-dog → a distant giant whistles for his

house-dog;
[like] a doctor checking the symptoms of a sickly patient → a doctor checks the 

symptoms of a sickly patient.
В ряде случаев выявление мыслительной картинки потребовало достраивания 

предиката пропозиции2:
had disappeared like snow in the sunshine → snow disappears in the sunshine;
The tension hung… like electricity in the air just before lightning strikes → electric 

tension hangs in the air before lightning strikes; 
опустится…, как солнце в вечерний час→ солнце опускается в вечерний час; 
растворился…, как сахар в чае→ сахар растворяется в чае.
Мыслительная картинка повышает зримость как основу концептуализации 

опорного события, тем самым увеличивая степень образности по сравнению с 
фреймом. 

4) Сценарий как фоновый концепт
Эпизоды сценария можно увидеть в комплексе соответствующих пропозиций,

например:

[like] a wild frantic bird that is rending its own plumage in its desperation → a wild 
frantic bird is in desperation; the bird is rending its own plumage;

гремит как сахар в сахарнице, когда выбираешь в ней себе кусок подходящий →
человек выбирает в сахарнице подходящий кусок; сахар в сахарнице гремит;

[как] ребенок, который хочет остаться там, откуда уводят → ребенок хочет
остаться; ребенка уводят.

Сценарий в качестве фонового концепта отражает несколько действий и поэтому 
делает опорное событие еще более динамичным и, следовательно, более «зримым», чем 
мыслительная картинка. Сценарий более, чем мыслительная картинка, способствует 
повышению образности.

Далее рассмотрим образные сравнения второго типа, которые закреплены за 
интерпретацией событий внешнего и внутреннего восприятия. Фоновый концепт в этих 
сравнениях, как и в образных сравнениях первого типа, представляет собой гештальт, 
фрейм, мыслительную картинку или сценарий. Проанализируем каждый из названных 
видов этого типа сравнений.  

1) Гештальт как фоновый концепт
…she looked like a rustic, and they were all delicacy and cultivation (Ch. Bronte); 

There are all sorts of people trying to rob and cheat you, but you sound like a doctor…; I'm 
only 22 but I feel like an old man sometimes…; Он выглядел, как обычный советский
мужик… (В. Аксенов); Канцлер ФРГ, я это видел, на Байкале, выглядел как завзятый
сибиряк (Б. Грищенко); …жена советского офицера не может выглядеть как
хулиганка (Э. Лимонов). 

В этих сравнениях опорный элемент называет один конкретный объект: rustic,
doctor, old man, обычный советский мужик, завзятый сибиряк, хулиганка. Это говорит о 
том, что он репрезентирует цельную структуру знания – гештальт. Однако в этой 
структуре знания приоритетным является отражение визуально воспринимаемых 
признаков. В сравнениях, в которых интерпретируется событие внешнего зрительного 
восприятия, говорящий опирается на прототип внешнего облика деревенского жителя 
(деревенщины – a rustic), «обычного(!) советского мужика», «завзятого(!) сибиряка», 
«хулиганки»; прототип внешнего облика включает зримые, визуально воспринимаемые 
характеристики. Фоновый концепт DOCTOR (you sound like a doctor) предполагает 
прототипические содержание и манеру общения доктора – как правило, с пациентами. 
В этом случае прототипические содержание и манера общения также складываются из 
характеристик, отражающих прежде всего зримые, визуально воспринимаемые 
признаки (манера общения), а также признаки, воспринимаемые аудиально 
(содержание общения). В случае интерпретируемого события внутреннего восприятия 
(I feel like an old man) говорящий опирается на известные из опыта прототипические 
признаки пожилого человека. В их число будут входить как внешние признаки 
пожилого человека (фигура, манера и др.), которые он сам осознает, так и внутренние 
ощущения пожилого человека. 

Осмысление объекта на базе зрительной перцепции позволяет заключить об 
образной концептуализации этого объекта и формировании образного событийного 
концепта, придающего образность сравнению в целом. Таким образом, сравнения, 
передающие статичность восприятия соответствующих фрагментов окружающего 
мира, можно квалифицировать как образные. 

Опорный элемент в сравнениях, интерпретирующих событие внешнего или 
внутреннего восприятия, допускает развитие, конкретизацию:

…he must have felt like a yachtsman who takes the winter covers off his boat, eases it 
into the water…; She felt foolish and guilty, like a child caught with her fingers in the cake 
tin; He felt like a child caught out in a lie; …Клаша стала выглядеть, как манекенщица с
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обложки парижского «Вога»: полутораметровые прямые ноги, маленькая головка…
(А. Найман); Добавьте подсветку ― ночью ваш прудик будет выглядеть как самоцвет
в драгоценной оправе (М. Святенко); Он стоял посреди этого величественного
кладбища цивилизации и чувствовал себя как археолог, раскопавший древний город,
остатки былой мощи и красот которого и многие века спустя заставляют увидевших
его испытывать легкий озноб благоговения (Д. Глуховский); Я чувствую себя, как
собака, которая пытается поймать свой хвост... (Н. Биянова); …на плацу полковник
чувствовал себя как птица в полете… (М. Шишкин); …накупил тетрадей и чувствую
себя как школьник 1 сентября (А. Кузнецов). 

Конкретизирующая часть опорного элемента отражает развитие фонового 
концепта от гештальта до фрейма, ментальной картинки или сценария. Приведем 
реализации соответствующих моделей, выбрав их из приведенного выше списка 
примеров.

- Развитие фонового концепта от гештальта до фрейма:
выглядеть, как манекенщица → выглядеть, как манекенщица с обложки

парижского «Вога» (заполняется слот источник информации);
выглядеть как самоцвет → выглядеть как самоцвет в драгоценной оправе

(заполняется слот характер оправы);
чувствую себя как школьник → чувствую себя как школьник 1 сентября

(заполняется слот временной период).
- Развитие фонового концепта от гештальта до мыслительной картинки:
чувствовал себя как археолог → чувствовал себя как археолог, раскопавший

древний город;
чувствую себя, как собака → чувствую себя, как собака, которая пытается

поймать свой хвост;
чувствовал себя как птица → чувствовал себя как птица в полете.
- Развитие фонового концепта от гештальта до сценария:
must have felt like a yachtsman → must have felt like a yachtsman who takes the winter 

covers off his boat, eases it into the water;
felt foolish and guilty, like a child → felt foolish and guilty, like a child caught with her 

fingers in the cake tin;
felt like a child → felt like a child caught out in a lie.
Проанализируем роль данных структур знания в образном познании мира.
2) Фрейм как фоновый концепт
В сравнениях этого вида опорный элемент называет один конкретный объект, но, 

в отличие от предыдущего вида (где опорный элемент репрезентирует гештальт), 
дополнительно уточняет какую-либо его деталь. Это позволяет заключить, что в 
данном случае фоновый концепт представляет собой фрейм. Фрейм усиливает 
образность, поскольку репрезентированные элементы фрейма передают визуально 
воспринимаемые признаки эксплицитно, а не имплицитно, как в случае гештальта. 
Например, эксплицированы элементы: «источник информации» фрейма 
«Манекенщица» (с обложки парижского «Вога»), «характер оправы» фрейма 
«Самоцвет» (в драгоценной оправе), «временной период» фрейма «Школьник» (1
сентября). Элемент «школьник 1 сентября» включает характеристики, отражающие 
визуально воспринимаемые признаки: школьная форма, цветы, учителя, ученики и т.д. 
Эксплицитная репрезентация визуально воспринимаемых признаков или 
семантический вывод таких признаков повышает роль фрейма в образном познании 
мира, по сравнению с гештальтом. 

Таким образом, рассмотренные сравнения второго типа, в которых когнитивной 
опорой являются гештальт и фрейм, интерпретируют событие восприятия в статике.   

3) Мыслительная картинка и сценарий как фоновые концепты
В образных сравнениях второго типа фоновый концепт, являющийся 

мыслительной картинкой или сценарием, может быть представлен в виде пропозиции 
или комплекса пропозиций, соответственно. Это говорит о том, что опора 
осуществляется не на знание об объекте, как в случае гештальта и фрейма, а на знание 
о динамическом событии. Проекция фоновых характеристик на интерпретируемое 
событие восприятия ведет к осмыслению последнего как зримого динамичного 
события.

Назовем пропозиции, обнаруживающие в приведенных выше примерах 
мыслительную картинку:

археолог раскопал древний город (< чувствовал себя как археолог, раскопавший
древний город);

собака пытается поймать свой хвост (< чувствую себя, как собака, которая
пытается поймать свой хвост);

птица находится в полете (< чувствовал себя как птица в полете).
«Зримость» мыслительной картинки отражает более высокую степень образности 

в сравнении с фреймом.
Сценарий объективируется комплексом пропозиций, например: a yachtsman takes 

the winter covers off his boat; the yachtsman eases his boat into the water (< must have felt 
like a yachtsman who takes the winter covers off his boat, eases it into the water).

В ряде случаев, чтобы представить комплекс пропозиций, необходимо было 
обратиться к процедуре семантического вывода (инференции). Таким образом, 
событие, являющееся когнитивной опорой, будет представлено комплексом 
полученных путем инференции пропозиций, отражающих сценарий: 

[like] a child caught with her fingers in the cake tin – a child put her fingers in the cake 
tin; the child is caught;

[like] a child caught out in a lie – a child told a lie; the child is caught out in a lie.
«Зримость» сценария, включающего цепь действий, выше, чем мыслительной 

картинки. Это говорит о том, что сценарий отражает более высокую степень 
образности как способа концептуализации.   

Таким образом, образные сравнения отражают особый способ концептуализации 
мира – образность, т.е. познание на базе зримых, визуально воспринимаемых 
признаков. Анализ образных сравнений двух выделенных типов – закрепленных за 
интерпретацией события-действия и события восприятия, показал, что образность, т.е. 
«зримость» признаков объекта или события, градуируема. 

Выполняемое нами исследование образных сравнений с позиций современной 
когнитивной лингвистики позволяет в качестве исходного выдвигать положение о том, 
что образность – способ концептуализации, при котором ведущей является зрительная 
модальность. Материал исследования приводит к мысли, что степень образности 
глагольного сравнения обусловлена двумя основными факторами: типом 
интерпретируемого события (событие-действие или событие восприятия) и структурой 
знания, которую представляет фоновый концепт. Относительно первого фактора было 
показано, что в любом образном глагольном сравнении первого типа, т.е. 
интерпретирующем событие-действие (например, I cried like a baby), образность 
представлена в двух пропозициях: пропозиции1 и пропозиции2, стоящей за опорным 
элементом. В образном глагольном сравнении второго типа, т.е. интерпретирующем 
событие восприятия (например, выглядеть как хулиганка; чувствую себя, как собака,
которая пытается поймать свой хвост), образность представлена только опорным 
элементом, за которым к тому же не всегда стоит пропозиция. Относительно второго 
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обложки парижского «Вога»: полутораметровые прямые ноги, маленькая головка…
(А. Найман); Добавьте подсветку ― ночью ваш прудик будет выглядеть как самоцвет
в драгоценной оправе (М. Святенко); Он стоял посреди этого величественного
кладбища цивилизации и чувствовал себя как археолог, раскопавший древний город,
остатки былой мощи и красот которого и многие века спустя заставляют увидевших
его испытывать легкий озноб благоговения (Д. Глуховский); Я чувствую себя, как
собака, которая пытается поймать свой хвост... (Н. Биянова); …на плацу полковник
чувствовал себя как птица в полете… (М. Шишкин); …накупил тетрадей и чувствую
себя как школьник 1 сентября (А. Кузнецов). 

Конкретизирующая часть опорного элемента отражает развитие фонового 
концепта от гештальта до фрейма, ментальной картинки или сценария. Приведем 
реализации соответствующих моделей, выбрав их из приведенного выше списка 
примеров.

- Развитие фонового концепта от гештальта до фрейма:
выглядеть, как манекенщица → выглядеть, как манекенщица с обложки

парижского «Вога» (заполняется слот источник информации);
выглядеть как самоцвет → выглядеть как самоцвет в драгоценной оправе

(заполняется слот характер оправы);
чувствую себя как школьник → чувствую себя как школьник 1 сентября

(заполняется слот временной период).
- Развитие фонового концепта от гештальта до мыслительной картинки:
чувствовал себя как археолог → чувствовал себя как археолог, раскопавший

древний город;
чувствую себя, как собака → чувствую себя, как собака, которая пытается

поймать свой хвост;
чувствовал себя как птица → чувствовал себя как птица в полете.
- Развитие фонового концепта от гештальта до сценария:
must have felt like a yachtsman → must have felt like a yachtsman who takes the winter 

covers off his boat, eases it into the water;
felt foolish and guilty, like a child → felt foolish and guilty, like a child caught with her 

fingers in the cake tin;
felt like a child → felt like a child caught out in a lie.
Проанализируем роль данных структур знания в образном познании мира.
2) Фрейм как фоновый концепт
В сравнениях этого вида опорный элемент называет один конкретный объект, но, 

в отличие от предыдущего вида (где опорный элемент репрезентирует гештальт), 
дополнительно уточняет какую-либо его деталь. Это позволяет заключить, что в 
данном случае фоновый концепт представляет собой фрейм. Фрейм усиливает 
образность, поскольку репрезентированные элементы фрейма передают визуально 
воспринимаемые признаки эксплицитно, а не имплицитно, как в случае гештальта. 
Например, эксплицированы элементы: «источник информации» фрейма 
«Манекенщица» (с обложки парижского «Вога»), «характер оправы» фрейма 
«Самоцвет» (в драгоценной оправе), «временной период» фрейма «Школьник» (1
сентября). Элемент «школьник 1 сентября» включает характеристики, отражающие 
визуально воспринимаемые признаки: школьная форма, цветы, учителя, ученики и т.д. 
Эксплицитная репрезентация визуально воспринимаемых признаков или 
семантический вывод таких признаков повышает роль фрейма в образном познании 
мира, по сравнению с гештальтом. 

Таким образом, рассмотренные сравнения второго типа, в которых когнитивной 
опорой являются гештальт и фрейм, интерпретируют событие восприятия в статике.   

3) Мыслительная картинка и сценарий как фоновые концепты
В образных сравнениях второго типа фоновый концепт, являющийся 

мыслительной картинкой или сценарием, может быть представлен в виде пропозиции 
или комплекса пропозиций, соответственно. Это говорит о том, что опора 
осуществляется не на знание об объекте, как в случае гештальта и фрейма, а на знание 
о динамическом событии. Проекция фоновых характеристик на интерпретируемое 
событие восприятия ведет к осмыслению последнего как зримого динамичного 
события.

Назовем пропозиции, обнаруживающие в приведенных выше примерах 
мыслительную картинку:

археолог раскопал древний город (< чувствовал себя как археолог, раскопавший
древний город);

собака пытается поймать свой хвост (< чувствую себя, как собака, которая
пытается поймать свой хвост);

птица находится в полете (< чувствовал себя как птица в полете).
«Зримость» мыслительной картинки отражает более высокую степень образности 

в сравнении с фреймом.
Сценарий объективируется комплексом пропозиций, например: a yachtsman takes 

the winter covers off his boat; the yachtsman eases his boat into the water (< must have felt 
like a yachtsman who takes the winter covers off his boat, eases it into the water).

В ряде случаев, чтобы представить комплекс пропозиций, необходимо было 
обратиться к процедуре семантического вывода (инференции). Таким образом, 
событие, являющееся когнитивной опорой, будет представлено комплексом 
полученных путем инференции пропозиций, отражающих сценарий: 

[like] a child caught with her fingers in the cake tin – a child put her fingers in the cake 
tin; the child is caught;

[like] a child caught out in a lie – a child told a lie; the child is caught out in a lie.
«Зримость» сценария, включающего цепь действий, выше, чем мыслительной 

картинки. Это говорит о том, что сценарий отражает более высокую степень 
образности как способа концептуализации.   

Таким образом, образные сравнения отражают особый способ концептуализации 
мира – образность, т.е. познание на базе зримых, визуально воспринимаемых 
признаков. Анализ образных сравнений двух выделенных типов – закрепленных за 
интерпретацией события-действия и события восприятия, показал, что образность, т.е. 
«зримость» признаков объекта или события, градуируема. 

Выполняемое нами исследование образных сравнений с позиций современной 
когнитивной лингвистики позволяет в качестве исходного выдвигать положение о том, 
что образность – способ концептуализации, при котором ведущей является зрительная 
модальность. Материал исследования приводит к мысли, что степень образности 
глагольного сравнения обусловлена двумя основными факторами: типом 
интерпретируемого события (событие-действие или событие восприятия) и структурой 
знания, которую представляет фоновый концепт. Относительно первого фактора было 
показано, что в любом образном глагольном сравнении первого типа, т.е. 
интерпретирующем событие-действие (например, I cried like a baby), образность 
представлена в двух пропозициях: пропозиции1 и пропозиции2, стоящей за опорным 
элементом. В образном глагольном сравнении второго типа, т.е. интерпретирующем 
событие восприятия (например, выглядеть как хулиганка; чувствую себя, как собака,
которая пытается поймать свой хвост), образность представлена только опорным 
элементом, за которым к тому же не всегда стоит пропозиция. Относительно второго 
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фактора было также показано, что в обоих типах образного сравнения наибольшую 
образность представляет сценарий, наименьшую – гештальт. 

С учетом этих двух факторов нами была построена шкала образности, 
отраженной в двух типах и нескольких видах образных сравнений. Представим 
основные узлы этой шкалы в порядке повышения степени образности глагольного 
сравнения. 

Образное сравнение второго типа
1. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 

концепт представляет собой гештальт: I feel like an old man; не может выглядеть как
хулиганка.

2. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой фрейм: прудик будет выглядеть как самоцвет в
драгоценной оправе.

3. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой мыслительную картинку: чувствовал себя как археолог,
раскопавший древний город.

4. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой сценарий: felt foolish and guilty, like a child caught with her
fingers in the cake tin.

Образное сравнение первого типа
5. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой гештальт: I cried like a baby.
6. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой фрейм: she cried like a child in the dark.
7. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой мыслительную картинку: We looked at one another like two cats
glaring at each other before a fight; радость опустится на твою душу, как солнце в 
вечерний час.

8. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 
представляет собой сценарий: don't struggle so, like a wild frantic bird that is rending its
own plumage in its desperation; снег гремит как сахар в сахарнице, когда выбираешь в 
ней себе кусок подходящий.

Анализ шкалы показывает, что возрастание образности глагольного сравнения 
коррелирует с повышением динамичности фонового события и, как следствие, 
динамичности интерпретируемого события. Эта зависимость объясняется тем, что 
бóльшая динамичность фонового события делает более явственным зрительное 
восприятие – ключевой компонент образности. О повышении динамичности фонового 
события свидетельствует развернутость опорного элемента.

Таким образом, образные глагольные сравнения отражают модель интерпретации 
путем сравнения интерпретируемого события с фоновым событием, представляющим 
опорную единицу памяти. На основе когнитивного подхода было предложено 
понимание образности как способа концептуализации, при котором ведущим является 
зрительное восприятие фрагментов действительности. Из этого следует, что образные 
сравнения есть языковые знаки, которые отражают данный способ концептуализации. 
На базе предложенного понимания образности разграничены два типа образных 
глагольных сравнений: сравнения, закрепленные за интерпретацией события-действия 
и за интерпретацией события восприятия. 

Исследование показало, что образность глагольного сравнения первого типа 
обусловлена двумя аргументами союза like / как: вторым аргументом и глаголом 

первого аргумента, тогда как образность глагольного сравнения второго типа 
обусловлена вторым аргументом.    
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фактора было также показано, что в обоих типах образного сравнения наибольшую 
образность представляет сценарий, наименьшую – гештальт. 

С учетом этих двух факторов нами была построена шкала образности, 
отраженной в двух типах и нескольких видах образных сравнений. Представим 
основные узлы этой шкалы в порядке повышения степени образности глагольного 
сравнения. 

Образное сравнение второго типа
1. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 

концепт представляет собой гештальт: I feel like an old man; не может выглядеть как
хулиганка.

2. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой фрейм: прудик будет выглядеть как самоцвет в
драгоценной оправе.

3. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой мыслительную картинку: чувствовал себя как археолог,
раскопавший древний город.

4. Образное сравнение, интерпретирующее событие восприятия; фоновый 
концепт представляет собой сценарий: felt foolish and guilty, like a child caught with her
fingers in the cake tin.

Образное сравнение первого типа
5. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой гештальт: I cried like a baby.
6. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой фрейм: she cried like a child in the dark.
7. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 

представляет собой мыслительную картинку: We looked at one another like two cats
glaring at each other before a fight; радость опустится на твою душу, как солнце в 
вечерний час.

8. Образное сравнение, интерпретирующее событие-действие; фоновый концепт 
представляет собой сценарий: don't struggle so, like a wild frantic bird that is rending its
own plumage in its desperation; снег гремит как сахар в сахарнице, когда выбираешь в 
ней себе кусок подходящий.

Анализ шкалы показывает, что возрастание образности глагольного сравнения 
коррелирует с повышением динамичности фонового события и, как следствие, 
динамичности интерпретируемого события. Эта зависимость объясняется тем, что 
бóльшая динамичность фонового события делает более явственным зрительное 
восприятие – ключевой компонент образности. О повышении динамичности фонового 
события свидетельствует развернутость опорного элемента.

Таким образом, образные глагольные сравнения отражают модель интерпретации 
путем сравнения интерпретируемого события с фоновым событием, представляющим 
опорную единицу памяти. На основе когнитивного подхода было предложено 
понимание образности как способа концептуализации, при котором ведущим является 
зрительное восприятие фрагментов действительности. Из этого следует, что образные 
сравнения есть языковые знаки, которые отражают данный способ концептуализации. 
На базе предложенного понимания образности разграничены два типа образных 
глагольных сравнений: сравнения, закрепленные за интерпретацией события-действия 
и за интерпретацией события восприятия. 

Исследование показало, что образность глагольного сравнения первого типа 
обусловлена двумя аргументами союза like / как: вторым аргументом и глаголом 

первого аргумента, тогда как образность глагольного сравнения второго типа 
обусловлена вторым аргументом.    
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Memory has always played a crucial role not only in individual’s lives but in the 
construction and deconstruction of a nation’s past. In a number of cases apart from historical 
artifacts researchers rely heavily on people’s memories and reminiscences which cannot 
always guarantee 100% validity and truth but still give us an idea of quite a lot of things.  

Mark Clayson defines memory as the ‘basic ability that most of us possess to recall 
knowledge as well as events that have happened to us in the past’
[http://ezinearticles.com/?Definition-of-Human-Memory&id=461163]. Memory is closely 
related to sensory perceptions which are essential in our everyday activities. If we try to think 
about an object from the real world by excluding one of our senses in our mind for a fraction 
of a second we will see that it is quite difficult to picture this object because as Clayson has 
stated sensory memory refers to ‘the few split seconds that follow the initial perception of an 
object’ (op. cit.). The five senses have always been the object of attention not only in 
psychology. Advertising, for example, refers to the five senses both in the verbal and the non-
verbal component of advertising texts. One of the latest magazine issues of Alitalia airlines 
Friffair [May-October 2013] has decided to present the senses in connection with the goods 
they offer for purchase in an interesting way by drawing a crossword puzzle which has even 
got a title “Let’s play!”. The five senses appear horizontally in English and vertically in 
Italian, e.g. I touch/Io sfioro. Next to them are the products you can buy presented as related 
to the senses. Thus, next to “I look” there is a binocular as well as bracelets and an eye kit.
Next to “I taste” they have presented products typical for the Italian culture, one of them 
Limoncino, a drink Italians like a lot and drink after their meals. In this way, passengers will 
not only have an idea of what they can buy on air but they will remember the deals more 
easily. The strangest thing was that this particular information in the magazine has been 
noticed by a number of Memory Boxes participants. Which means they must have added it to 
their memory boxes for good.

Very closely related to memory is the notion of reminiscence which differs in that once 
retold it is made public or “confessed” to other people. The explanation of reminiscence
presented in the Wikipedia is:

‘the act of recollecting past experiences or events; when a person shares their personal 
stories with others or allows other people to live vicariously through stories of family, 
friends, and acquaintances while gaining an authentic meaningful relationship with a 
person. Grandparents are often ones who reminiscence their stories to their 
grandchildren, sharing their individual experience of what the past was like’.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Reminiscence]

The strongest memories are childhood memories, i.e. what we as humans usually 
remember about our past times as adolescents when we are impressed and influenced by 
almost everything that is happening around us, usually closely related to our own selves. In 
those times our notions about the world are rather limited and concentrated around our own 
lives, our personality and our family environments. But, at a later stage, we take these past 
experiences and base our concepts and conclusions about the world at large by combining 
what we have experienced with what we have read and learned through the different periods 
of our existence. In a word, semantic memory referring to the world in general and episodic 
memory related to our own experience become highly interrelated through time and if we 
have to recollect some events at a later stage of our development as humans we will perform 
much better. Or, as Beaugrande and Dressler [1981:89] have put it, ‘One’s experiences 
continually feed into one’s general views about the world, while the latter impose 
organization upon experience’. Episodic memory helps us reconstruct certain events as the 
process itself is highly emotionally loaded and very individually specific. In the process of 
experiencing certain events, humans enrich their semantic memory about the world. When 
there are references to past events people’s memories are positively loaded in most cases. We 
as humans tend to forget the unpleasant moments we once had and try to remember only the 
good ones although there are negative events which can also have a strong impact on our 
future life as there is reestablishing of relations with our past. If some of the memories we 
have evoke negative emotions and feelings in us then we try to forget them or in other words 
to lose memory.

Experiments have shown that females reproduce childhood memories and 
reminiscences much better as they are more emotional and normally pay attention to the 
greatest details, especially to the ones from everyday life [see 
http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_memory]. Another possible explanation and reason 
for that is the fact that in principle women are more nostalgic-like and this can make them 
exaggerate the memory so that it can sound more convincing and lively.

There are conceptual universals as well as core cultural values which help in rendering 
memories although memories are very individual and personal specific and in some cases 
expressed differently by representatives from different cultures, or, even though they can be 
the same in some cultures, they may mean different things or may be interpreted differently 
based on given situations, circumstances, periods of development of the nation or the culture, 
and so on, and so forth. In any case, however, memories are closely related to emotions and 
personal experience based on circumstances imposed by the respective culture.

As for the five senses, in principle, they are the same everywhere and for all humans,
and we can say that they are more or less universal, but again, the meanings implied in them, 
because of the reasons mentioned above, can vary. It goes without saying that “sensual” 
memories are much stronger and can be kept in the long-term memory for a longer period of 
time. Cases which have influenced us to the greatest extent will definitely be remembered 
more vividly than others. There are many things that can trigger one’s memory, but the 
strongest sense of all is that of smell. As children people come across different smells which 
at a later stage they associate them with certain events, places, specific moments and even 
people. According to Ronald Riggio [2012], there is a strong connection between smells, 
emotions and early life experiences. In the same line of thoughts, an interesting fact worth 
mentioning is the one stated by Helen Fields [2012] in her article in The Observer “Fragrant 
Flashbacks. Smells Rouse Early Memories”: ‘it’s through memory that we learn to remember 
smells, and disorders that take away memory also take away the ability to distinguish scents’.

All these issues are the object of attention and discussion, as well as of study in the
Grundtvig project called “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”. The background of 
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the Project is Philippe Delerm’s book The Small Pleasures of Life in which the author 
recollects his childhood memories related to a number of unrelated issues. Most probably 
these issues have had a strong influence on him in his later life. Each word of his used in the 
short stories implies some attitudes and values towards the story in question.

An example of “smell” memories is his impression in the short story “The Smell of 
Apples” by the French writer. In it the author vividly describes how the bitter-sweet scent of 
apples reminds him of his childhood: ‘Apple scent is a breaker. How could you manage 
without this childhood, bitter and sweet?’ [see Delerm 1998:11]

Through centuries the symbol of the apple has inspired the imagination of numerous 
cultures. For example a western medieval Christian viewed the apple as the symbol of evil 
and sin. The apple in the modern world symbolizes the most famous company in the world 
Apple Macintosh. The symbol of the apple is also defined by our personal response which is 
closely connected with our culture in a number of ways.

In ancient Greece the goddess Ge (Gaea) gave Hera an apple as a symbol of fertility 
upon her engagement to Zeus. Thus, in Greek culture sending or tossing apples was part of 
courtship.

In Norse mythology the goddess Iduna guarded apples that brought eternal youth to
whoever ate them.

In Slavic mythology the Fire Bird (The Phoenix) lived in the branches of The Sacred 
Tree and guarded the fruit of life – a golden apple.

In Chinese language the words “apple” and “peace” are homonyms, but the word for 
disease is also similar, and thus it is considered inappropriate to bring apples to the sick. The 
situation in Bulgaria is completely different, i.e. we do not regard the apple in a negative way.

In Western Christian Europe the enticing sweetness of the apple was associated with sin. 
What is striking is the surface similarity of the Latin word for apple (malus, malum) and the 
word for bad, evil, and sin (malum).

In the legends of Celtic Britain, Avalon (which means Appleland) is a symbol of
divine joy.

In North America, an American Indian is called “an apple”. This stands for someone 
who is “red on the outside but white on the inside”. This symbol indicates someone who has 
lost touch with their cultural identity.

Even though we all know that New York City is often called The Big Apple, most 
probably very few people are acquainted with the origin of the name. The term had been
coined by touring jazz musicians of the 1920s who used the slang expression “apple” for any 
town or city. Therefore, to play in New York City is to play the big time – The Big Apple.

In Eastern Europe, more specifically the Balkans, the green apple, for example, is used in 
funerals of children or young people. In contrast, the golden apple (the fruit of life) is used in 
weddings.

In Bulgarian folklore the apple is a very strong symbol. In the Bulgarian folklore fairy 
tale “The Unborn Maiden” the apple is a symbol of love, birth and life. It is also common in 
Bulgarian culture to compare the beauty of young women with an apple [see Biedermann
1992:16-17]. In contrast to the Bulgarian culture, in British culture beautiful women are
referred to as “peaches”.

All this is related to customs and traditions as well as myths which are either long 
forgotten, or even if they are remembered some of them have lost their primary importance 

and are no longer associated with what they once referred to. According to Barry Schwartz 
[1991:221] ‘Commonly defined as a conception or practice sustained across generations, 
tradition becomes an "invention" consciously designed to deal with present problems’. For 
Schudson [1989:113] ‘the present shapes our understanding of the past... But this is half the
truth, at best…’.

Despite all these facts, the examples given from different cultures come to prove the 
fact that one and the same object can mean different things and can be expropriated in various 
ways in the respective cultures even by different representatives of these cultures.

The theme of the apple and the associations it can trigger in our memory in connection 
with the human senses was the main topic of the second meeting of the project.
Representatives from all partner countries in the project visited Lithuania and exchanged their 
experiences on the topic. Each country presented the studies they have conducted and shared 
the results. The Bulgarian group consisting of two lecturers and two English Studies students 
presented quite a lot of “memory” stories by students from a number of specialities at Shumen 
University. Most of the texts were positively loaded and they contained mostly childhood 
memories. But one of the stories had a negative connotation about apples and their smell and 
the reason for that was that this student when he had been a soldier had had apples for dessert 
at lunch time practically every day. The aftereffect is that he hates apples nowadays. The 
examples were so many that they even included Zlatyu Boyadjiev’s paintings with lots of 
different women against the background of apples as a piece of high culture or art; went 
through Christmas traditions; and ended up with names of perfumes containing the word 
“apple” as well the first shot of a Turkish series film titled “The Forbidden Fruit” with a
woman holding an apple in her hands.

The conclusion of the meeting was that memories experienced by participants from 
different countries differ on cultural and environmental levels. For example, the results 
presented by Poland and Bulgaria were close, but the ones from Norway and Finland differed 
fundamentally. The reason for this is that 1) people belonging to different cultures perceive 
the world differently; and 2) that each one of us as humans maps the world differently 
because of our knowledge about the real world shaped by our own personal experiences.

If we go back to the beginning of the project, the first meeting was held in Germany 
where a lot of “experiments” were carried out for identifying smells and associations related 
to them as well as childhood memories referring to the other senses. There were startling
“discoveries’, at least for us, Bulgarians, as we had not even thought that the Finnish people 
who were present there would not only not connect the smell of pine with Christmas because 
of the Christmas tree but that they would even be surprised to hear us mention this. It turned 
out that their typical Christmas tree is the mistletoe. No doubt, the smell of pine was 
associated with freshness and woods in most of the participants from the different cultures. 

The other activities were oriented toward various sounds which reminded different 
participants of different events and memories. Representatives from Italy, Norway, Germany, 
Poland, Finland, Lithuania and Bulgaria shared memories, more specifically childhood 
memories, referring to hearing, sight and touch. These associative memories trigger different 
experiences in different cultures. Thus, for example, the historical sights we visit in every 
country we go will leave some traces in our memories and at a later stage we will be able to 
reflect on the project and all its activities more vividly, although differently because each one 
of us will have paid attention to different things.

In Italy we reflected upon collective memories and childhood memories related to 
history, nation and culture based on interviews made in the partner countries. The 
interviewees were asked one and the same questions in all countries. Again, some of the 
memories were more or less identical, especially as regards Bulgaria, Poland and Lithuania, 
which has its historical reasons and explanations. What was striking was related to Finnish 
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sauna and the memories related to visual senses. The story told by one of the interviewees 
mentioned the idea of nudity as told by a small child. It was presented in the most natural way 
by the Finns without any shyness and uneasiness and in the same way by the woman who was 
retelling it. In our culture it is still somehow a taboo to talk openly about such topics. In 
another interview the cuckoo as a symbol of death was mentioned, which is the same in 
Bulgarian culture.

The so called collective memories are undoubtedly related to ideology, ethnicity, gender 
and history, to mention but a few of the issues. M. Halbwachs has stated that the process of 
creating collective memories is of crucial importance; the reconstruction of the real past 
events and moments is of secondary importance according to him. According to him 
collective memories are ‘the shared versions of the past’. And also that “each memory is a 
viewpoint on the collective memory”. Collective memories are based on and are the result of 
personal memories. As a whole, collective memories are social constructs. What matters is the 
use of these collective memories to suit current needs [see Halbwachs 1980; 1992:46-51].
According to B. Schwartz [1982:395-396] the creation of collective memories is rather stable; 
we cannot choose the past but we can select the facts from the past that will suit our narratives 
thus making some facts more important than others [see also Braun, Ellis, Loftus 2002:1-23;
Meyers 2009:733-734; Todorova 2012:125].

Back to the project, it deals with memories connected with the past as it really was not 
with the past as a human construct as each one of the participants conducts interviews with 
people who have actually experienced what they are saying. It is a first-hand experience, or, if 
we use Jan Assmann’s term to define this kind of memory, it is ‘communicative memory’
deriving from everyday communications [see Assmann 2008].

While collective memory is connected with the past as a temporal horizon, cultural 
memory is viewed against the background of an actual and contemporary frame of reference 
in reconstructing the past [see Assmann; http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/
201/articles/95AssmannCollMemNGC.pdf]. The past is definitely closely connected with the 
respective culture. If certain signifiers are isolated from the time and culture they once 
appeared in and we try to analyze them within the contexts and confines either of the present 
situation or irrespective of any specific cultural environment then these signifiers will be 
detached from their signifieds and reattached to other signifieds in some cases without any 
logic. Or, in other words, if we try to define past memories without any relation to the 
moment they originated from, it will be a complete failure and there will be lack of proper 
understanding.

To sum up, no matter what kind of memories and reminiscences we deconstruct, they 
have to be approached against the background of problematization of the respective cultural 
imperialism. Although there are a lot of familiar situations if they are viewed in unfamiliar 
settings they can evoke the strangest of interpretations. The effect of the narrative of the 
memory will be greater if whoever is decoding them can recognize the situation. In some 
cases, there might be a clash between invented and constructed reality for the sake of 
achieving vividness of the memory or reminiscence thus distorting in a way national culture 
specific aspects.

We can also add that in principle childhood memories are normally quite emotional 
across cultures as they are usually very individually specific and self-centred, and although 
we, as a culture are more socially bound and socially oriented, we tend to recollect events 
from our childhood period for the rest of our life. These experiences are closely related to 
family values. As for collective memories they are supposed to be stronger in more 
collectively oriented societies than in more individualistic societies. And yet, historical 
information can definitely be enriched due to the different types of memories and 
reminiscences in the respective cultures. Perceptions of the world can change due to the way 

we encode and retrieve information from our memories and can even influence other people’s 
views of their cultures and specific environments by making them be more sensitive and 
aware of a number of issues they have not even paid any attention to or might have 
disregarded up to now.

In principle, collective memories outlive changes in society as is the case of the 
situation in Bulgaria after the Democratic Changes in 1989, especially for older generation 
people who cherish good memories about socialist times before 1989.

We will end up with a question partly posed by Schwartz [1991] that each one of us will 
answer differently in connection with collective memory: Is the past that shapes our 
understanding of the present or is the present that somehow fabricates the past to suit our 
purposes? Which is true, however, has some reference to the fact that we rely on collective 
memories of the past to keep our sense of continuity, maintained by these memories. Each 
time memories and reminiscences are retold and deconstructed some new elements are 
inevitably added giving them more flavour and vividness but, on the whole, presenting the 
gist of the information.  
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reminiscences in the respective cultures. Perceptions of the world can change due to the way 
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The paper focuses on the relationship between memory and language acquisition. Special emphasis is given 
to the processes underlying the learning of grammatical constructions as a part of the language acquisition.
Understanding the cognitive processes that underlie this ability is of great significance, but surprisingly little is 
known about it. 
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Статията разглежда връзката между декларативна и процедурална памет,
езикоусвояване и когнитивни процеси. Специално внимание се отделя на когнитивните 
процеси, обуславящи усвояването на граматични конструкции. 

Езикът е „кулминацията на всички когнитивни процеси; всъщност много често 
той служи като средство, чрез което се разкрива когнитивния процес” [Робинсон-
Рийглер и Робинсон-Рийглер 2008:383]. А усвояването на език се разглежда като 
комплексен процес на информационна преработка. Този процес преминава през етапи 
на възприемане, разбиране, запомняне и автоматизиране [Фолмер, Хоберг 1993:10-20].
Наученото се преработва и запомня активно в различни складове на паметта 
(краткотрайна и дълготрайна памет). Тези складове не са пасивни, а представляват 
мрежи от знания с определени функции. Те могат да се определят според това дали 
данните се съхраняват като еднократно събитие (т.нар. епизодична памет) или се 
съхраняват като универсално използваеми (т.нар. семантична памет). Различава се
знанието на факти (пропозиционална или декларативна памет) от методическото
знание (т.нар. процедурално знание). Когнитивните методи се стремят да оптимизират 
относително комплексното мрежово съхранение на знания и достъпа до складовете.

Според Улман [Улман 2004] процедуралното знание включва съхраняване и 
възстановяване на сензомоторните и когнитивни навици и умения. Системата на 
несъзнателната памет се свързва с опита ни при взаимодействие със света и включва 
“постепенно продължително учене по време на множество репрезентации на стимул и 
отговор” [Улман 2004].

Статията се придържа към становището на Елис [Елис 2008] относно 
използването на термините експлицитен/имплицитен (explicit/implicit) и 
декларативен/процедурален (declarative/procedural) като взаимнозаменими.

Процедуралното знание (езиковият опит) е по-слабо развито при учещите чужд 
език: те имат по-малко единици в имплицитната си лингвистична компетентност в 
сравнение с родноговорящите [Парадис 2009:22]. Според същия автор [Парадис 
2009:22] нивото, в което има липса в имплицитната лингвистична компетентност 
относно чуждия език (системата на „правилата”), възрастните запълват, като разчитат 
на металингвистичните си знания. Ако не могат да съставят постепенно определена
конструкция, те съзнателно конструират изречение с нея, като прилагат експлицитното 
правило, което са научили. Следователно са зависими от декларативната памет повече 
от родноговорящите. Според него нивото, в което езика придобива субективен 
характер, неговата имплицитна граматическа компетентност се осъществява чрез 
процедуралното знание (то е налично); а ниво, в което има празноти в имплицитната 
компетентност за един (или повече) езици, говорещият компенсира, като използва 

експлицитни знания, натупани от декларативната памет (от която говорещият е 
зависим).

Комуникативният акт между говорещия и слушащия се извършва в определен 
момент във времето. В граматиката този момент се нарича обобщено момент на 
говорене и всички действия в конкретното езиково общуване се ориентират спрямо
него. Изразяването точно на този момент на говорене чрез конструкцията на сегашно 
продължително в английския език в когнитивен аспект е обект на авторския модел 
[Цветкова 2010] за усвояване на тази конструкция от учащи в началния етап на 
основната образователна степен. Целта на този модел е да разкрие зависимостта между 
конструкциите и да се развият когнитивни схеми на езиковите явления. Затова в 
различни трудове авторката развива различни аспекти и зависимости на конструкцията 
на сегашно продължително време в английския език.

Трябва да се отчете факта, обаче, че учащите в тази възраст имат силно развито 
логическо мислене, което им помага бързо да откриват нормите и закономерностите; не 
трябва да се пропуска и факта, че съществува паралелизъм между основните 
когнитивни и езикови структури, както и наличието на универсално езиково ядро, 
концептуално по менталната си природа и семантично по отношение на езиковата си 
същност.

Един от начините за по-лесно усвояване на граматична конструкция е 
визуализация на дадената единица. Учащите реагират добре на задачи, които свързват с 
картина. Друга възможност е свързването й с определени движения или знаци. 

Когнитивният подход при усвояване на конструкцията на сегашно 
продължително време в английския език способства за сравняване на познатото с 
новото знание, за откриване на езикови, в този случай граматични правила, за 
осмисляне, запаметяване и активна употреба на заученото. Когнитивният акцент налага 
да се използва модел с висока познавателна стойност, който развива логическото 
мислене и насърчава въображение при прилагането му. По този начин се цели да се 
превърнат учениците от пасивни получатели в активни конструктори на знания. А 
знанието се получава чрез индивидуално участие и контакт със съдържанието 
(информацията), а не чрез имитация или повторение, както е в традиционните 
дидактически памет-ориентирани модели [Иванов 2005:3].

Създаването на модел на граматична конструкция поставя изискването за 
завършеност на модела, т.е. всеки елемент трябва да получи адекватно и 
непротиворечиво представяне в общ формален модел. По този начин се избягва 
„премълчаването” или случайното пропускане на трудни за решаване случаи. 
Построяването обаче на такъв цялостен модел в граматиката не е постижимо, тъй като 
езикът е сложна система, върху която влияят различни фактори от лингвистичен и 
екстралингвистичен характер. По тази причина на някои места са приети решения, 
които не са окончателни, а са представени като една от възможностите при текущото 
състояние на изградения модел на граматична конструкция в английския език. В тези 
случаи се обсъждат техните предимства и/или недостатъци.

Тъй като лингвистичната информация е твърде абстрактна и трудна за усвояване,
когнитивният модел дава възможност на учениците в началния етап на основната 
образователна степен да структурират своите (досега неструктурирани) възприятия и 
наблюдения. Чрез символиката на обект от околния свят учащите могат да открият 
закономерностите при образуване на конструкцията и да подобрят, респективно да 
коригират своите придобити знания за английската граматична система посредством 
едно по-различно представяне на конструкцията на сегашно продължително време. 

Децата не възпроизвеждат понятия, които са им напълно непознати. Те първо 
изучават света, а след това очертават езика според опита си. Това е основният принцип 
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Статията разглежда връзката между декларативна и процедурална памет,
езикоусвояване и когнитивни процеси. Специално внимание се отделя на когнитивните 
процеси, обуславящи усвояването на граматични конструкции. 

Езикът е „кулминацията на всички когнитивни процеси; всъщност много често 
той служи като средство, чрез което се разкрива когнитивния процес” [Робинсон-
Рийглер и Робинсон-Рийглер 2008:383]. А усвояването на език се разглежда като 
комплексен процес на информационна преработка. Този процес преминава през етапи 
на възприемане, разбиране, запомняне и автоматизиране [Фолмер, Хоберг 1993:10-20].
Наученото се преработва и запомня активно в различни складове на паметта 
(краткотрайна и дълготрайна памет). Тези складове не са пасивни, а представляват 
мрежи от знания с определени функции. Те могат да се определят според това дали 
данните се съхраняват като еднократно събитие (т.нар. епизодична памет) или се 
съхраняват като универсално използваеми (т.нар. семантична памет). Различава се
знанието на факти (пропозиционална или декларативна памет) от методическото
знание (т.нар. процедурално знание). Когнитивните методи се стремят да оптимизират 
относително комплексното мрежово съхранение на знания и достъпа до складовете.

Според Улман [Улман 2004] процедуралното знание включва съхраняване и 
възстановяване на сензомоторните и когнитивни навици и умения. Системата на 
несъзнателната памет се свързва с опита ни при взаимодействие със света и включва 
“постепенно продължително учене по време на множество репрезентации на стимул и 
отговор” [Улман 2004].

Статията се придържа към становището на Елис [Елис 2008] относно 
използването на термините експлицитен/имплицитен (explicit/implicit) и 
декларативен/процедурален (declarative/procedural) като взаимнозаменими.

Процедуралното знание (езиковият опит) е по-слабо развито при учещите чужд 
език: те имат по-малко единици в имплицитната си лингвистична компетентност в 
сравнение с родноговорящите [Парадис 2009:22]. Според същия автор [Парадис 
2009:22] нивото, в което има липса в имплицитната лингвистична компетентност 
относно чуждия език (системата на „правилата”), възрастните запълват, като разчитат 
на металингвистичните си знания. Ако не могат да съставят постепенно определена
конструкция, те съзнателно конструират изречение с нея, като прилагат експлицитното 
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в авторския когнитивен модел за усвояване на английската морфологична конструкция 
be + V + ing от областта на граматичната категория „време на глагола”, според който 
детето първо се запознава с „kitty” (котката) – знае как изглежда тя, знае, че тя мяука, 
мърка, яде от купа и има козинка – така развива понятието за „котка”, а едва след това 
прилага конструкцията на сегашно продължително време според тази представа. 

Лингвистичната основа на когнитивния модел се гради върху разбирането за 
езика като система от синтактични структури, които функционирайки в речта, 
претърпяват редица преобразувания: запълват се с подходяща лексика, трансформират 
се, съкращават се или съответно се разширяват. Те изграждат способността на човек да 
строи правилни изречения и да умее да ги разпознава и отделя от неправилните, както и
да построява изречения по модели, които не е чувал или използвал.

Основната теза, залегнала в този подход, е, че всяка конструкция се намира в 
йерархично отношение с други конструкции в езика - конструкции на безлично 
изречение, сегашно просто време на глагола връзка to be и have/have got, както и 
модални глаголи, представители на групата спомагателни глаголи и синтактичните 
свойства на оператора в групата на глагола [Цветкова 2012].

Всички тези конструкции спомагат за по-лесното възприемане и усвояване на 
отделните части на конструкцията на сегашно продължително време. 

Психологическите характеристики на усвояването на чужд език се свързват с 
идеите на когнитивната психология и гещалт-психологията. Представителите на 
когнитивния подход в преподаването на чужд език се интересуват от характера и 
активността на психическите процеси, които протичат по време на ученето. Изследват 
се проблемите на дълговременната, оперативната, семантичната памет, търсят се 
начини за активизация на процесите на паметта.

Така когнитивните теории, които са насочени изцяло към проучване на 
познавателната способност на човека и нейното развитие, в това число и развитието на 
езика, се очертават като най-перспективна теоретична основа за изграждане на 
цялостна концепция за усвояване на чужд език.
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Дълго време привилегированата роля на субекти на политическо говорене бе 
отредена на политиците, политолозите и журналистите. Затова и вниманието на 
изследователите на политическия дискурс беше изцяло съсредоточено върху
специфичните дискурсивни практики на отделни политици и политически партии, на 
отделни издания и журналисти, върху техниките за манипулация на индивидуалното и 
масовото съзнание, рeторичните убеждаващи стратегии и техния езиков 
инструментариум. На останалите участници в политическия театър се падаха ролите на 
обекти на различен вид политическо въздействие, на разказвачи на политически вицове 
или на разпалени участници в политически спорове в кухнята или в приятелски кръг. 

Появата на Интернет предизвика истинска революция в социалната комуникация. 
Глобалната мрежа възроди у хората вкуса към непосредственото общуване и им
предложи нещо уникално - комуникация от съвсем нов тип, несравнимо по-свободна,
неограничена от пространство, социален статус, възраст, пол, религиозна и национална
принадлежност, комуникация без привилегии. Последва бум от изграждане на 
социални мрежи, появи се плеяда от блогове. Това постави под заплаха доскорошните
медиатори в политическия полилог – вестниците и дори телевизиите. В борбата си за 
оцеляване в променената социокултурна ситуация традиционните масмедии бързо
оцениха новите възможности за приковаване на вниманието на омагьосания от 
Интернет потребител. Появиха се online варианти на телевизионни канали и отделни
програми, а също интернет версии на печатни издания със свои форуми. С появата на 
форума се промени коренно ролята на потребителя на средствата за масово 
осведомяване. Медийният интернет форум го превърна от пасивен обект на 
политическо въздействие в активен участник в социалната комуникация, който 
свободно може да заяви своето политическо верую, който има правото да не се съгласи, 
аргументирано да възрази, да коригира, да оспори предлаганата позиция, да обогати 
комуникативния контекст със собствена информация и дори да наложи своето 
политическо виждане. Виртуалният политически дискурс породи нов тип езикова 
личност.

Всички тези процеси на промяна в условията и формите на глобалната
комуникация протичат толкова динамично и са толкова многопластови, че е много
трудно да бъдат осмислени, а оттам и подложени на детайлен анализ и системно 



в авторския когнитивен модел за усвояване на английската морфологична конструкция 
be + V + ing от областта на граматичната категория „време на глагола”, според който 
детето първо се запознава с „kitty” (котката) – знае как изглежда тя, знае, че тя мяука, 
мърка, яде от купа и има козинка – така развива понятието за „котка”, а едва след това 
прилага конструкцията на сегашно продължително време според тази представа. 

Лингвистичната основа на когнитивния модел се гради върху разбирането за 
езика като система от синтактични структури, които функционирайки в речта, 
претърпяват редица преобразувания: запълват се с подходяща лексика, трансформират 
се, съкращават се или съответно се разширяват. Те изграждат способността на човек да 
строи правилни изречения и да умее да ги разпознава и отделя от неправилните, както и
да построява изречения по модели, които не е чувал или използвал.

Основната теза, залегнала в този подход, е, че всяка конструкция се намира в 
йерархично отношение с други конструкции в езика - конструкции на безлично 
изречение, сегашно просто време на глагола връзка to be и have/have got, както и 
модални глаголи, представители на групата спомагателни глаголи и синтактичните 
свойства на оператора в групата на глагола [Цветкова 2012].

Всички тези конструкции спомагат за по-лесното възприемане и усвояване на 
отделните части на конструкцията на сегашно продължително време. 

Психологическите характеристики на усвояването на чужд език се свързват с 
идеите на когнитивната психология и гещалт-психологията. Представителите на 
когнитивния подход в преподаването на чужд език се интересуват от характера и 
активността на психическите процеси, които протичат по време на ученето. Изследват 
се проблемите на дълговременната, оперативната, семантичната памет, търсят се 
начини за активизация на процесите на паметта.

Така когнитивните теории, които са насочени изцяло към проучване на 
познавателната способност на човека и нейното развитие, в това число и развитието на 
езика, се очертават като най-перспективна теоретична основа за изграждане на 
цялостна концепция за усвояване на чужд език.
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Abstract: The paper dwells on the presence of precedent phenomena: precedent names, precedent phrases, 
precedent texts, precedent situations and precedent images in the realization of the persuasive strategies of the 
participants in the political online forums.  The analysis is based on the material taken from the forums of the 
online editions of “Dnevnik” and “Sega” newspapers. The object of the analysis is the precedent phenomena 
related to the Russian historical and cultural reality, their place in the formations of the virtual portrait of the 
author and their contribution to revealing his political ground. 
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Дълго време привилегированата роля на субекти на политическо говорене бе 
отредена на политиците, политолозите и журналистите. Затова и вниманието на 
изследователите на политическия дискурс беше изцяло съсредоточено върху
специфичните дискурсивни практики на отделни политици и политически партии, на 
отделни издания и журналисти, върху техниките за манипулация на индивидуалното и 
масовото съзнание, рeторичните убеждаващи стратегии и техния езиков 
инструментариум. На останалите участници в политическия театър се падаха ролите на 
обекти на различен вид политическо въздействие, на разказвачи на политически вицове 
или на разпалени участници в политически спорове в кухнята или в приятелски кръг. 

Появата на Интернет предизвика истинска революция в социалната комуникация. 
Глобалната мрежа възроди у хората вкуса към непосредственото общуване и им
предложи нещо уникално - комуникация от съвсем нов тип, несравнимо по-свободна,
неограничена от пространство, социален статус, възраст, пол, религиозна и национална
принадлежност, комуникация без привилегии. Последва бум от изграждане на 
социални мрежи, появи се плеяда от блогове. Това постави под заплаха доскорошните
медиатори в политическия полилог – вестниците и дори телевизиите. В борбата си за 
оцеляване в променената социокултурна ситуация традиционните масмедии бързо
оцениха новите възможности за приковаване на вниманието на омагьосания от 
Интернет потребител. Появиха се online варианти на телевизионни канали и отделни
програми, а също интернет версии на печатни издания със свои форуми. С появата на 
форума се промени коренно ролята на потребителя на средствата за масово 
осведомяване. Медийният интернет форум го превърна от пасивен обект на 
политическо въздействие в активен участник в социалната комуникация, който 
свободно може да заяви своето политическо верую, който има правото да не се съгласи, 
аргументирано да възрази, да коригира, да оспори предлаганата позиция, да обогати 
комуникативния контекст със собствена информация и дори да наложи своето 
политическо виждане. Виртуалният политически дискурс породи нов тип езикова 
личност.

Всички тези процеси на промяна в условията и формите на глобалната
комуникация протичат толкова динамично и са толкова многопластови, че е много
трудно да бъдат осмислени, а оттам и подложени на детайлен анализ и системно 
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описание. В още по-голяма степен това се отнася до изследването на техните 
лигнгвистични измерения.

Разбира се, спецификата на виртуалния дискурс вече е била предмет на 
множество изследвания. Откроени са някои от неговите основни лингвистични 
характеристики1, изведени са характерните за дадения етап от развитието на 
компютърната комуникация жанрове2, изследвани са също лингвистичните и
семиотичните аспекти на конструирането на идентичността в жанровете “чат” и 
електронен дневник (блог)3. Появиха се и някои наблюдения върху езиковата 
специфика и социокултурните аспекти на интернет форума4. Очевидно е обаче, че този 
жанр на виртуалната комуникация е все още недостатъчно проучен и описан. В пълна 
сила това се отнася за политическия форум като специфичен жанр на виртуалния 
политически дискурс и за форумния коментар, като негов основен конституент. 

Детайлното изследване на лингвистичната специфика на политическия форумен 
коментар с оглед на действащите в него убеждаващи стратегии и използваните 
реторични фигури е все още въпрос на бъдеще. Във фокуса на внимание в това 
изложение са прецедентните феномени като дискурсивен похват и специфична техника за 
аргументация, тяхното място в изграждането на виртуалния портрет на автора на 
политическия коментар и тяхната роля за разгръщане на заявената от него политическа 
позиция.   

Анализът се провежда върху материал от форумите в online изданията на 
вестниците «Дневник» и «Сега». Изборът не е случаен. Наблюденията показват, че тези 
издания се радват на особена популярност сред социално ангажираните потребители на
Интернет. Броят на коментарите под всяка статия по правило надхвърля 100, а в някои 
случаи достига 300 и дори повече. В тези форуми вземат участие хора с ярка социална
позиция и разнообразни политически пристрастия, което дава възможност за 
наблюдаване на индивидуално и групово комуникативно поведение в контекста на 
политическа полемика с различна степен на разгорещеност. 

Политическият форумен коментар носи в себе си основните характеристики на 
виртуалния дискурс като цяло, сред които изследователите му (Ж. Бодрияр, М. 
Кастелс, М. Маклуън, У. Еко,  Д. Андерсън и др.) открояват неговата 

. Върху изграждането на дискурсивната стратегия и
избора на един или друг похват за нейното реализиране влияят различни фактори, сред 
които се открояват следните: 1)  комуникацията във форума протича в -

[вж. Грозева 2011], което налага върху форумния коментар 
ограничения откъм обем; 2) в сила са всички правила на нетикета, най-важното от 
които е спазването на принципа за вежливост, толерантност и политическа  коректност.
Във връзка с това стилистиката на текстовете на отделните съобщения носи чертите на 
известна разговорност, по-точно неформалност, но независимо от разгорещеността на 
спора коментаторите се стремят да не излизат от възприетите обществени рамки за 
приличие, вулгаризмите и обсценната лексика се избягват, широко се прилагат 
намекът, иносказанието и евфемизацията. Това, разбира се, е свързано и с фигурата на
модераторите, които могат да отстранят даден коментар с аргумента, че той съдържа
“вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или 

1 вж. напр. Барон 2000, Кристал 2001, Асмус 2005, Самаричева 2006, Лутовинова 2007, Карпова 2007 
Божанкова 2009, Грозева 2010 и др.
2 вж. напр. Горошко, Жигалина 2010, Великова 2009 и др.
3 вж. напр.Кирова 2001, Федорова 2002, Кирова 2003, Михайлова 1999, Милър, Шепърд 2005, Макаров, 
Школовая 2006, Карпова 2007, Грозева-Минкова 2011, Гилярова 2011, Мавродиева-Георгиева 2012 и др. 
4 Липърт 1997, Кирова 2007, Грозева 2010, Левински 2010, и др.

религиозна основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица“; 3) 
комуникацията е изградена основно на принципа one-to-many, без да се изключва и 
моделите one-to-one и one-to-few. Предвид всичко това политическият интернет форум 
може да се определи като комбинация между личностно-ориентирано общуване и 
политически дискурс с акцент върху второто. 

Форумният коментар на политически теми проявява всички характерни за 
политическия дискурс особености, като се изгражда около трите “кита” на 
политическото говорене - “власт”, “убеждение”, “авторитет”. Той е конфликтен, 
агонален и се води в името на борбата за утвърждаването на “фундаментални групови
ценности” [Гудков 2003] от политически позиции, свързан е с отстояването на една или 
друга политическа кауза. Изразяваните оценки “са подчертано полярни и се изграждат 
въз основа на бинарни опозиции, изключващи каквато и да било градуалност: добро –
зло, враг – приятел, черно – бяло и др.” [Сорокин 1997]. Дискурсът на интернет 
форумите е своеобразно бойно поле (в което също се следва модела на стандартния 
политически дискурс), като стремежът е към “унищожаване на „боевата мощ” на
противника – на въоръжението му (т.е. мненията и аргументите) и на личния състав 
(дискредитация на личността на опонента)” [Демянков 2003: 130]. Целта на тази 
театрализирана агресия е не описанието (т.е. референцията), а внушението (сугестията).
Целта на политическия коментар, както и на политическия дискурс като цяло, е да
убеди и да подбуди към едно или друго действие [Бейли 1985, 104; Гудков]. 

Освен това, както образно отбелязва В. Демянков, политическият дискурс е като 
заведение за бързо хранене от типа на МакДоналдс: той трябва да се преработва лесно, 
като всяка друга форма на fast food и да постигне бърз ефект, свързан с незабележима 
манипулация на съзнанието. При форумния коментар към тези специфики се наслагва и 
изискването за краткост, което налага усложняването на импликатурата на изказа чрез 
прилагането на различни форми на интертекстуалност, активизирането на 
пресупозитивната база на комуникацията, изграждането на асоциативни вериги чрез 
използването на  различни алюзивни техники при привидна лекота на изказа.  

В този контекст една от най-ефективните стратегии на убеждаващата 
комуникация в политическия спор е използването на общия оценъчен фонд, базиран 
върху утвърдени стереотипни представи, традиционни ценности, ключови понятия, 
общовалидни символи, образи, вербализирани етични модели, емблематични фигури и 
др. елементи на колективната памет на социума. Тяхната ефективност е гарантирана от 
факта, че те изграждат у адресата усещане за доброволно приемане на чуждото мнение, 
за истинност и удовлетвореност, които са в основата на ораторското внушение [Грац
1985:16]. 

В руската лингвистична традиция елементите на колективната памет, които се 
използват в дискурсивната практика, се обозначават с термина “прецедентни 
феномени». Прецедентните феномени (ПФ) се разглеждат като най-важната 
съставляваща на когнитивната база на дадена социокултурна общност, като особена 
група вербални (или вербализуеми) детерминирани и минимизирани колективни 
инвариантни представи за конкретни елементи на историята и културата. Основни 
характеристики на прецедентността са популярността, христоматийността, честата
възпроизводимост както в дискурсивната практика на отделната езикова личност, така 
и в комуникативната практика на различни езикови групи и цели общности [Караулов, 
1987: 216]. Включването на даден културен феномен в общностната когнитивна база 
води до семантичната му минимизация. Така Обломов, например, се оказва само
лентяй, Юда – приятел, който се е превърнал в предател и т.н.
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описание. В още по-голяма степен това се отнася до изследването на техните 
лигнгвистични измерения.

Разбира се, спецификата на виртуалния дискурс вече е била предмет на 
множество изследвания. Откроени са някои от неговите основни лингвистични 
характеристики1, изведени са характерните за дадения етап от развитието на 
компютърната комуникация жанрове2, изследвани са също лингвистичните и
семиотичните аспекти на конструирането на идентичността в жанровете “чат” и 
електронен дневник (блог)3. Появиха се и някои наблюдения върху езиковата 
специфика и социокултурните аспекти на интернет форума4. Очевидно е обаче, че този 
жанр на виртуалната комуникация е все още недостатъчно проучен и описан. В пълна 
сила това се отнася за политическия форум като специфичен жанр на виртуалния 
политически дискурс и за форумния коментар, като негов основен конституент. 

Детайлното изследване на лингвистичната специфика на политическия форумен 
коментар с оглед на действащите в него убеждаващи стратегии и използваните 
реторични фигури е все още въпрос на бъдеще. Във фокуса на внимание в това 
изложение са прецедентните феномени като дискурсивен похват и специфична техника за 
аргументация, тяхното място в изграждането на виртуалния портрет на автора на 
политическия коментар и тяхната роля за разгръщане на заявената от него политическа 
позиция.   

Анализът се провежда върху материал от форумите в online изданията на 
вестниците «Дневник» и «Сега». Изборът не е случаен. Наблюденията показват, че тези 
издания се радват на особена популярност сред социално ангажираните потребители на
Интернет. Броят на коментарите под всяка статия по правило надхвърля 100, а в някои 
случаи достига 300 и дори повече. В тези форуми вземат участие хора с ярка социална
позиция и разнообразни политически пристрастия, което дава възможност за 
наблюдаване на индивидуално и групово комуникативно поведение в контекста на 
политическа полемика с различна степен на разгорещеност. 

Политическият форумен коментар носи в себе си основните характеристики на 
виртуалния дискурс като цяло, сред които изследователите му (Ж. Бодрияр, М. 
Кастелс, М. Маклуън, У. Еко,  Д. Андерсън и др.) открояват неговата 

. Върху изграждането на дискурсивната стратегия и
избора на един или друг похват за нейното реализиране влияят различни фактори, сред 
които се открояват следните: 1)  комуникацията във форума протича в -

[вж. Грозева 2011], което налага върху форумния коментар 
ограничения откъм обем; 2) в сила са всички правила на нетикета, най-важното от 
които е спазването на принципа за вежливост, толерантност и политическа  коректност.
Във връзка с това стилистиката на текстовете на отделните съобщения носи чертите на 
известна разговорност, по-точно неформалност, но независимо от разгорещеността на 
спора коментаторите се стремят да не излизат от възприетите обществени рамки за 
приличие, вулгаризмите и обсценната лексика се избягват, широко се прилагат 
намекът, иносказанието и евфемизацията. Това, разбира се, е свързано и с фигурата на
модераторите, които могат да отстранят даден коментар с аргумента, че той съдържа
“вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или 

1 вж. напр. Барон 2000, Кристал 2001, Асмус 2005, Самаричева 2006, Лутовинова 2007, Карпова 2007 
Божанкова 2009, Грозева 2010 и др.
2 вж. напр. Горошко, Жигалина 2010, Великова 2009 и др.
3 вж. напр.Кирова 2001, Федорова 2002, Кирова 2003, Михайлова 1999, Милър, Шепърд 2005, Макаров, 
Школовая 2006, Карпова 2007, Грозева-Минкова 2011, Гилярова 2011, Мавродиева-Георгиева 2012 и др. 
4 Липърт 1997, Кирова 2007, Грозева 2010, Левински 2010, и др.

религиозна основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица“; 3) 
комуникацията е изградена основно на принципа one-to-many, без да се изключва и 
моделите one-to-one и one-to-few. Предвид всичко това политическият интернет форум 
може да се определи като комбинация между личностно-ориентирано общуване и 
политически дискурс с акцент върху второто. 

Форумният коментар на политически теми проявява всички характерни за 
политическия дискурс особености, като се изгражда около трите “кита” на 
политическото говорене - “власт”, “убеждение”, “авторитет”. Той е конфликтен, 
агонален и се води в името на борбата за утвърждаването на “фундаментални групови
ценности” [Гудков 2003] от политически позиции, свързан е с отстояването на една или 
друга политическа кауза. Изразяваните оценки “са подчертано полярни и се изграждат 
въз основа на бинарни опозиции, изключващи каквато и да било градуалност: добро –
зло, враг – приятел, черно – бяло и др.” [Сорокин 1997]. Дискурсът на интернет 
форумите е своеобразно бойно поле (в което също се следва модела на стандартния 
политически дискурс), като стремежът е към “унищожаване на „боевата мощ” на
противника – на въоръжението му (т.е. мненията и аргументите) и на личния състав 
(дискредитация на личността на опонента)” [Демянков 2003: 130]. Целта на тази 
театрализирана агресия е не описанието (т.е. референцията), а внушението (сугестията).
Целта на политическия коментар, както и на политическия дискурс като цяло, е да
убеди и да подбуди към едно или друго действие [Бейли 1985, 104; Гудков]. 

Освен това, както образно отбелязва В. Демянков, политическият дискурс е като 
заведение за бързо хранене от типа на МакДоналдс: той трябва да се преработва лесно, 
като всяка друга форма на fast food и да постигне бърз ефект, свързан с незабележима 
манипулация на съзнанието. При форумния коментар към тези специфики се наслагва и 
изискването за краткост, което налага усложняването на импликатурата на изказа чрез 
прилагането на различни форми на интертекстуалност, активизирането на 
пресупозитивната база на комуникацията, изграждането на асоциативни вериги чрез 
използването на  различни алюзивни техники при привидна лекота на изказа.  

В този контекст една от най-ефективните стратегии на убеждаващата 
комуникация в политическия спор е използването на общия оценъчен фонд, базиран 
върху утвърдени стереотипни представи, традиционни ценности, ключови понятия, 
общовалидни символи, образи, вербализирани етични модели, емблематични фигури и 
др. елементи на колективната памет на социума. Тяхната ефективност е гарантирана от 
факта, че те изграждат у адресата усещане за доброволно приемане на чуждото мнение, 
за истинност и удовлетвореност, които са в основата на ораторското внушение [Грац
1985:16]. 

В руската лингвистична традиция елементите на колективната памет, които се 
използват в дискурсивната практика, се обозначават с термина “прецедентни 
феномени». Прецедентните феномени (ПФ) се разглеждат като най-важната 
съставляваща на когнитивната база на дадена социокултурна общност, като особена 
група вербални (или вербализуеми) детерминирани и минимизирани колективни 
инвариантни представи за конкретни елементи на историята и културата. Основни 
характеристики на прецедентността са популярността, христоматийността, честата
възпроизводимост както в дискурсивната практика на отделната езикова личност, така 
и в комуникативната практика на различни езикови групи и цели общности [Караулов, 
1987: 216]. Включването на даден културен феномен в общностната когнитивна база 
води до семантичната му минимизация. Така Обломов, например, се оказва само
лентяй, Юда – приятел, който се е превърнал в предател и т.н.
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Измежду прецедентните феномени изследователите открояват
(Д. 

Гудков, В. Красних, Ю. Сорокин, Г. Слышкин, И. Захаренко, Д. Багаева, и др.).  
 – е завършен и самодостатъчен продукт на

речемислителната дейност, (поли)предикативна единица; сложен знак, при който 
сумата от значенията на отделните компоненти не е равна на общия смисъл. ПТ е добре 
познат на участниците в комуникацията. В процеса на комуникация езиковото съзнание 
се обръща към него чрез активизиране на свързани с този текст изказвания и символи. 
Прецедентните текстове могат да бъдат отделни литературни творби, песенни текстове, 
рекламни съобщения, политически и публицистични текстове и др. Съставът на
прецедентните текстове (както и на прецедентните феномени въобще) се променя във 
времето, като това е особено характерно за рекламните текстове. Един от основните 
критерии за прецедентния характер на даден текст  е неговата лесна разпознаваемост в 
речевата комуникация [Слишкин, 1999].

 ( ) е възпроизводим продукт на речемислителната
дейност, завършена и самодостатъчна единица, която не е задължително да бъде 
предикативна, сложен знак, чийто смисъл също не е сума от значенията на отделните 
компоненти, от които е образуван. Възпроизвежда се в готов вид в акта на 
комуникация. Към ПИз се отнасят и цитатите в широкия смисъл на думата, в това 
число: 1) цитирани фрагменти от даден текст); 2) названията на отделни творби; 3) 
цялостно възпроизведен кратък текст (с обем от едно или няколко изказвания). 

е някаква «еталонна» ситуация с определени 
конотации, която влиза в когнитивната база с отделни свои диференциални признаци.
Ярък пример за ПС е предателството на Юда, което се е утвърдило като «еталон» за 
предателството изобщо. Диференциалните признаци на тази ПС (например, подлостта 
на человека, комуто е оказано доверие, доносът, наградата за предателството)
придобиват статут на универсалии, а атрибутите на тази ПС (например, целувката на 
Юда, 30-те сребреника) се превръщат в нейни символи. Името Юда също става
прецедентно и придобива статут на име-символ.

е индивидуално име, свързано или 1) с широко известен, 
по правило прецедентен, текст (например Бай Ганьо, Андрешко, Обломов, Дон Жуан), 
или 2) име на реална личност, свързана с една или друга прецедентна ситуация
(например, Иван Сусанин, Колумб), или придобила характера на еталон  (например
Моцарт, като еталон за гениален композитор). 

Границите между прецедентните феномени са размити. Например, превръщането 
на ПИз в крилати фрази води до тяхното обособяване от изходния текст и до 
превръщането им в автономни ПТ, какъвто е случаят с изразите (Отникъде взорът 
надежда не види; Бяла, спретната къщурка; Счастливые часов не наблюдают и др.).

Освен това тези феномени са тясно свързани помежду си. Актуализацията на един 
от тях може да доведе до актуализирането на други няколко. Например, 
актуализирането на даден прецедентен текст или дадена прецедентна ситуация по 
правило се извършва чрез символи, чиято роля се изпълнява от свързани с тях 
прецедентни изказвания и прецедентни имена. 

От позициите на мултимедийния дискурс към тази група от прецедентни 
феномени следва да се отнесат портрети, плакати, 
картини, фотографии,  които подобно на прецедентните изрази и прецедентните имена 
служат за активизиране в езиковото съзнание на даден прецедентен текст или дадена 
прецедентна ситуация, (например портретът на В. Левски, плакатът «Родина-мать 
зовет», фотографията на Ю. Гагарин, началните страници на популярните вестници и
др.) 

На мен като на русист ми беше любопитно какви прецедентни феномени,
свързани с руската история и руската културна традиция, са намерили място в 
прагматикона на българския форумен коментатор, в какви ситуации се активизира 
тяхната поява, какви са техните конотации, какви функции изпълняват в общата 
структура на дискурса и каква информация носят за участниците във виртуалната 
политическа интеракция.

Като цяло прави впечатление, че в наблюдаваните форуми е намерил място 
целият арсенал от прецедентни феномени.

Сред прецедентните имена се открояват ярко две групи: 
1) , станали символ на «силната ръка» или 

«политическия авторитаризъм» (конотацията е в зависимост от споделяните от 
интерпретатора политически убеждения), чрез които се активизира митологемата за 
Русия като най-могъщата православна държава (в първия случай) или идеологемата за 
Русия като «империя на злото» - във втория. В тази група се открояват имената на 
Владимир Путин и Йосиф Сталин;  

2) имена на , сред които безспорен фаворит 
е , който за участниците и в двата форума е еталон за арогантен, 
самоуверен и безскрупулен, но и забавен и изобретателен мошеник.

Оценките на форумните коментатори за Йосиф Сталин са полярни. За своите 
почитатели той е въплъщение на суровата справедливост, еталон за силна личност:
«Сталин превърна Русия от аграрна страна в индустриална държава и има голяма 
заслуга в победата на Германия през ВСВ.“ Д.05.03.2013. За своите противници обаче 
Сталин е олицетворение на абсолютното зло: «Най-противоречивата личност от 
плеядата диктатори. Азиатски сатрап и масов убиец, извършил геноцид над не един 
народ, но наречен "баща на народите". Д.05.03.2013

В съзнанието на българския форумен коментатор Йосиф Сталин се свързва с 
четири прецедентни израза, които изграждат аксиологичната база на образа в езиковото 
съзнание. Два от тях са особено популярни: 1) Има човек — има проблем, няма човек 
— няма проблем. ( Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы)5 и 2) 
Не е важно как са гласували, а кой брои гласовете. (Важно не как голосуют, а кто 
считает голоса). Например: Тва костомолците стигнаха - 

. Колко мъка има на тоя свят, боже. Д. 29.08.12.;
ПраФ си...това не мо'е да бъде...Тиа от алфа-галфа са подмЕниле сите числа. Боко го 
любат толку много 'ора (само като платАт тока и улезнат у магазина), любат даже 
и родата му (женската).Та сАм сигурен че е станАла некоа грешка...

Д. 9.10.12; Тия надминаха Учителя си:" 
- . Браво! Аплодисменти (преминаващи в овации)! Д. 05.02.12;

Грешката в програмата гарантира правилните резултати! 
... С. 28.04.13. (по повод открита грешка в системата за преброяване на 

гласовете в парламентарните избори).
Другите два израза са: Смъртта на един човек е трагедия, смъртта на милиони е 

статистика. (Смерть одного человека это трагедия, смерть тысяч это 
статистика) и Не заменям войник за маршал. (Я солдата на маршала не меняю.)6. Вж. 
например: Мерките, които Путин предлага, може да увеличат до 2050г. населението 
на Русия до 154 милиона души, а ако не се реализират, то ще намалее до 107 

5 Тази фраза не е реално изричана от Сталин.  За пръв път се появява в романа „Децата на Арбат“ от 
Анатолий Рибаков, 1987 г. 
6 Смята се, че с тези думи Сталин отговаря на предложението за размяна на пленения от германците 
негов син  Яков срещу фелдмаршал фон Паулус. 
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Прецедентните текстове могат да бъдат отделни литературни творби, песенни текстове, 
рекламни съобщения, политически и публицистични текстове и др. Съставът на
прецедентните текстове (както и на прецедентните феномени въобще) се променя във 
времето, като това е особено характерно за рекламните текстове. Един от основните 
критерии за прецедентния характер на даден текст  е неговата лесна разпознаваемост в 
речевата комуникация [Слишкин, 1999].

 ( ) е възпроизводим продукт на речемислителната
дейност, завършена и самодостатъчна единица, която не е задължително да бъде 
предикативна, сложен знак, чийто смисъл също не е сума от значенията на отделните 
компоненти, от които е образуван. Възпроизвежда се в готов вид в акта на 
комуникация. Към ПИз се отнасят и цитатите в широкия смисъл на думата, в това 
число: 1) цитирани фрагменти от даден текст); 2) названията на отделни творби; 3) 
цялостно възпроизведен кратък текст (с обем от едно или няколко изказвания). 

е някаква «еталонна» ситуация с определени 
конотации, която влиза в когнитивната база с отделни свои диференциални признаци.
Ярък пример за ПС е предателството на Юда, което се е утвърдило като «еталон» за 
предателството изобщо. Диференциалните признаци на тази ПС (например, подлостта 
на человека, комуто е оказано доверие, доносът, наградата за предателството)
придобиват статут на универсалии, а атрибутите на тази ПС (например, целувката на 
Юда, 30-те сребреника) се превръщат в нейни символи. Името Юда също става
прецедентно и придобива статут на име-символ.

е индивидуално име, свързано или 1) с широко известен, 
по правило прецедентен, текст (например Бай Ганьо, Андрешко, Обломов, Дон Жуан), 
или 2) име на реална личност, свързана с една или друга прецедентна ситуация
(например, Иван Сусанин, Колумб), или придобила характера на еталон  (например
Моцарт, като еталон за гениален композитор). 

Границите между прецедентните феномени са размити. Например, превръщането 
на ПИз в крилати фрази води до тяхното обособяване от изходния текст и до 
превръщането им в автономни ПТ, какъвто е случаят с изразите (Отникъде взорът 
надежда не види; Бяла, спретната къщурка; Счастливые часов не наблюдают и др.).

Освен това тези феномени са тясно свързани помежду си. Актуализацията на един 
от тях може да доведе до актуализирането на други няколко. Например, 
актуализирането на даден прецедентен текст или дадена прецедентна ситуация по 
правило се извършва чрез символи, чиято роля се изпълнява от свързани с тях 
прецедентни изказвания и прецедентни имена. 

От позициите на мултимедийния дискурс към тази група от прецедентни 
феномени следва да се отнесат портрети, плакати, 
картини, фотографии,  които подобно на прецедентните изрази и прецедентните имена 
служат за активизиране в езиковото съзнание на даден прецедентен текст или дадена 
прецедентна ситуация, (например портретът на В. Левски, плакатът «Родина-мать 
зовет», фотографията на Ю. Гагарин, началните страници на популярните вестници и
др.) 

На мен като на русист ми беше любопитно какви прецедентни феномени,
свързани с руската история и руската културна традиция, са намерили място в 
прагматикона на българския форумен коментатор, в какви ситуации се активизира 
тяхната поява, какви са техните конотации, какви функции изпълняват в общата 
структура на дискурса и каква информация носят за участниците във виртуалната 
политическа интеракция.

Като цяло прави впечатление, че в наблюдаваните форуми е намерил място 
целият арсенал от прецедентни феномени.

Сред прецедентните имена се открояват ярко две групи: 
1) , станали символ на «силната ръка» или 

«политическия авторитаризъм» (конотацията е в зависимост от споделяните от 
интерпретатора политически убеждения), чрез които се активизира митологемата за 
Русия като най-могъщата православна държава (в първия случай) или идеологемата за 
Русия като «империя на злото» - във втория. В тази група се открояват имената на 
Владимир Путин и Йосиф Сталин;  

2) имена на , сред които безспорен фаворит 
е , който за участниците и в двата форума е еталон за арогантен, 
самоуверен и безскрупулен, но и забавен и изобретателен мошеник.

Оценките на форумните коментатори за Йосиф Сталин са полярни. За своите 
почитатели той е въплъщение на суровата справедливост, еталон за силна личност:
«Сталин превърна Русия от аграрна страна в индустриална държава и има голяма 
заслуга в победата на Германия през ВСВ.“ Д.05.03.2013. За своите противници обаче 
Сталин е олицетворение на абсолютното зло: «Най-противоречивата личност от 
плеядата диктатори. Азиатски сатрап и масов убиец, извършил геноцид над не един 
народ, но наречен "баща на народите". Д.05.03.2013

В съзнанието на българския форумен коментатор Йосиф Сталин се свързва с 
четири прецедентни израза, които изграждат аксиологичната база на образа в езиковото 
съзнание. Два от тях са особено популярни: 1) Има човек — има проблем, няма човек 
— няма проблем. ( Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы)5 и 2) 
Не е важно как са гласували, а кой брои гласовете. (Важно не как голосуют, а кто 
считает голоса). Например: Тва костомолците стигнаха - 

. Колко мъка има на тоя свят, боже. Д. 29.08.12.;
ПраФ си...това не мо'е да бъде...Тиа от алфа-галфа са подмЕниле сите числа. Боко го 
любат толку много 'ора (само като платАт тока и улезнат у магазина), любат даже 
и родата му (женската).Та сАм сигурен че е станАла некоа грешка...

Д. 9.10.12; Тия надминаха Учителя си:" 
- . Браво! Аплодисменти (преминаващи в овации)! Д. 05.02.12;

Грешката в програмата гарантира правилните резултати! 
... С. 28.04.13. (по повод открита грешка в системата за преброяване на 

гласовете в парламентарните избори).
Другите два израза са: Смъртта на един човек е трагедия, смъртта на милиони е 

статистика. (Смерть одного человека это трагедия, смерть тысяч это 
статистика) и Не заменям войник за маршал. (Я солдата на маршала не меняю.)6. Вж. 
например: Мерките, които Путин предлага, може да увеличат до 2050г. населението 
на Русия до 154 милиона души, а ако не се реализират, то ще намалее до 107 

5 Тази фраза не е реално изричана от Сталин.  За пръв път се появява в романа „Децата на Арбат“ от 
Анатолий Рибаков, 1987 г. 
6 Смята се, че с тези думи Сталин отговаря на предложението за размяна на пленения от германците 
негов син  Яков срещу фелдмаршал фон Паулус. 
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милиона.
Д. 12.02.12

В образа на Владимир Путин форумните коментари открояват четири 
диференциални признака:

изправя Русия на крака;
подполковник от КГБ, резидент в Германия; 
ученик на Ленин и Сталин;
суетен, комплексиран от своя ръст и възраст  мъж

Специфичното при това прецедентно име е, че политическата оценка се заявява 
още при оформянето на неговия вариант (при Йосиф Сталин това не се забелязва). За 
симпатизантите си руският президент е Владимир Владимирович или Путин, напр.: Ако 
ставаше дума за някой друг бих казал, че това е популизъм, но като нищо 
може и да успее. Д.13.02.12; Не бой се Gozambo, да е жив и здрав

с каквото се е захванал го е довеждал до край. 
точно, кратко и ясно! Кой разбрал, разбрал, както и кой спал, спал.... С. 20.02.12.

За своите противници той е
. Първата от 

номинациите очевидно противопоставя съмнителната по своята значимост според 
коментатора фигура на президента Владимир Путин на фигурата на безспорния 
държавен мъж Петър Първи (Велики). Композитните форми (в друга терминология 
телескопни лексеми или телескопизми) Лилипутин и Путлер са образувани на базата 
на други прецедентни номинативни лексеми – лилипут (с очевиден обиден намек за 
ниския ръст на Владимир Путин) и Хитлер (с внушението «диктатор от ранга на 
Хитлер)7.: Веселието продължава. Според марксистко-ленинските учители на 

, работническата аристокрация представляваше облагодетелстван 
сегмент от пролетариата в капиталистическите страни, който играеше реакционна 
роля с помощта на господстващите монополи и корумпираните профсъюзи.
13.01.12;  - император всeя России и евроазийский 
самодержец.  . Отрицателната оценка при номинациите Владимич,
Путягата и Пусин се базира на снижената стилистична маркираност на оформеното по 
този начин бащино име или фамилия на Владимир Путин. Например: "Работническа 
средна класа" !?! ЧалнАл се е нещо ))).Д. 12.01.12; Само да не вземат да 
хакнат комсомолската правда, че сън няма да ме хване какво иска пак и 
като как го продава на поданиците си. Д. 12.01.12. Заплатата на директора на 
колхоза да е равна на заплатата на чистачката в колхоза! връща Русия в 
годините на военния комунизъм. Другите две употреби от своя страна са 
многозначителен намек за проява у президента на тоталитарно поведение и склонност 
към отречената от обществото полицейщина: Дали после ще дойде новият НЕП? Д. 
12.01.12. Населението на Русия гласува за " с краката си - от 
Кремъл им се виждат петите, докато тичат към някоя европейска граница. Д. 
12.01.12. Улисан в празни ОБЕЩАНИЯ е забравил да се ОТЧЕТЕ за 12 
години безразделна власт. С. 20.01.12

Очевидно в случая се използва реторичната стратегия на принизяване (според 
класификацията на Михалева [Михалева 2002 С. 96-105]), която се реализира чрез 

7 За т. нар. телескопизми (контаминати)  по-подробно вж. Егорова 1985; Гетманская 2008; Ратайчик 2012 
и др.

механизма на иронията, изобличаването, оскърблението, включително с аргументи ad
hominem.

Семантичната структура на тези две прецедентни имена става основа за 
изграждането на подчертано негативен образ на Русия в двата интернет форума, което 
проличава от следния недвусмислен форумен коментар: 

. Д. 12.02.2013.

Между особено популярни сред форумните 
коментатори са три крилати фрази, свързани с главния герой от романа на И. Илф и Е. 
Петров «Дванайсетте стола» :

(господа съдебни заседатели)! (
 ) 

В прагматикона на българския форумен коментатор изразът маркира началото на 
процес, който се оценява положително. 

Ледът се пропука, господа съдебни заседатели! Ледът се пропука!И това е само 
началото! С. 18.02.13 (по повод оставката на С. Дянков); Френският 
бюджетен министър подаде оставка заради разследване за данъчна измама
Или както е казал Остап Бендер: "
Д.20.03.13.
   

!  
Изразът дава оценка на даден подход, идея, решение като екстраординарни (в 

положителен и отрицателен смисъл), необичайно практични с оглед на реализирането 
на нечии намерения и цели.

След гросмайстор О.Бендер да се готвим за гросмайстор БоБо. ! С. 
9.01.12 ; "....Не виждам причина, поради която трябва да бъде правена проверка на 
документите, свързани с агентурното минало на агент Буда, каза главният прокурор 
на България Сотир Цацаров в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви “. 

- 
Логиката на този глаДен прокурор наистина е желязна. 

Д. 06.02.13; Това е - старият Уорлик на младини е бил млад Уорлик. !
С. 01.02.12; Ти специално, следваше вече да си стоплил комбинацията на Бочко.

С. 05.11.12.
  

"(Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! 
Тази максима носи изключително положителна конотация. Изразът е много 

популярен в българското интернет пространство. Той се вписва добре в скáлата от 
ценности, изповядвани от активния човек, който е принуден да оцелява в изключително 
трудни времена и в повечето случаи успява въпреки обстоятелствата.

Връчването на блага създава неадекватни социални паразити, което вече е 
доста популярна професия по целия свят. 

Д. 15.12.11;
, а ние чакаме поредния Месия да дойде да ни спаси от самите нас!!! Заради 

това трябва да си спомним за Апостола да видим неговата себеотдаденост и да 
погледнем напред - времето няма да ни чака, Левски бе казал " Времето е в нас и ние 
сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме." Е мисля че е време да го 
обърнем това Време - да спрем да се ровим в миналото и да хванем съдбата си сами.  
Нямаме нужда от спасители - Спасителят сме самите ние !!! С.19.02.12.
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милиона.
Д. 12.02.12

В образа на Владимир Путин форумните коментари открояват четири 
диференциални признака:

изправя Русия на крака;
подполковник от КГБ, резидент в Германия; 
ученик на Ленин и Сталин;
суетен, комплексиран от своя ръст и възраст  мъж

Специфичното при това прецедентно име е, че политическата оценка се заявява 
още при оформянето на неговия вариант (при Йосиф Сталин това не се забелязва). За 
симпатизантите си руският президент е Владимир Владимирович или Путин, напр.: Ако 
ставаше дума за някой друг бих казал, че това е популизъм, но като нищо 
може и да успее. Д.13.02.12; Не бой се Gozambo, да е жив и здрав

с каквото се е захванал го е довеждал до край. 
точно, кратко и ясно! Кой разбрал, разбрал, както и кой спал, спал.... С. 20.02.12.

За своите противници той е
. Първата от 

номинациите очевидно противопоставя съмнителната по своята значимост според 
коментатора фигура на президента Владимир Путин на фигурата на безспорния 
държавен мъж Петър Първи (Велики). Композитните форми (в друга терминология 
телескопни лексеми или телескопизми) Лилипутин и Путлер са образувани на базата 
на други прецедентни номинативни лексеми – лилипут (с очевиден обиден намек за 
ниския ръст на Владимир Путин) и Хитлер (с внушението «диктатор от ранга на 
Хитлер)7.: Веселието продължава. Според марксистко-ленинските учители на 

, работническата аристокрация представляваше облагодетелстван 
сегмент от пролетариата в капиталистическите страни, който играеше реакционна 
роля с помощта на господстващите монополи и корумпираните профсъюзи.
13.01.12;  - император всeя России и евроазийский 
самодержец.  . Отрицателната оценка при номинациите Владимич,
Путягата и Пусин се базира на снижената стилистична маркираност на оформеното по 
този начин бащино име или фамилия на Владимир Путин. Например: "Работническа 
средна класа" !?! ЧалнАл се е нещо ))).Д. 12.01.12; Само да не вземат да 
хакнат комсомолската правда, че сън няма да ме хване какво иска пак и 
като как го продава на поданиците си. Д. 12.01.12. Заплатата на директора на 
колхоза да е равна на заплатата на чистачката в колхоза! връща Русия в 
годините на военния комунизъм. Другите две употреби от своя страна са 
многозначителен намек за проява у президента на тоталитарно поведение и склонност 
към отречената от обществото полицейщина: Дали после ще дойде новият НЕП? Д. 
12.01.12. Населението на Русия гласува за " с краката си - от 
Кремъл им се виждат петите, докато тичат към някоя европейска граница. Д. 
12.01.12. Улисан в празни ОБЕЩАНИЯ е забравил да се ОТЧЕТЕ за 12 
години безразделна власт. С. 20.01.12

Очевидно в случая се използва реторичната стратегия на принизяване (според 
класификацията на Михалева [Михалева 2002 С. 96-105]), която се реализира чрез 

7 За т. нар. телескопизми (контаминати)  по-подробно вж. Егорова 1985; Гетманская 2008; Ратайчик 2012 
и др.

механизма на иронията, изобличаването, оскърблението, включително с аргументи ad
hominem.

Семантичната структура на тези две прецедентни имена става основа за 
изграждането на подчертано негативен образ на Русия в двата интернет форума, което 
проличава от следния недвусмислен форумен коментар: 

. Д. 12.02.2013.

Между особено популярни сред форумните 
коментатори са три крилати фрази, свързани с главния герой от романа на И. Илф и Е. 
Петров «Дванайсетте стола» :

(господа съдебни заседатели)! (
 ) 

В прагматикона на българския форумен коментатор изразът маркира началото на 
процес, който се оценява положително. 

Ледът се пропука, господа съдебни заседатели! Ледът се пропука!И това е само 
началото! С. 18.02.13 (по повод оставката на С. Дянков); Френският 
бюджетен министър подаде оставка заради разследване за данъчна измама
Или както е казал Остап Бендер: "
Д.20.03.13.
   

!  
Изразът дава оценка на даден подход, идея, решение като екстраординарни (в 

положителен и отрицателен смисъл), необичайно практични с оглед на реализирането 
на нечии намерения и цели.

След гросмайстор О.Бендер да се готвим за гросмайстор БоБо. ! С. 
9.01.12 ; "....Не виждам причина, поради която трябва да бъде правена проверка на 
документите, свързани с агентурното минало на агент Буда, каза главният прокурор 
на България Сотир Цацаров в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви “. 

- 
Логиката на този глаДен прокурор наистина е желязна. 

Д. 06.02.13; Това е - старият Уорлик на младини е бил млад Уорлик. !
С. 01.02.12; Ти специално, следваше вече да си стоплил комбинацията на Бочко.

С. 05.11.12.
  

"(Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! 
Тази максима носи изключително положителна конотация. Изразът е много 

популярен в българското интернет пространство. Той се вписва добре в скáлата от 
ценности, изповядвани от активния човек, който е принуден да оцелява в изключително 
трудни времена и в повечето случаи успява въпреки обстоятелствата.

Връчването на блага създава неадекватни социални паразити, което вече е 
доста популярна професия по целия свят. 

Д. 15.12.11;
, а ние чакаме поредния Месия да дойде да ни спаси от самите нас!!! Заради 

това трябва да си спомним за Апостола да видим неговата себеотдаденост и да 
погледнем напред - времето няма да ни чака, Левски бе казал " Времето е в нас и ние 
сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме." Е мисля че е време да го 
обърнем това Време - да спрем да се ровим в миналото и да хванем съдбата си сами.  
Нямаме нужда от спасители - Спасителят сме самите ние !!! С.19.02.12.

  



�� Стефка Калева

Друг прецедентен израз, който се радва на широка популярност сред форумните 
коментатори, е крилатата фраза от «Песен за сокола» на Максим Горки 

, която възпява «безумството на храбрия» в противовес на 
«благоразумието» на приспособленеца. В двата онлайн форума изразът се появява в 
два варианта и 

. И в двата случая проявата на гражданска смелост получава висока оценка от 
позициите на активната социална етика. Например: На слагачи и блюдолизци 
обикновено им се разминава, въпросът е какво печелиш, като губиш. Трайков 
определено спечели, а Тотю е абсолютният аутсайдер. 

- - 
Д. 15.03.2012

Характер на прецедентен феномен има и изразът !, но докато в 
руската дискурсивна практика той маркира одобрение, в българския форумен дискурс 
носи силна иронична конотация, напр.: Уехчево, ЦвъкЦвък е политически труп, 
колкото и да се опитвате да го реанимирате милиционерите

!Д.25.05.13; Eeeeeee... те тука е веселото. Под това 

заглавие. И Нафар, и Сръчко и Мара Кървавата... Все отбрани елитни 
гладиатори. ... Ave Caesar, morituri te salutant! Момчета, да 
ви черпя паничка виртуални дренки, а? От сърце...С. 20.02.13.

В единични случаи се появяват изразите То ли еще будет, ой, ой, ой! (в значение 
“какво има още да се случва”); Поживем.увидим!; ... и вся остальная сволочь!; Вся 
власть советам!; Филкина грамота и др. 

От , свързани с руската историческа и културна 
традиция, на особена популярност в двата интернет форума се радва прецедентната
ситуация, маркирана от израза «( ) ». В 
основата на този прецедентен феномен е залегнало реално събитие от Втората световна 
война8. За руското езиково съзнание Матросов е символ на саможертва, мъжество и 
воинска доблест. В интерпретацията на българския интернет форум той се превръща в 
маркер на упорита, понякога безсмислена защита на дадена не винаги справедлива 
кауза. Например: Гражданинът Бойко Методиев Борисов не може да гарантира 
стабилността на кръвното си налягане в критични моменти, ама 

Д. 15.04.13.; А бе Буда пидал тиквен, какво ми говориш за 
демократичните държави и се сравняваш с тях. Там само за съмнение в далавера си 
подават оставките, а при вас гербавите хиляди съмнения стотици доказателства за 
злоупотреби, ама нали сте . Д. 5.05.13

Популярността на този феномен доведе до появата на две нови лексеми в  
медийния дискурс: събирателната форма в значение “група отчаяни 
защитници на несъстоятелна кауза” и като обозначение на представител 
на такава група или на отделен защитник на незащитима кауза: Tent, в случая 

8 На 23 февруари 1943 година батальонът на редник Матросов получава бойна задача да атакува 
укрепленията на немските войски в района на село Чернушка, Псковска област. По време на 
настъплението в подстъпите към селото батальонът попада под силен картечен обстрел от три ДЗОТ-а на 
противника. Щурмова група автоматчици успява да унищожи два от ДЗОТ-овете, но претърпява неуспех 
при нападението на третия. Матросов пропълзява встрани от оцелелия ДЗОТ и последователно хвърля по 
него две гранати, но дзотът отново оцелява. Тогава той се хвърля пред амбразурата на укреплението и я 
закрива с тялото си, като по този начин не позволява на картечницата да продължи обстрела. С цената на 
живота си, Матросов дава възможност на батальона си да се вдигне в атака и да обезвреди противника.

обективно-субективния изказ не ме вълнува! Дразня се от неспособността на 
да се усети, че са ги пуснали по пързалката. 

! Ако Вашата интелигентност е толкова, то същата е и 
на шефовете Ви. С. 07.02.13 Тюх да му се не види! Аз пък си мислех, че е 
тоя, дето се мята на амбразурата, с голи ръце (без аргументи), сал едни гърди 
(добрата репутация) за да защити своите (вносителите на законопроекта 
"Пеевски" от картечарите, стоящи от другата страна на амбразурата.
С.1.07.2013

Сред , които намират своята интерпретация в двата 
наблюдавани форума, се откроява анекдотът за чукчата-писател. Нека го припомним: 
“Веднъж Чукчата донесъл в редакцията на едно издателство свой роман. 
Редакторът го прочел и му казал: "Разбирате ли, доста е слаб... Трябва да почетете 
малко класика. Чели ли сте, например, Тургенев? А Толстой? А Достоевски?.." - 
"Чукчата го прекъснал: чукчата не е читател, чукчата е писател." В контекста на 
общуването във форума чукчата се превръща в символ на човек, който упорито пише 
коментари,  без да се опита да вникне в коментарите и гледната точка на останалите 
участници във форума. Например: Е дочети поста де,  - Тато 
е цървул. Тато е цървул. Тато е цървул. И понеже ти знам флашките наизуст - не ми 
пука какво е казал Бойко за него преди 3 години. Избирам между двете партии, които 
могат да управляват, понеже не искам гласа ми да се разпилее - ГЕРБ и БКП. Е, не 
избирам БКП . Д. 09.05.13; Е ти сега, ... 
Важното е първосигнално да се потвърди,че Израел е лош. Д. 23.05.13; Да беше 
прочел статията, която копваш. Щеше да научиш откога е и.д. Таня Андреева. Аман 
от смешници. Пак добре, че не си копнал някоя статия от преди раждането и.
Статията визира периода до края на 2011 , а назначението на Андреева за и.д. е на 1 
декември 2011г. ..Д. 26.05.13;

Интересна е една употреба на фразата, в която се появява втори прецедентен 
феномен, вече с “българско потекло”: Боже, боже! Колко има на този свят 
боже! Д. 03.08.12. В случая се сблъскваме с редупликация на функцията на прецедента, 
което усилва экспресивния ефект на изказа като цяло. Ще отбележим и един случай на 
езикова игра с прецедента: Чукча не дурак! Чукча получатель, чукча не даритель? Д. 
22.06.13

Има употреби, които подсказват, че форумното общество познава и други 
текстове от цикъла анекдоти, представящи чукчата като символ на неук и необразован 
човек, който се опитва да дава съвети и да налага мнението си, без да осъзнава 
собственото си невежество. Например: Чукча, ама зад него Кремль и вот тебе 
изненадкааа... будем говорит по русски ..снова. Аре наздраве и до дъно... първо 
помириши една краставица... Д. 13.08.12. 

Характер на прецедентен феномен придоби във форумите през изминалите две 
години и песента «Калинка». Обяснението се крие в нашумелия случай с фалшивата 
диплома на бившата директорка на Фонд «Земеделие» Калинка Илиева и превръщането 
на името Калинка в нарицателно, в символ на невежество и безхаберие, на човек, 
сдобил се с висок пост чрез измама и политически протекции. Например, к

кааалинка, калинка, 
калинка мая! Д. 26.01.13. След случая с грешката за неправомерно върнати милиони в 
Софийска община и изказването на съветничката от Герб Малина Едрева, че са «бесни 
за тази грешка», във форума на Дневник от 25.10.2012 г. се появи следният интересен 
полилог:  



��Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс

Друг прецедентен израз, който се радва на широка популярност сред форумните 
коментатори, е крилатата фраза от «Песен за сокола» на Максим Горки 

, която възпява «безумството на храбрия» в противовес на 
«благоразумието» на приспособленеца. В двата онлайн форума изразът се появява в 
два варианта и 

. И в двата случая проявата на гражданска смелост получава висока оценка от 
позициите на активната социална етика. Например: На слагачи и блюдолизци 
обикновено им се разминава, въпросът е какво печелиш, като губиш. Трайков 
определено спечели, а Тотю е абсолютният аутсайдер. 

- - 
Д. 15.03.2012

Характер на прецедентен феномен има и изразът !, но докато в 
руската дискурсивна практика той маркира одобрение, в българския форумен дискурс 
носи силна иронична конотация, напр.: Уехчево, ЦвъкЦвък е политически труп, 
колкото и да се опитвате да го реанимирате милиционерите

!Д.25.05.13; Eeeeeee... те тука е веселото. Под това 

заглавие. И Нафар, и Сръчко и Мара Кървавата... Все отбрани елитни 
гладиатори. ... Ave Caesar, morituri te salutant! Момчета, да 
ви черпя паничка виртуални дренки, а? От сърце...С. 20.02.13.

В единични случаи се появяват изразите То ли еще будет, ой, ой, ой! (в значение 
“какво има още да се случва”); Поживем.увидим!; ... и вся остальная сволочь!; Вся 
власть советам!; Филкина грамота и др. 

От , свързани с руската историческа и културна 
традиция, на особена популярност в двата интернет форума се радва прецедентната
ситуация, маркирана от израза «( ) ». В 
основата на този прецедентен феномен е залегнало реално събитие от Втората световна 
война8. За руското езиково съзнание Матросов е символ на саможертва, мъжество и 
воинска доблест. В интерпретацията на българския интернет форум той се превръща в 
маркер на упорита, понякога безсмислена защита на дадена не винаги справедлива 
кауза. Например: Гражданинът Бойко Методиев Борисов не може да гарантира 
стабилността на кръвното си налягане в критични моменти, ама 

Д. 15.04.13.; А бе Буда пидал тиквен, какво ми говориш за 
демократичните държави и се сравняваш с тях. Там само за съмнение в далавера си 
подават оставките, а при вас гербавите хиляди съмнения стотици доказателства за 
злоупотреби, ама нали сте . Д. 5.05.13

Популярността на този феномен доведе до появата на две нови лексеми в  
медийния дискурс: събирателната форма в значение “група отчаяни 
защитници на несъстоятелна кауза” и като обозначение на представител 
на такава група или на отделен защитник на незащитима кауза: Tent, в случая 

8 На 23 февруари 1943 година батальонът на редник Матросов получава бойна задача да атакува 
укрепленията на немските войски в района на село Чернушка, Псковска област. По време на 
настъплението в подстъпите към селото батальонът попада под силен картечен обстрел от три ДЗОТ-а на 
противника. Щурмова група автоматчици успява да унищожи два от ДЗОТ-овете, но претърпява неуспех 
при нападението на третия. Матросов пропълзява встрани от оцелелия ДЗОТ и последователно хвърля по 
него две гранати, но дзотът отново оцелява. Тогава той се хвърля пред амбразурата на укреплението и я 
закрива с тялото си, като по този начин не позволява на картечницата да продължи обстрела. С цената на 
живота си, Матросов дава възможност на батальона си да се вдигне в атака и да обезвреди противника.

обективно-субективния изказ не ме вълнува! Дразня се от неспособността на 
да се усети, че са ги пуснали по пързалката. 

! Ако Вашата интелигентност е толкова, то същата е и 
на шефовете Ви. С. 07.02.13 Тюх да му се не види! Аз пък си мислех, че е 
тоя, дето се мята на амбразурата, с голи ръце (без аргументи), сал едни гърди 
(добрата репутация) за да защити своите (вносителите на законопроекта 
"Пеевски" от картечарите, стоящи от другата страна на амбразурата.
С.1.07.2013

Сред , които намират своята интерпретация в двата 
наблюдавани форума, се откроява анекдотът за чукчата-писател. Нека го припомним: 
“Веднъж Чукчата донесъл в редакцията на едно издателство свой роман. 
Редакторът го прочел и му казал: "Разбирате ли, доста е слаб... Трябва да почетете 
малко класика. Чели ли сте, например, Тургенев? А Толстой? А Достоевски?.." - 
"Чукчата го прекъснал: чукчата не е читател, чукчата е писател." В контекста на 
общуването във форума чукчата се превръща в символ на човек, който упорито пише 
коментари,  без да се опита да вникне в коментарите и гледната точка на останалите 
участници във форума. Например: Е дочети поста де,  - Тато 
е цървул. Тато е цървул. Тато е цървул. И понеже ти знам флашките наизуст - не ми 
пука какво е казал Бойко за него преди 3 години. Избирам между двете партии, които 
могат да управляват, понеже не искам гласа ми да се разпилее - ГЕРБ и БКП. Е, не 
избирам БКП . Д. 09.05.13; Е ти сега, ... 
Важното е първосигнално да се потвърди,че Израел е лош. Д. 23.05.13; Да беше 
прочел статията, която копваш. Щеше да научиш откога е и.д. Таня Андреева. Аман 
от смешници. Пак добре, че не си копнал някоя статия от преди раждането и.
Статията визира периода до края на 2011 , а назначението на Андреева за и.д. е на 1 
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кааалинка, калинка, 
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КМЕТ В СЯНКА: калинки и гьонсурати !!!
Музар: #6   

КМЕТ В СЯНКА: #24
Едрева Малинка = поредната калинка !!!

xm..:    Едрева Малинка = поредната калинка !!! цитат на коментар #40 от “КМЕТ В СЯНКА”
Тя неслучайно песничката е такава, ама българите нали все не пеели до края
Да си припомним пак, че да се знае и да няма изненадани друг път:

  
.

Освен в самия текст прецедентните феномени намират място в паратекстовата 
рамка на коментара:

в , с който авторът на коментара се идентифицира във виртуалното 
пространство:

Pavlik Morozov
6117

88

18:41

30 2012

- 

Pavlik Morozov)
6852

23

14:31

05 2012

, ! 

! 

Stavrogin
Рейтинг: 1317Неутрално

25
14:27
23 май, 2013

Израел превъзхожда във военно отношение всички 
арабски държавави в региона вкупом, ако не беше 
така до сега на Израеля да му е стъжнен животеца, 
арабите знаят, че не могат да се противопоставят и 
затова си натискат парцалките, отгоре на всичко 
Израел има и ядрено оръжие

Владимир Путин
60 Неутрално 

18
18:51
02 юли, 2013

Орешарски може да извади България от кризата в която я навряха 
Костов и Борисов. Не случайно по времето на Орешарски заплатите 
нарастнаха 2 пъти, а по времето на Костов с 5% а при Тиквата дори 
спаднаха. 

"В подмосковието има американска военна база." - Trippleseven

във въвеждащия визуален символ – : 

xxxxl
1091

9

11:33

02 2012

Откога липсата на избор се нарича избор ?- цитат на 
коментар #6 от “SeoKungFu”
Откакто в недоразумението, наречено САЩ 
Храсталаков тъпото победи с 200 хиляди гласа по-
малко......  

USSR
1764
8

09:06

05 2013

превърна Русия от аграрна страна в индустриална държава и 
има голяма заслуга в победата на Германия през ВСВ. Милиони 
отидоха на погребението му -това не е се случавало и едва ли ще се 
случи и колкото и да работи една пропаганда -не може да излъже 
толкова много народ които се прекланяше и прекланая и сека пред 
неговата личност !!!

Както и е казал Сталин ,че ""После мойе смерти на мою могилу 
нанесут много мусора, но ветер истории развеет его" !!!  

във вербалното което си е избрал:  

kardinalat
2540

10

12:30

06 2013

-

Amigo
1079

1

11:04

28 2012

-

-

-

1419
19

18:43

20 2013

-
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Появата на прецедентния феномен в паратекстуалната рамка прави форумния 
коментатор лесно разпознаваем, спомага за бързата ориентация в неговата политическа 
позиция. Това не само е едно от основните условия за водене на коректна политическа 
дискусия, но и подпомага изграждането на доверие между участниците в нея, дори 
когато става дума за политически опоненти.  

Ограниченият обем на изложението наложи включването в текста само на 
основните прецедентни феномени, които намират място в политическите интернет 
форуми на две online издания. Но дори и този сравнително тесен поглед показва, че в 
двете виртуални съобщества участват хора, които добре познават руската историческа 
и културна традиция и имат изградена своя позиция за съвременната политическа 
реалност в Русия. Прецедентните феномени от този тип участват в изграждането на 
аргументната структура на емоционално обагрени и ярки коментари за същността на 
демокрацията, тоталитаризма и гражданското общество. 

Наблюдението върху по-широк кръг от политечски форуми в рамките на едно 
много по-детайлно описание, проследяването във времето на развитието на форумната 
политическа дискусия безспорно ще направи картината по-пълна и пъстра. 

: Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 
пространства Канд. дис. - Челябинск, 2005. http://www.lib.csu.ru/texts/diss/002689.pdf. (12.01.2012) 

: Baron Naomi S. Alphabet to email, London: Routledge, 2000, 316 p.
: Bayley P. Live oratory in the television age: The language of formal speeches // G. Ragazzini, 

D.R.B.P. Miller eds. Campaign language: Language, image, myth in the U. S. presidential elections 1984. 
Bologna, 1985. P. 77–174.

2009: Хипертекст. Практики на писане, практики на четене/  Божанкова Р. //Littera et
Lingua, e) journal, есен; 
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(13.02.2012)
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PROJECTION OF POETIC TEXT IN CHILD’S MEMORY

candidate of Philology, docent Tatiana Kruglyakova

Typical children mistakes in reciting poems are under consideration. The abundance of replacements of 
words and forms for synonyms or words (and phrases) perceived as synonymous, the words and forms 
constructed free from the guidance of adults - all of that shows the child's memory is capable to store images of 
texts arisen under the influence of various associations. While reсiting poems the children re-encode  the 
information on the lexical as well as on grammatical level.

First language acquisition, comprehension, grammatical error, mental lexicon, verbal paraphasia

Несмотря на то, что жители современных российских городов все реже  
испытывают подлинную любовь к поэтическому слову, знают мало имен поэтов и еще 
меньше их стихов, за маленькими детьми априори признается роль истинных 
ценителей поэзии. Люди разных социальных слоев полагают, что детям необходимо 
читать стихи с самого раннего возраста, что знание стихов и песен не только 
воспитывает у ребенка эстетическое чувство, но и учит его определенным формам 
поведения (например, публичным выступлениям), и облегчает ему знакомство с 
родным языком, и помогает запомнить и осознать новую информацию из разных 
областей знания. На прилавках книжных магазинов можно увидеть большое 
количество печатной продукции, в которой детям в стихотворной форме предлагаются 
основы самых различных знаний: начатки географии, истории, музыкальной грамоты, 
устного счета, сведения общественно-политического характера и т.д.

Но действительно ли стихотворная форма помогает ребенку в процессе 
осмысления и запоминания информации? В каком виде текст хранится в сознании 
дошкольника и каким трансформациям подвергается при его извлечении из памяти? 
Что представляет собой чтение наизусть – механическое повторение заученного или 
активный творческий процесс, в ходе которого заново облекается словами 
пропущенная через собственное сознание информация? На эти и другие вопросы мы 
старались найти ответ в ходе изучения изменений, которым подвергались тексты 
стихотворений и песен в устах детей 2-6 лет. Основным источником материала 
послужили наши дневниковые записи, видеозаписи спонтанной речи русскоязычных 
детей, выполненные в рамках научно-исследовательского проекта Института 
антропологических и психолингвистических исследований Макса Планка 
(Нидерланды), а также интервью с воспитанниками детских садов, факты, 
зафиксированные в родительских дневниках и аудиозаписях (Фонд данных детской 
речи РГПУ им. А. И. Герцена) (всего более 2000 трансформированных строк из речи 
40 детей).

Тексты стихов и песен обычно претерпевают в устах детей более или менее
значительные изменения. Часть модификаций происходит еще в момент слушания: это 
различные ослышки (Зазеленел уж темный лес, Христос (воистину)
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дошкольника и каким трансформациям подвергается при его извлечении из памяти? 
Что представляет собой чтение наизусть – механическое повторение заученного или 
активный творческий процесс, в ходе которого заново облекается словами 
пропущенная через собственное сознание информация? На эти и другие вопросы мы 
старались найти ответ в ходе изучения изменений, которым подвергались тексты 
стихотворений и песен в устах детей 2-6 лет. Основным источником материала 
послужили наши дневниковые записи, видеозаписи спонтанной речи русскоязычных 
детей, выполненные в рамках научно-исследовательского проекта Института 
антропологических и психолингвистических исследований Макса Планка 
(Нидерланды), а также интервью с воспитанниками детских садов, факты, 
зафиксированные в родительских дневниках и аудиозаписях (Фонд данных детской 
речи РГПУ им. А. И. Герцена) (всего более 2000 трансформированных строк из речи 
40 детей).

Тексты стихов и песен обычно претерпевают в устах детей более или менее
значительные изменения. Часть модификаций происходит еще в момент слушания: это 
различные ослышки (Зазеленел уж темный лес, Христос (воистину)
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воскрес (5;8)1) и ошибки в понимании многозначных и омонимичных слов и их 
сочетаний ( - (человеку родина) как родная мать (4;4)). Маленькому
ребенку, который еще не имеет ни достаточного опыта слушателя, ни необходимых 
навыков восприятия художественного текста, незнакомы многие слова и обороты, 
неизвестны поэтические приемы. Стоящие перед чрезвычайно сложной задачей 
понимания поэтического текста, воспринятого на слух, дети строят недостаточно 
надежные семантические прогнозы,  а иногда и ограничиваются узнаванием 
отдельных слов, не стремясь достичь понимания смысла целого, и проекции текста в 
памяти ребенка оказываются далеки от авторского замысла (подробнее об этих 
ошибках см. [Круглякова 2011]).

Другие изменения в структуре текста свидетельствуют о том, что стихотворение 
не хранится в памяти ребенка в первоначальном виде. Например, Нина (4;9) 
вспоминает песенку, которую часто слушала полгода назад. Текст, относительно 
сохранный при первых исполнениях, сильно видоизменяется: Если вы не очень 
боитесь Кащея (опущено «или Бармалея») и - (бабу-ягу), приходите 

(в гости к нам поскорее), (там) где зеленый дуб на берегу. 
(расширение текста, за счет включения строчки из 

стихотворения А.С.Пушкина). Там (гуляет) черный котище, 
(ученый), пьет он (молоко) и не ловит (мышей). 

(повторение строчки), а на цепи сидит Горыныч-
(змей). Текст не только забывается и сокращается, но изменения претерпевает и его 
состав: нарушается порядок слов, по ассоциации всплывают строчки из других 
стихотворений, заменяются отдельные слова на близкие им по значению или 
звучанию, самостоятельно конструируются многие грамматические формы. Эти 
изменения свидетельствует о том, что информация перекодируется в процессе 
запоминания текста и при его извлечения из памяти.

Гипотеза об обязательном перекодировании информации при запоминании и 
припоминании была неоднократно доказана в ходе многочисленных экспериментов
(см., например, [Жинкин 1998: 158-159; Слобин 1984: 70-72]). Однако при 
исследовании механизмов памяти ребенка экспериментальные методы наблюдения не 
всегда бывают убедительными. Так, Н. А. Гасица и С. Н. Дергачев, описывая 
сложность проведения ассоциативных экспериментов в среде дошкольников, 
отмечали, что дети часто отвлекаются на окружающие предметы, не связанные со 
словом-стимулом не умеют сосредоточиваться на предложенной им игре [Гасица, 
Дергачев 1986: 49]. Т. Н. Наумова, продолжая эксперименты, проведенные 
Н. В. Уфимцевой со школьниками, среди детей дошкольного возраста, отметила, что 
получить данные от детей 3 лет невозможно [Наумова 1983: 109]. Велика также и 
опасность неверной трактовки полученных результатов. Информация о том, как дети 
читают стихи, является «экологически чистым материалом», своего рода 
экспериментом без эксперимента, и позволяет проверить экспериментальные данные.

Среди ошибок при отсроченном воспроизведении одними из самых 
распространенных являются синонимические замены: Тук! Тук! Тук! Как 
(ударим) разом вдруг (3;2). Обычно ребенок заменяет один из членов 
синонимического ряда доминантой: Крошка Вили-Винки ходит и (глядит)
(4;3), реже друг друга заменяют равноправные члены синонимического ряда: Тебе, 
дорогой, потому не лежится, что слишком (легка) у тебя голова (5;2). Главная 

1 Здесь и далее цифры указывают на возраст ребенка: запись «5;8» означает, что на момент записи 
ребенку было 5 лет и 8 месяцев.

причина подобных трансформаций – частота употребления слов, вступивших в 
отношения замены, в речевом окружении ребенка.

Часто в качестве слов, близких по значению, выступают единицы, не 
зафиксированные словарями синонимов, однако субъективно переживаемые в 
качестве равнозначных. Нина (5;8) читает стихотворение А. Л. Барто: А медведь 

(измазан) слишком и доказывает правильность своего варианта: «Ты не 
помнишь, что ли? Ему лапу оторвали!»1. Ошибку Кот кататься не (не 
привык), опрокинул грузовик (3;10) можно объяснить переосмыслением глагола 

(‘получить привычку, т. е. склонность, ставшую обычной, постоянной’), 
приобретением им значения ‘испытывать склонность’. 

К устойчивым изменениям приводят расхождения между сложившейся у ребенка 
картиной мира и сведениями, содержащимися в тексте. Аля (4;5) поет: Трусишка-зайка 

(серенький) под елочкой скакал. Мальчик не соглашается на исправления, 
потому что хорошо знает, что зимой зайцы белые.

Отдельные смысловые сближения объясняются недостаточным языковым 
опытом ребенка: Пропадает целый свет, а (ему) и горя нет! (5;6). Местоимение 
3 лица используется в данном фрагменте не в собственно личном, а в указательном 
значении, которое еще не освоено ребенком и заменяется обычным в ситуации 
непосредственного обращения к собеседнику местоимением .

Часть ассоциаций возникает под воздействием литературного опыта: Пришли 
мне калоши, и мне, и жене, и (Тотоше)2 (5;0) Там и (Черномор)3,
тот самый, который зря всех пугал своею бородой!(4;10).

Часто слова, которые путают дети, не являются синонимами с точки зрения 
нормативных словарей, но воспринимаются как равные по значению. Так, Вера (5;6), 
певшая: Пилю, что мне в (в океане) попадется, в этом возрасте полагала, что 

и – «одно и то же… водичка вокруг островов». Габи (3;3), читавшая: И 
сейчас же с высокой (скалы) к Айболиту слетели орлы, не понимала разницы 
между и . Слова, которые ребенок  постоянно путает в разных 
ситуациях общения, можно условно назвать индивидуальными синонимами.

Однако возможность замены одного слова другим не означает, что ребенок в 
любой ситуации оказывается не в состоянии различать их значения. Нина (4;3) поет: 
Что за счастье постоянно, Жуй ты (кокосы), ешь бананы, хотя она никогда не 
путает груши и кокосы. Поля (3;10) читает: Шишки собирает и в (в сумочку) 
кладет, прекрасно представляет разницу между сумкой и карманом. Но в данном 
случае оказывается важна не разница между словами, вступившими в отношении 
замены, а общий компонент их значения: груши и кокосы – фрукты южных широт; 
карман и сумочка – место для ношения мелких вещей, денег. В данном случае разница 
в значениях оказывается временно снятой.

Массу вариантов порождает стихотворение С. Я. Маршака «Почта», в котором 
перечисляются города Советского Союза («Из Ташкента, Таганрога, из Тамбова и 
Баку»). Детские варианты включают себя и любые другие названия при условии, что 
не нарушается рифма и  ритмическое строение стиха:  У него сегодня много писем в 
сумке на боку: из Ташкента, Таганрога, - - (6;3), Из Ташкента, 

1 Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу - строчка из другого стихотворения А.Л.Барто.
2 Строчка из стихотворения К.И.Чуковского «Телефон». Кокоша и Тотоша – братья-крокодильчики –
герои других сказок Чуковского «Мойдодыр», «Крокодил».
3 Черномор – персонаж сказки А.С.Пушкина, но ребенку гораздо более известен другой герой, 
обладавший длинной бородой – Карабас-Барабас («Приключения Буратино» А.Н.Толстой).
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воскрес (5;8)1) и ошибки в понимании многозначных и омонимичных слов и их 
сочетаний ( - (человеку родина) как родная мать (4;4)). Маленькому
ребенку, который еще не имеет ни достаточного опыта слушателя, ни необходимых 
навыков восприятия художественного текста, незнакомы многие слова и обороты, 
неизвестны поэтические приемы. Стоящие перед чрезвычайно сложной задачей 
понимания поэтического текста, воспринятого на слух, дети строят недостаточно 
надежные семантические прогнозы,  а иногда и ограничиваются узнаванием 
отдельных слов, не стремясь достичь понимания смысла целого, и проекции текста в 
памяти ребенка оказываются далеки от авторского замысла (подробнее об этих 
ошибках см. [Круглякова 2011]).

Другие изменения в структуре текста свидетельствуют о том, что стихотворение 
не хранится в памяти ребенка в первоначальном виде. Например, Нина (4;9) 
вспоминает песенку, которую часто слушала полгода назад. Текст, относительно 
сохранный при первых исполнениях, сильно видоизменяется: Если вы не очень 
боитесь Кащея (опущено «или Бармалея») и - (бабу-ягу), приходите 

(в гости к нам поскорее), (там) где зеленый дуб на берегу. 
(расширение текста, за счет включения строчки из 

стихотворения А.С.Пушкина). Там (гуляет) черный котище, 
(ученый), пьет он (молоко) и не ловит (мышей). 

(повторение строчки), а на цепи сидит Горыныч-
(змей). Текст не только забывается и сокращается, но изменения претерпевает и его 
состав: нарушается порядок слов, по ассоциации всплывают строчки из других 
стихотворений, заменяются отдельные слова на близкие им по значению или 
звучанию, самостоятельно конструируются многие грамматические формы. Эти 
изменения свидетельствует о том, что информация перекодируется в процессе 
запоминания текста и при его извлечения из памяти.

Гипотеза об обязательном перекодировании информации при запоминании и 
припоминании была неоднократно доказана в ходе многочисленных экспериментов
(см., например, [Жинкин 1998: 158-159; Слобин 1984: 70-72]). Однако при 
исследовании механизмов памяти ребенка экспериментальные методы наблюдения не 
всегда бывают убедительными. Так, Н. А. Гасица и С. Н. Дергачев, описывая 
сложность проведения ассоциативных экспериментов в среде дошкольников, 
отмечали, что дети часто отвлекаются на окружающие предметы, не связанные со 
словом-стимулом не умеют сосредоточиваться на предложенной им игре [Гасица, 
Дергачев 1986: 49]. Т. Н. Наумова, продолжая эксперименты, проведенные 
Н. В. Уфимцевой со школьниками, среди детей дошкольного возраста, отметила, что 
получить данные от детей 3 лет невозможно [Наумова 1983: 109]. Велика также и 
опасность неверной трактовки полученных результатов. Информация о том, как дети 
читают стихи, является «экологически чистым материалом», своего рода 
экспериментом без эксперимента, и позволяет проверить экспериментальные данные.

Среди ошибок при отсроченном воспроизведении одними из самых 
распространенных являются синонимические замены: Тук! Тук! Тук! Как 
(ударим) разом вдруг (3;2). Обычно ребенок заменяет один из членов 
синонимического ряда доминантой: Крошка Вили-Винки ходит и (глядит)
(4;3), реже друг друга заменяют равноправные члены синонимического ряда: Тебе, 
дорогой, потому не лежится, что слишком (легка) у тебя голова (5;2). Главная 

1 Здесь и далее цифры указывают на возраст ребенка: запись «5;8» означает, что на момент записи 
ребенку было 5 лет и 8 месяцев.

причина подобных трансформаций – частота употребления слов, вступивших в 
отношения замены, в речевом окружении ребенка.

Часто в качестве слов, близких по значению, выступают единицы, не 
зафиксированные словарями синонимов, однако субъективно переживаемые в 
качестве равнозначных. Нина (5;8) читает стихотворение А. Л. Барто: А медведь 

(измазан) слишком и доказывает правильность своего варианта: «Ты не 
помнишь, что ли? Ему лапу оторвали!»1. Ошибку Кот кататься не (не 
привык), опрокинул грузовик (3;10) можно объяснить переосмыслением глагола 

(‘получить привычку, т. е. склонность, ставшую обычной, постоянной’), 
приобретением им значения ‘испытывать склонность’. 

К устойчивым изменениям приводят расхождения между сложившейся у ребенка 
картиной мира и сведениями, содержащимися в тексте. Аля (4;5) поет: Трусишка-зайка 

(серенький) под елочкой скакал. Мальчик не соглашается на исправления, 
потому что хорошо знает, что зимой зайцы белые.

Отдельные смысловые сближения объясняются недостаточным языковым 
опытом ребенка: Пропадает целый свет, а (ему) и горя нет! (5;6). Местоимение 
3 лица используется в данном фрагменте не в собственно личном, а в указательном 
значении, которое еще не освоено ребенком и заменяется обычным в ситуации 
непосредственного обращения к собеседнику местоимением .

Часть ассоциаций возникает под воздействием литературного опыта: Пришли 
мне калоши, и мне, и жене, и (Тотоше)2 (5;0) Там и (Черномор)3,
тот самый, который зря всех пугал своею бородой!(4;10).

Часто слова, которые путают дети, не являются синонимами с точки зрения 
нормативных словарей, но воспринимаются как равные по значению. Так, Вера (5;6), 
певшая: Пилю, что мне в (в океане) попадется, в этом возрасте полагала, что 

и – «одно и то же… водичка вокруг островов». Габи (3;3), читавшая: И 
сейчас же с высокой (скалы) к Айболиту слетели орлы, не понимала разницы 
между и . Слова, которые ребенок  постоянно путает в разных 
ситуациях общения, можно условно назвать индивидуальными синонимами.

Однако возможность замены одного слова другим не означает, что ребенок в 
любой ситуации оказывается не в состоянии различать их значения. Нина (4;3) поет: 
Что за счастье постоянно, Жуй ты (кокосы), ешь бананы, хотя она никогда не 
путает груши и кокосы. Поля (3;10) читает: Шишки собирает и в (в сумочку) 
кладет, прекрасно представляет разницу между сумкой и карманом. Но в данном 
случае оказывается важна не разница между словами, вступившими в отношении 
замены, а общий компонент их значения: груши и кокосы – фрукты южных широт; 
карман и сумочка – место для ношения мелких вещей, денег. В данном случае разница 
в значениях оказывается временно снятой.

Массу вариантов порождает стихотворение С. Я. Маршака «Почта», в котором 
перечисляются города Советского Союза («Из Ташкента, Таганрога, из Тамбова и 
Баку»). Детские варианты включают себя и любые другие названия при условии, что 
не нарушается рифма и  ритмическое строение стиха:  У него сегодня много писем в 
сумке на боку: из Ташкента, Таганрога, - - (6;3), Из Ташкента, 

1 Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу - строчка из другого стихотворения А.Л.Барто.
2 Строчка из стихотворения К.И.Чуковского «Телефон». Кокоша и Тотоша – братья-крокодильчики –
герои других сказок Чуковского «Мойдодыр», «Крокодил».
3 Черномор – персонаж сказки А.С.Пушкина, но ребенку гораздо более известен другой герой, 
обладавший длинной бородой – Карабас-Барабас («Приключения Буратино» А.Н.Толстой).



�� Татьяна Круглякова

(6;5)1. Такие замены представляются вполне закономерными: ребенок 
передает важную для поэта идею, что письма и открытки попадают в разные города, 
при этом конкретные названия выступают в качестве контекстуальных синонимов.

В качестве индивидуальных постоянных или контекстуальных синонимов
обычно выступают согипонимы (90 замен из 100): На второе будет (рыба) (3;9); 
И говорит все об одном – почаще мойте (уши) (3;8). Гораздо реже встречаются 
замены гиперонимами (8 из 100): И корову, и быка, и кривого (мясника) (2;0); 
Досталось по ложке на окошке (синицам в окошке) (3;4). Замена слова 
другим, принадлежащим тому же семантическому полю, – ошибка, которая часто 
встречается и в активной самостоятельной речи детей. Анализируя вербальные 
парафазии в детской речи, С. Н. Цейтлин утверждала, что «родовые семантические 
компоненты значения осваиваются раньше, чем дифференциальные» [Цейтлин 2000:
126]. Следовательно, способы запоминания идентичны механизмам обработки слов, с 
которыми ребенок встречается впервые.

Слова, замещающие друг друга при репродуцировании стихотворного текста, 
чаще всего принадлежат одной части речи. Но это далеко не обязательно: Злые люди 

(бедной) киске не дают украсть сосиски (3;4) , И только кошек, (И 
страшны им только кошки) (3;2). С точки зрения грамматической принадлежности 
смешиваемые слова различны, но их значения оказываются связанными с общим 
понятием определенного душевного состояния. А. А. Залевская отмечала, что стимул 
и реакция в ассоциативных экспериментах также не обязательно принадлежат к 
одному лексико-грамматическому классу. Этот факт, по мнению исследовательницы, с 
одной стороны, свидетельствует об искусственности ограничений, накладываемых 
лингвистикой на явление синонимии, а с другой, указывает на то, что «для индивида 
существенна лишь идентичность или противопоставленность единиц глубинного 
яруса лексикона», а принадлежность слова к лексико-грамматическому классу
относится к числу «деталей поверхностного уровня»  [Залевская 2005: 103]. 
Следовательно, ребенок, запоминая стихотворение, не обязательно сохраняет в памяти 
информацию о грамматических значениях слов.

Внутри одного лексико-грамматического класса наиболее часто модификациям 
подвергаются прилагательные: И лишь (румяней) стала наперекор врагу
(3;4), (крылатые) качели, летят, летят, летят (5;3). В продуктивной речи 
детей прилагательные появляются относительно поздно, что связано с наименьшим 
весом информации, заложенной в прилагательном, по сравнению с той, которую мы 
передаем с помощью существительных и глаголов. Признаки оказываются наименее 
существенными и при воспроизведении стихотворного текста.

Наиболее подвержены изменениям слова, обозначающие цвет. Известно, что 
многие дети, умея различать цвета, долгое время не чувствуют различий между 
цветовыми обозначениями, используя одно цветовое прилагательное в значении  
«окрашенный вообще в любой цвет» [Цейтлин 2000: 126]. Женя (2;8) читает: Скорей, 
чтобы вылечить кошкину лапу,  (воздушные) шарики надо купить. В
спонтанной речи мальчика прилагательное «зеленый» служит для обозначения любого
цвета, а так как на картинке изображена кошка, летящая на разноцветных шариках, 
выбранная лексема наилучшим образом описывает ситуацию. Дети постарше также 
нередко опираются на визуальные впечатления. Мама четырехлетней девочки пишет в 
Интернете: «Говорит: Здравствуй, (красная)2 девица, будь царицей – «???!!!» 

1 Бологое появляется в другом фрагменте стихотворения: «Открытка в Дубровку, посылка – в Покровку, 
газета – на станцию Клин, письмо – в …»
2 Красная – в народно-поэтической речи ‘красивая’ воспринимается ребенком как цветовое обозначение.

– «Почему ты говоришь ?» – «Мам, ну разве ты не видишь, у нее платье 
желтое с красным!». Причиной ошибки может стать опора на ранее сложившиеся 
представления. Многие дети и взрослые изменяют пушкинскую строку «Бурый волк 
ей верно служит», используя частотный сказочный эпитет волк.

Часто подвергаются заменам прилагательные и наречия, обозначающие 
направление: Идет (налево) – песнь заводит, (направо) – сказку 
говорит (3;4), Топай (правою) ногой, топай (левою) ногой (3;10).

При глагольных заменах обычно утрачиваются семы, содержащие информацию 
о характере совершения действия:  (перебрался) на кровать (4;2); Мы 

(сошьем) новый (5;5). Чаще всего изменения претерпевают глаголы речи, 
которые заменяются нейтральным «сказать» ( (пропищал) котенок мяу (4;2),
И (и молвил он), сверкнув очами (6;2)) и глаголы движения, которые 
заменяются на нейтральные «ходить», «идти» ( (появился) детский врач
(5;3), Там лесные звери (бродят) (3;0) Мальчик в платьице (гулял),
мальчик девочкою (был) (3;1)). Такого рода замены свидетельствуют о том, что 
ребенок хранит в памяти не слово, а зрительный образ и заново кодирует 
информацию, используя субъективно частотные лексемы.

Служебные части речи и междометия в составе текста также «достраиваются» по 
мере воспроизведения текста, при этом выбираются наиболее частотные варианты,
подходящие по количеству слогов и месту ударения: Даже сказка спать ложится, 

(чтобы) ночью нам приснится (4;3); Не боишься никого, (кроме) Бога 
самого (4;6); (ох), доска кончается (3;10).  

В некоторых случаях можно наблюдать сознательный выбор предлога для 
обозначения ситуации, хранящейся в памяти. Например, ребенок использует предлог 
вместо при обозначении транспорта (по аналогии с «приехали на трамвае, метро, 
машине»): Львы (в автомобиле) (6;1) или вместо , обозначая 
направление движения внутрь: Лисий след ведет нору (к норе), белкин след ведет 
дуплу (к дуплу) (5;4). Модификация текста может быть связана с тем, что ребенок 
отдает предпочтение информации, полученной в результате разглядывания 
иллюстраций в книге: «Лев добрый» – табличка (на) двери (5;3) (на картинке в книге 
табличка висит дверью).

Обилие синонимических замен свидетельствует о том, что смысловые связи 
являются чрезвычайно существенными для младших детей. Малое количество 
категориально-синонимических реакций у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, отмечаемое исследователями,  следует, вероятно, объяснять не 
«недостаточной освоенностью тонких смысловых связей близких слов» [Наумова 
1982: 114], а спецификой экспериментальных условий. Синонимические замены 
позволяют не только судить о том, какие слова воспринимаются ребенком как близкие 
по значению, но и  подтвердить предположение, согласно которому при запоминании 
текста в памяти удерживаются не отдельные слова, а зрительные образы или понятия, 
ими обозначаемые, а в момент репродуцирования текста подключаются механизмы 
порождения [Мурзин, Штерн 1991: 132].  

Другим доказательством приведенного выше положения могут служить
грамматические замены. Воспроизводя стихотворный текст, ребенок не только 
употребляет наиболее частотные и понятные слова, но и самостоятельно конструирует 
грамматические формы.

Многие дети модернизируют устаревшие грамматические варианты: Достали 
(нот, баса, альта) и скрипки. Формы обычного в таких случаях 

винительного падежа вытеснили в сознании ребенка формы родительного в значении 
косвенного объекта действия (желания, устремления). 



��Проекция стихотворного текста в памяти ребенка

(6;5)1. Такие замены представляются вполне закономерными: ребенок 
передает важную для поэта идею, что письма и открытки попадают в разные города, 
при этом конкретные названия выступают в качестве контекстуальных синонимов.

В качестве индивидуальных постоянных или контекстуальных синонимов
обычно выступают согипонимы (90 замен из 100): На второе будет (рыба) (3;9); 
И говорит все об одном – почаще мойте (уши) (3;8). Гораздо реже встречаются 
замены гиперонимами (8 из 100): И корову, и быка, и кривого (мясника) (2;0); 
Досталось по ложке на окошке (синицам в окошке) (3;4). Замена слова 
другим, принадлежащим тому же семантическому полю, – ошибка, которая часто 
встречается и в активной самостоятельной речи детей. Анализируя вербальные 
парафазии в детской речи, С. Н. Цейтлин утверждала, что «родовые семантические 
компоненты значения осваиваются раньше, чем дифференциальные» [Цейтлин 2000:
126]. Следовательно, способы запоминания идентичны механизмам обработки слов, с 
которыми ребенок встречается впервые.

Слова, замещающие друг друга при репродуцировании стихотворного текста, 
чаще всего принадлежат одной части речи. Но это далеко не обязательно: Злые люди 

(бедной) киске не дают украсть сосиски (3;4) , И только кошек, (И 
страшны им только кошки) (3;2). С точки зрения грамматической принадлежности 
смешиваемые слова различны, но их значения оказываются связанными с общим 
понятием определенного душевного состояния. А. А. Залевская отмечала, что стимул 
и реакция в ассоциативных экспериментах также не обязательно принадлежат к 
одному лексико-грамматическому классу. Этот факт, по мнению исследовательницы, с 
одной стороны, свидетельствует об искусственности ограничений, накладываемых 
лингвистикой на явление синонимии, а с другой, указывает на то, что «для индивида 
существенна лишь идентичность или противопоставленность единиц глубинного 
яруса лексикона», а принадлежность слова к лексико-грамматическому классу
относится к числу «деталей поверхностного уровня»  [Залевская 2005: 103]. 
Следовательно, ребенок, запоминая стихотворение, не обязательно сохраняет в памяти 
информацию о грамматических значениях слов.

Внутри одного лексико-грамматического класса наиболее часто модификациям 
подвергаются прилагательные: И лишь (румяней) стала наперекор врагу
(3;4), (крылатые) качели, летят, летят, летят (5;3). В продуктивной речи 
детей прилагательные появляются относительно поздно, что связано с наименьшим 
весом информации, заложенной в прилагательном, по сравнению с той, которую мы 
передаем с помощью существительных и глаголов. Признаки оказываются наименее 
существенными и при воспроизведении стихотворного текста.

Наиболее подвержены изменениям слова, обозначающие цвет. Известно, что 
многие дети, умея различать цвета, долгое время не чувствуют различий между 
цветовыми обозначениями, используя одно цветовое прилагательное в значении  
«окрашенный вообще в любой цвет» [Цейтлин 2000: 126]. Женя (2;8) читает: Скорей, 
чтобы вылечить кошкину лапу,  (воздушные) шарики надо купить. В
спонтанной речи мальчика прилагательное «зеленый» служит для обозначения любого
цвета, а так как на картинке изображена кошка, летящая на разноцветных шариках, 
выбранная лексема наилучшим образом описывает ситуацию. Дети постарше также 
нередко опираются на визуальные впечатления. Мама четырехлетней девочки пишет в 
Интернете: «Говорит: Здравствуй, (красная)2 девица, будь царицей – «???!!!» 

1 Бологое появляется в другом фрагменте стихотворения: «Открытка в Дубровку, посылка – в Покровку, 
газета – на станцию Клин, письмо – в …»
2 Красная – в народно-поэтической речи ‘красивая’ воспринимается ребенком как цветовое обозначение.

– «Почему ты говоришь ?» – «Мам, ну разве ты не видишь, у нее платье 
желтое с красным!». Причиной ошибки может стать опора на ранее сложившиеся 
представления. Многие дети и взрослые изменяют пушкинскую строку «Бурый волк 
ей верно служит», используя частотный сказочный эпитет волк.

Часто подвергаются заменам прилагательные и наречия, обозначающие 
направление: Идет (налево) – песнь заводит, (направо) – сказку 
говорит (3;4), Топай (правою) ногой, топай (левою) ногой (3;10).

При глагольных заменах обычно утрачиваются семы, содержащие информацию 
о характере совершения действия:  (перебрался) на кровать (4;2); Мы 

(сошьем) новый (5;5). Чаще всего изменения претерпевают глаголы речи, 
которые заменяются нейтральным «сказать» ( (пропищал) котенок мяу (4;2),
И (и молвил он), сверкнув очами (6;2)) и глаголы движения, которые 
заменяются на нейтральные «ходить», «идти» ( (появился) детский врач
(5;3), Там лесные звери (бродят) (3;0) Мальчик в платьице (гулял),
мальчик девочкою (был) (3;1)). Такого рода замены свидетельствуют о том, что 
ребенок хранит в памяти не слово, а зрительный образ и заново кодирует 
информацию, используя субъективно частотные лексемы.

Служебные части речи и междометия в составе текста также «достраиваются» по 
мере воспроизведения текста, при этом выбираются наиболее частотные варианты,
подходящие по количеству слогов и месту ударения: Даже сказка спать ложится, 

(чтобы) ночью нам приснится (4;3); Не боишься никого, (кроме) Бога 
самого (4;6); (ох), доска кончается (3;10).  

В некоторых случаях можно наблюдать сознательный выбор предлога для 
обозначения ситуации, хранящейся в памяти. Например, ребенок использует предлог 
вместо при обозначении транспорта (по аналогии с «приехали на трамвае, метро, 
машине»): Львы (в автомобиле) (6;1) или вместо , обозначая 
направление движения внутрь: Лисий след ведет нору (к норе), белкин след ведет 
дуплу (к дуплу) (5;4). Модификация текста может быть связана с тем, что ребенок 
отдает предпочтение информации, полученной в результате разглядывания 
иллюстраций в книге: «Лев добрый» – табличка (на) двери (5;3) (на картинке в книге 
табличка висит дверью).

Обилие синонимических замен свидетельствует о том, что смысловые связи 
являются чрезвычайно существенными для младших детей. Малое количество 
категориально-синонимических реакций у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, отмечаемое исследователями,  следует, вероятно, объяснять не 
«недостаточной освоенностью тонких смысловых связей близких слов» [Наумова 
1982: 114], а спецификой экспериментальных условий. Синонимические замены 
позволяют не только судить о том, какие слова воспринимаются ребенком как близкие 
по значению, но и  подтвердить предположение, согласно которому при запоминании 
текста в памяти удерживаются не отдельные слова, а зрительные образы или понятия, 
ими обозначаемые, а в момент репродуцирования текста подключаются механизмы 
порождения [Мурзин, Штерн 1991: 132].  

Другим доказательством приведенного выше положения могут служить
грамматические замены. Воспроизводя стихотворный текст, ребенок не только 
употребляет наиболее частотные и понятные слова, но и самостоятельно конструирует 
грамматические формы.

Многие дети модернизируют устаревшие грамматические варианты: Достали 
(нот, баса, альта) и скрипки. Формы обычного в таких случаях 

винительного падежа вытеснили в сознании ребенка формы родительного в значении 
косвенного объекта действия (желания, устремления). 



�6 Татьяна Круглякова

Выбирая одну из синхронно существующих в языке возможностей, дети 
используют ту форму, которая кажется им наиболее подходящей по смыслу.
Подавляющее большинство детей следующим образом читают строки из 
«Эскимосской собаки» С. Маршака: За что сижу я в клетке, (я сам) не знаю, 
детки, автоматически согласуя «собака» с местоимением женского рода. Дети 
избегают употребления видовременных форм глаголов в переносных значениях. Так,
вместо глагола несовершенного вида в обобщенно-фактическом значении
употребляется глагол совершенного вида: на ниве синий василек (Вот 
зацвел) (5;10), и даже: Не (не летали) курицы  к нам в окошко с улицы (3;4).

Ярким доказательством самостоятельного формо- и словообразования в процессе 
репродуцирования текста являются многочисленные детские инновации. Известно, 
что дети улавливают особенности языковой системы и более последовательно, чем 
взрослые, используют их в своей речи. С. Н. Цейтлин доказывает, что каждая новая 
единица, пришедшая в язык ребенка, связана системными связями с уже имеющимися 
в его распоряжении [Цейтлин 1989: 64]. 

Детские инновации, зафиксированные в спонтанной речи и в текстах 
прочитанных наизусть стихотворений, часто совпадают. Рассмотрим некоторые 
примеры типичных детских ошибок, зафиксированных исследователями (см., 
например [Цейтлин 2000]), которые встретились в текстах стихотворений: Побежал 
по резко (3;1), Вот что значит настоящий верный (3;4) – унификация 
основ единственного и множественного числа;  С кем гуляет он по крышам? С 

(Кто с ним бегает вдоль крыш? Мышь) (4;1) – восприятие существительного 3 
склонения в качестве существительного 2 склонения мужского рода; Приходил Егорка, 
приносил (3;0) – восприятие существительного среднего рода с безударным 
окончанием в качестве существительного женского рода; Рыбки уснули в ,
Пчелки уснули в (4;3) – образование формы местного падежа существительного с 
помощью окончания -е вместо -у; Мальчиков и домики везут (3;4), Не было 
в доме , а было много (3;4) – неверный выбор окончания формы 
родительного падежа множественного числа;  На поедем в гости (5) –
склонение несклоняемых существительных; усталые игрушки (4) – изменение 
типа спряжения глагола; На котят мы посмотрели и (забрали) наконец (4),
Нарядилась наша елка, на ней огни (4;5) – образование открытой основы от 
закрытой путем прибавления -и-, неверный выбор суффикса страдательного причастия 
в последнем примере;  Ты мне няньку (3;4) – образование закрытой основы
от открытой путем прибавления -j-. Как видно из приведенных примеров,
морфологические инновации, вытеснившие в детских текстах исходные нормативные 
варианты, образованы по моделям, не противоречащим языковой системе и 
продуктивным в детской речи на определенных этапах.

В современном русском языке существует большое количество синонимических 
словообразовательных моделей, выбор которых часто определяется только языковой 
традицией, а также моделей, которые отличаются тонкими смысловыми оттенками, 
осваиваемыми ребенком с некоторым запозданием. Вследствие этого в активной речи 
детей отмечается большое количество отступлений от норм словообразования, а в 
детских репродуцированных текстах – обилие грамматических замен, 
свидетельствующих о самостоятельном словообразовании при проговаривании. Самая 
распространенная модификация в области словообразования – замена слова на 
диминутив или наоборот (10 замен из 100): (маленькой елочке) холодно зимой, 

(из лесу елочку) взяли мы домой (3); А (букашки) по три 
(чашки) с (молоком) и с крендельком (5;3). Обилие слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в спонтанной речи детей не раз отмечалось 
исследователями [Лепская 1997: 89-90]. 

Большое количество новообразований называют человека по профессии: Пахнет 
(стекольщик) оконной замазкой (3;4) – стекло – стеколь по типу сапог 

– сапож ; гонит (сторожа выводят) нас (5;8) – сторожить –
сторожи по типу смотреть – смотри ) (5;6). Встречаются инновации со 
значением названия детенышей: Прибежал (теленок), совсем ребенок (5;8); 
На (цыплят) они не похожи (3;11). О самостоятельном конструировании 
производных слов свидетельствуют неосознанные устойчивые замены авторских 
неологизмов: Как живые в нашей книжке слон, слониха и (слонишки) (3;4). 

Ребенок может самостоятельно образовывать видовые пары глаголов: Нет очков 
у тети Вали. Очевидно, что их (украли) (6;10); Клювик (клюв 
распахивает) крошка (3;4); образовывать новые глаголы с помощью приставок:
Темный лес что шапкой (принакрылся) чудной (6;3), Вот иголки и 
булавки (выползают) из-под лавки (3;6) (здесь выбор приставки ис- в 
значении ‘удаление, перемещение наружу’ продиктован последующим 
использованием предлога из-под).

Таким образом, обилие замен слов и форм на синонимические или 
воспринимаемые в качестве синонимических, самостоятельно сконструированные 
слова и формы в репродуцированных текстах свидетельствуют о том, что в памяти 
ребенка хранятся образы текстов, рождающиеся под воздействием различных 
ассоциаций, и при чтении стихотворений наизусть дети заново кодируют информацию 
как на лексическом, так и на грамматическом уровне.

Но все ли дети в равной мере свертывают текст при запоминании и затем 
частично самостоятельно продуцируют его? Н. А. Менчинская, наблюдая за речевым 
развитием своих детей, вела подробные записи, фиксируя в частности, сведения о том, 
как они читали стихи. Запись, посвященная сыну Саше (2;6), гласит: «Вспоминает 
тавельскую песенку: «Хрюшка в луже сидит. Никак не смоет грязь. Моет свой пятак». 
Характерно, что нарушаются рифма и ритм, но правильно передается смысл» 
[Менчинская 1957: 84]. Спустя несколько лет, наблюдая за дочерью Наташей (2;7), 
исследовательница отметила противоположную тенденцию: «Сидит на стуле, держит 
перед собой книжку и говорит: «Вот тут написано». Поет, очень ритмично: «Пароход 
поехал, Лялю повезил». Наряду с осмысленными словами попадаются бессмысленные, 
но ритм очень четкий» [Менчинская 1996: 38].

Отмеченная исследовательницей разница характеризует речевую продукцию не 
только Наташи и Саши Менчинских, но и многих других детей. Для одних 
оказывается наиболее существенным передать смысл воспроизводимого 
стихотворения, но при этом часто форма оказывается разрушенной, «чтение наизусть» 
подменяется пересказом: Там на заре прихлынут волны на берег, и из морских волн 
выходят тридцать три богатыря, а с ними  их морской дядя (3;6). Другая стратегия 
характеризуется ориентацией на воспроизведение звучания отрывка, смысл 
произносимых слов часто оказывается неизвестным чтецу или слова заведомо 
представляются бессмысленными: И злой Кащей в темнице чахнет И русско там, и 
Русью пахнет,  И я там был, и кату пил И стали и сталибил (4;0).

Ориентация на звук или на смысл при воспроизведении текста связана и со 
стратегиями его восприятия: для части детей в ходе слушания главным ориентиром
служит семантический прогноз о значении целого, тексты в их исполнении сохраняют 
цельность и семантическую связность. Другие дети прибегают к поэлементному 
восприятию, что приводит к узнаванию отдельных слов без стремления осознать 
смысл целого текста. Избрание стратегии репродуцирования коррелирует с более 
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общими стратегиями овладения языком. Делая обзор литературы, посвященной 
разным путям освоения языка, С. Н. Цейтлин  отмечает, что две различные стратегии –
экспрессивная и референциальная – имеют ряд особенностей как в продуцировании, 
так и в восприятии речи [Цейтлин 2000: 47–48]. Анализ репродуцированных 
стихотворных текстов дошкольников позволяет предположить, что выделенные 
отличия будут сохраняться у экспрессивных и референциальных детей не только на 
начальном этапе овладения языком. И следовательно, далеко не для всех детей 
стихотворная форма, обладающая яркими звуковыми характеристиками, будет 
надежным помощником в осознании смысла текста: экспрессивные дети, идущие от 
целого к части, хорошо дословно запоминая текст, иногда воспроизводят его как 
музыкальную фразу, не стремясь постичь ее смысл. Референциальные идут от части к 
целому и, относительно хорошо понимая смысл прочитанного, с трудом запоминают 
форму, в которую он был облечен автором.
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Проблематика памяти в художественном тексте может быть изучена в нескольких
аспектах, в том числе концептологическом и культурологическом, при этом оба 
подхода могут дополнять друг друга.  Примером первого мог бы стать анализ сборника 
С. Довлатова „Чемодан”, в котором ‘память’ на образном уровне концептуализируется  
как музей одежды, где каждый экспонат имеет свою историю, а жанровая 
актуализация осуществляется в форме мемората. При втором подходе, принятом в 
качестве основного в данном докладе, память рассматривается  как память искусства на 
определенный тип текстов культуры [Лотман 1992], в случае - память на 
мифологические, фольклорные и обрядовые архетипы различного порядка, например,
сюжетно-композиционные, жанровые, мотивные, память на определенные типы
персонажей, пространства и времени и пр. В исследовании представлены наиболее 
эксплицированные архетипы, обнаруженные нами в сборниках (циклах) С. Довлатова 
„Чемодан” и „Наши”. 

1. В цикле „Наши” образ деда Исаака (Глава первая) восходит к типу фольклорно-
мифологического героя-первопредка – . Отметим, что выбор    
общеизвестных библейских Исаак и Моисей (имя прадеда героя-
рассказчика, отца Исаака)   не сопровождается актуализацией связанных с ними 
мотивов и сюжетов.1 Роль мифонимов ограничивается лишь отсылкой к Ветхому 
Завету как к сакральному жанровому образцу мифологических преданий.
Соответственно, наблюдается ироническое снижение высокого статуса архетипов: 
мифонимы переходят в разряд антропоэтонимов, а священное родо-племенное 
предание - в  семейное предание. Н. А.
Криничная выделяет следующие характеристики: мифо-эпический генезис его как 
первопредка, указывающий в том числе и на происхождение его невиданной силы; 
наличие вместилища магической и физической силы героя (волосы, два сердца и пр.),
которая является причиной его неуязвимости;  внешний облик, в котором 

1 Заблуждающая ссылка на библейский интертекст – одно из проявлений  присущего С. Довлатову  
стремления мистифицировать читателя. 
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просматривается генетическая связь с великанами (необычайно высокий рост и 
внушительные параметры других частей тела, невероятный вес); прожорливость, как у 
великанов; исключительно сильный голос; невероятные умения в хозяйственной 
деятельности  - охоте, рыбной ловле, а в стадиально более поздних типах преданий – в 
земледелии, в военном деле, функции его как   „поединщика” и защитника народа от 
внешнего врага  [Криничная 1988: 138-162].   К ним необходимо добавить отмеченную 
Е. М. Мелетинским „неистовость и строптивость” эпических героев-силачей, 
склонность их к разгулу и пьянству [Мелетинский 1994].

Каким образом проявляется избирательный и творческий характер культурной 
памяти С. Довлатова по отношению к архетипу предка-богатыря? Устойчивый 
архетипический признак редуцирован у С. Довлатова до  
слабого следа - указанной ассоциативно-текстовой иронической отсылки к имени отца 
Исаака – Моисея как библейского первопредка. Наиболее эксплицированы те 
характеристики архетипа, которые связаны с 

- . В первую очередь, это гигантский рост деда Исаака (Росту дед был 
около семи футов), невероятных размеров спина (Орудия во время боя не могли 
стрелять из-за того, что спина моего деда заслонила неприятельские укрепления),  
громадный рот (Он мог положить в рот целое  яблоко), а также впечатляющей длины 
усы (Усы его достигали погон). Отметим, что густые и длинные волосы, борода и усы 
издревле считались  знаком маскулинности и у многих фольклорно-мифологических 
силачей и великанов являлись также средоточием их силы и неуязвимости (см., 
например, миф о гибели Самсона, потерявшего силу после того, как  филистимляне 
остригли ему волосы). Так, богатырь Усыня в русских народных сказках ловит усом 
рыбу [Афанасьев 1957: №141], запруживает реку, через которую пешеходы переходят 
по его усу [Там же: № 142].

Богатыри (силачи) обладают . Так, в былине о Святогоре и 
в армянском эпосе „Давид Сасунский” (Мгер-младший) земля не выдерживает тяжести 
богатырей и их коней. У С. Довлатова ни одна  американская раскладушка „Мэджик 
бэд”  не выдерживает тяжести Исаака. Здесь сакральный субъект-объект Земля 
травестируется с использованием рекламно-маркетингового кода, а сам силач  
одновременно выступает и как случайный разоблачитель обмана (архетипическая 
функция идентификатора истинного и ложного): Репутация американской фирмы была 
подорвана [Довлатов 2009а: 8]. 

деда Исаака восходит к 
прожорливости и пьянству великанов и богатырей, как правило, на пиру, где 
происходит обмен дарами между Богом, подателем благ, и как, например, в 
классическом эпосе, княжеской дружиной. Прожорливость Исаака эксплицируется с 
помощью гиперболизации не только количества еды и размеров посуды, но и самого 
поглощения пищи как непрерывного процесса, потерявшего тем самым 
архетипическую ритуальность. Деритуализированной является и склонность Исаака к  
кутежам, которая сохраняет лишь внешние черты эпического разгула – праздничное 
веселье и размах: за философскими беседами с Замраевым они выпили лавку Замраева и 
съели закусочную Исаака; после возвращения с фронта дед кутил неделю [Довлатов 
2009а: 6]. Архетипическое чревоугодие деда Исаака оценивается  его женой 
отрицательно, как нарушение этикета застолья: Дед Исаак очень много ел. Батоны 
разрезал не поперек, а вдоль.(...) В гостях бабка Рая постоянно за него краснела 
[Довлатов 2009а: 8]. Введение данной оценки также следует рассматривать как знак 
деритуализации и снижения архитипического мотива обжорства.

как ключевая характеристика архетипа силача  актуализируется 
прежде всего в поступках деда Исаака, функционально сопоставимых с воинскими 

подвигами фольклорно-мифологических героев-первопредков и богатырей. Подобно 
тому, как Геракл к Эврисфею, а русские богатыри к князю Владимиру, дед  поступает 
на службу к царю, где его  отличает сам государь. Во время русско-японской войны 
Исаак демонстрирует чудеса силы и храбрости (Если лошади выбивались из сил, дед 
тащил по болоту орудие - Довлатов 2009а: 6), о чем свидетельствуют его воинские 
награды (современная трансформация архетипических даров царя эпическому 
богатырю). Архетипическими  следует считать стремление героя защитить целостность 
социума и предотвратить хаос: живя во Владивостоке,  дед Исаак отрицательно отнесся 
к революции и, приняв ее за еврейский погром (ироническая реплика-дисфемизм в 
сторону революции), попытался остановить ее в одиночку. Архетипические функции
героя как „поединщика”-победителя, противостоящего враждебному множеству, 
травестируются с помощью их транспозиции (борьба – победа героя/поражение врага 
→ поражение героя/победа врага) : Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы 
приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, 
противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы 
устремились в центр переулками . - Довлатов 2009а: 7). Здесь можно усматривать и 
след другого, также инверсированного, трикстерского архетипического мотива, в 
котором хитрость побеждает силу. У С. Довлатова хитрость народных масс 
непреднамеренна, случайна, а храбрость деда Исаака нелепа. Третий подвиг деда 
Исаака архетипичен не только по масштабу демонстрации силы, но и потому, что 
является типичной для  богатырей реакцией на оскорбление: он остановил, поднял за 
бампер и развернул поперек дороги грузовик шофера, обозвавшего его жидовской 
мордой [Там же: 9]. Наряду с гордостью, к числу героических качеств богатырей  
относятся упомянутые неистовость и строптивость2, которыми обладает и дед Исаак.

богатырей (силачей), по мнению Н. А. Криничной,  
являются „переосмыслением функции „культурного героя”, приписываемой 
мифическому предку или великану” [Криничная 1988:157]. В жизнеописании деда 
Исаака они эксплицируются в виде   длинного перечня освоенных им профессий: он 
ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь, потом занимался типографским 
делом, затем приобрел закусочную, пошел на войну, после войны устроился 
метрдотелем в заведение „Эдем”, после революции затих и опять превратился в 
скромного ремесленника, а когда переехал вслед за сыновьями в  Ленинград, устроился 
работать кем-то вроде заведующего жилконторой, а вечерами ремонтировал часы и 
электроплитки. Все члены  парадигмы „род занятий” (за исключением армейской 
службы, т.е. ) объединены общей семантикой  и преднамеренно 
противопоставлены  эпическому началу героя на основе оппозиций   высокий  –
низкий, масштабный – ничтожный,  героический – бытовой, воинственный – мирный, 
буйный – тихий и т.д., т.е. наблюдается профанизация богатырского начала. В связи с 
этим интересен вывод Б. Н. Путилова о том, что „необычность (эпических героев –
Н.Ч.)  оказывается величиной переменной и чисто ситуативной”, т.е. „обнаруживается в 
определенных ситуациях” [Путилов 1971:78]. У С. Довлатова проявление богатырского 
начала также ситуативно, но, в отличие от эпоса, где  наличие указанных оппозиций в 
самом герое  не разрушает эпическую гармонию личности, в рассказе о деде Исааке оно 
актуализируется как комический диссонанс. На уровне человек – социум диссонанс 
актуализируется   как культурная и временная несовместимость эпического персонажа  
и сталинского социума, т.е. как трагический анахронизм. Глубинное противоречие 

2 См., например,  loci communes  русских былин: разгорелось сердце ретивое (у богатыря), гнев Ахилла, 
неудержимость и страстность Геракла и Самсона, неистовость богатырей армянского эпоса о Давиде 
Сасунском  (эти и прочие примеры у Мелетинского 1983). 
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просматривается генетическая связь с великанами (необычайно высокий рост и 
внушительные параметры других частей тела, невероятный вес); прожорливость, как у 
великанов; исключительно сильный голос; невероятные умения в хозяйственной 
деятельности  - охоте, рыбной ловле, а в стадиально более поздних типах преданий – в 
земледелии, в военном деле, функции его как   „поединщика” и защитника народа от 
внешнего врага  [Криничная 1988: 138-162].   К ним необходимо добавить отмеченную 
Е. М. Мелетинским „неистовость и строптивость” эпических героев-силачей, 
склонность их к разгулу и пьянству [Мелетинский 1994].

Каким образом проявляется избирательный и творческий характер культурной 
памяти С. Довлатова по отношению к архетипу предка-богатыря? Устойчивый 
архетипический признак редуцирован у С. Довлатова до  
слабого следа - указанной ассоциативно-текстовой иронической отсылки к имени отца 
Исаака – Моисея как библейского первопредка. Наиболее эксплицированы те 
характеристики архетипа, которые связаны с 

- . В первую очередь, это гигантский рост деда Исаака (Росту дед был 
около семи футов), невероятных размеров спина (Орудия во время боя не могли 
стрелять из-за того, что спина моего деда заслонила неприятельские укрепления),  
громадный рот (Он мог положить в рот целое  яблоко), а также впечатляющей длины 
усы (Усы его достигали погон). Отметим, что густые и длинные волосы, борода и усы 
издревле считались  знаком маскулинности и у многих фольклорно-мифологических 
силачей и великанов являлись также средоточием их силы и неуязвимости (см., 
например, миф о гибели Самсона, потерявшего силу после того, как  филистимляне 
остригли ему волосы). Так, богатырь Усыня в русских народных сказках ловит усом 
рыбу [Афанасьев 1957: №141], запруживает реку, через которую пешеходы переходят 
по его усу [Там же: № 142].

Богатыри (силачи) обладают . Так, в былине о Святогоре и 
в армянском эпосе „Давид Сасунский” (Мгер-младший) земля не выдерживает тяжести 
богатырей и их коней. У С. Довлатова ни одна  американская раскладушка „Мэджик 
бэд”  не выдерживает тяжести Исаака. Здесь сакральный субъект-объект Земля 
травестируется с использованием рекламно-маркетингового кода, а сам силач  
одновременно выступает и как случайный разоблачитель обмана (архетипическая 
функция идентификатора истинного и ложного): Репутация американской фирмы была 
подорвана [Довлатов 2009а: 8]. 

деда Исаака восходит к 
прожорливости и пьянству великанов и богатырей, как правило, на пиру, где 
происходит обмен дарами между Богом, подателем благ, и как, например, в 
классическом эпосе, княжеской дружиной. Прожорливость Исаака эксплицируется с 
помощью гиперболизации не только количества еды и размеров посуды, но и самого 
поглощения пищи как непрерывного процесса, потерявшего тем самым 
архетипическую ритуальность. Деритуализированной является и склонность Исаака к  
кутежам, которая сохраняет лишь внешние черты эпического разгула – праздничное 
веселье и размах: за философскими беседами с Замраевым они выпили лавку Замраева и 
съели закусочную Исаака; после возвращения с фронта дед кутил неделю [Довлатов 
2009а: 6]. Архетипическое чревоугодие деда Исаака оценивается  его женой 
отрицательно, как нарушение этикета застолья: Дед Исаак очень много ел. Батоны 
разрезал не поперек, а вдоль.(...) В гостях бабка Рая постоянно за него краснела 
[Довлатов 2009а: 8]. Введение данной оценки также следует рассматривать как знак 
деритуализации и снижения архитипического мотива обжорства.

как ключевая характеристика архетипа силача  актуализируется 
прежде всего в поступках деда Исаака, функционально сопоставимых с воинскими 

подвигами фольклорно-мифологических героев-первопредков и богатырей. Подобно 
тому, как Геракл к Эврисфею, а русские богатыри к князю Владимиру, дед  поступает 
на службу к царю, где его  отличает сам государь. Во время русско-японской войны 
Исаак демонстрирует чудеса силы и храбрости (Если лошади выбивались из сил, дед 
тащил по болоту орудие - Довлатов 2009а: 6), о чем свидетельствуют его воинские 
награды (современная трансформация архетипических даров царя эпическому 
богатырю). Архетипическими  следует считать стремление героя защитить целостность 
социума и предотвратить хаос: живя во Владивостоке,  дед Исаак отрицательно отнесся 
к революции и, приняв ее за еврейский погром (ироническая реплика-дисфемизм в 
сторону революции), попытался остановить ее в одиночку. Архетипические функции
героя как „поединщика”-победителя, противостоящего враждебному множеству, 
травестируются с помощью их транспозиции (борьба – победа героя/поражение врага 
→ поражение героя/победа врага) : Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы 
приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, 
противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы 
устремились в центр переулками . - Довлатов 2009а: 7). Здесь можно усматривать и 
след другого, также инверсированного, трикстерского архетипического мотива, в 
котором хитрость побеждает силу. У С. Довлатова хитрость народных масс 
непреднамеренна, случайна, а храбрость деда Исаака нелепа. Третий подвиг деда 
Исаака архетипичен не только по масштабу демонстрации силы, но и потому, что 
является типичной для  богатырей реакцией на оскорбление: он остановил, поднял за 
бампер и развернул поперек дороги грузовик шофера, обозвавшего его жидовской 
мордой [Там же: 9]. Наряду с гордостью, к числу героических качеств богатырей  
относятся упомянутые неистовость и строптивость2, которыми обладает и дед Исаак.

богатырей (силачей), по мнению Н. А. Криничной,  
являются „переосмыслением функции „культурного героя”, приписываемой 
мифическому предку или великану” [Криничная 1988:157]. В жизнеописании деда 
Исаака они эксплицируются в виде   длинного перечня освоенных им профессий: он 
ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь, потом занимался типографским 
делом, затем приобрел закусочную, пошел на войну, после войны устроился 
метрдотелем в заведение „Эдем”, после революции затих и опять превратился в 
скромного ремесленника, а когда переехал вслед за сыновьями в  Ленинград, устроился 
работать кем-то вроде заведующего жилконторой, а вечерами ремонтировал часы и 
электроплитки. Все члены  парадигмы „род занятий” (за исключением армейской 
службы, т.е. ) объединены общей семантикой  и преднамеренно 
противопоставлены  эпическому началу героя на основе оппозиций   высокий  –
низкий, масштабный – ничтожный,  героический – бытовой, воинственный – мирный, 
буйный – тихий и т.д., т.е. наблюдается профанизация богатырского начала. В связи с 
этим интересен вывод Б. Н. Путилова о том, что „необычность (эпических героев –
Н.Ч.)  оказывается величиной переменной и чисто ситуативной”, т.е. „обнаруживается в 
определенных ситуациях” [Путилов 1971:78]. У С. Довлатова проявление богатырского 
начала также ситуативно, но, в отличие от эпоса, где  наличие указанных оппозиций в 
самом герое  не разрушает эпическую гармонию личности, в рассказе о деде Исааке оно 
актуализируется как комический диссонанс. На уровне человек – социум диссонанс 
актуализируется   как культурная и временная несовместимость эпического персонажа  
и сталинского социума, т.е. как трагический анахронизм. Глубинное противоречие 

2 См., например,  loci communes  русских былин: разгорелось сердце ретивое (у богатыря), гнев Ахилла, 
неудержимость и страстность Геракла и Самсона, неистовость богатырей армянского эпоса о Давиде 
Сасунском  (эти и прочие примеры у Мелетинского 1983). 
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архетипического героя и тоталитарной власти  разрешается гибелью героя-одиночки, 
т.е. соответствует архетипической развязке.  

Как и в  фольклорно-мифологических сюжетах данного типа, деда Исаака 
, но, в отличие от архетипа, где вредитель персонифицирован, в 

рассказе С. Довлатова это безликая государственная машина. В мифах, эпосе и 
преданиях вредитель – близкий человек, обычно жена, которая умышленно (супруга 
Самсона Далила, жена героя карельских и севернорусских преданий – Рахты 
Рагнозерского и пр.)  или без злого умысла (трагическая ошибка ревнивой супруги 
Геракла – Деяниры) становится причиной гибели силача. У С. Довлатова функцию 
непреднамеренного  вредительства исполняет кровный родственник Исаака – его  
младший сын Леопольд, сбежавший в Бельгию и передавший подарки отцу через 
некоего Моню, что послужило причиной ареста и расстрела деда Исаака. Таким 
образом, в мотиве вредительства у С. Довлатова актуализируются также значения 
нелепости и случайности, концептуализирующие мотив смерти как трагедию абсурда. 
Отголосками фольклорного представления о справедливости как восстановлении 
гармонии в социуме можно считать посмертную реабилитацию деда.

Шутливо-ироническая трансформация сюжета о предке-силаче осуществляется 
автором  путем введения типично травестийной текстовой матрицы [Riffaterre 1978:20 
и следующие]  „вырождение великого в ничтожное”: трое сыновей Исаака (см.  ссылка 
5) „на  (его – Н. Ч.) фоне  казались щуплыми и беспомощными”  [Довлатов 2009а: 9],  
один из них  стал актером-неудачником, другой - провинциальным поэтом-футуристом,
третий - аферистом, сбежавшим за границу и там превратившимся в преуспевающего 
коммерсанта. Дегероизация архетипа наблюдается и во внуке  Исаака, герое-
рассказчике: в нем „обнуляются” главные, богатырские характеристики характера деда, 
и сохраняются сопутствующие им физические и физиологические черты предка-силача 
- необыкновенный рост и прожорливость. Так, дядя Леопольд говорит своему 
племяннику: „Какой же ты огромный! Тебя, наверное, любят женщины?” [Довлатов 
2009а: 36]; дед пил водку из  бокала для крем-соды, герой пьет ром  из чашек и так же, 
как и дед, перед выходом в гости заранее обедает. При этом архетипические черты 
теряют свою эпическую гиперболичность и меняют свое предназначение (высокий рост 
ассоциируется не с воинской функцией, а с сексуальной). Травестийная матрица 
актуализируется также как деградация трагедии в неприятности:   дед  был сослан в 
сталинские лагеря и расстрелян, а внук  просидел в тюрьме один месяц за тунеядство.
2. Предок героя-рассказчика по материнской линии - дед-армянин Степан генетически 
связан  с фольклорно-мифологическими . К ним принадлежат, например,
Гильгамеш, Прометей, грузинский Амирани, герои сказаний о нартах (в частности, 
Насрен-жаче и Абрскил), былинный Илья Муромец. Среди мифо-эпических героев их 
выделяет непомерная гордыня и своеволие, которые актуализируются в  сюжетах о 
поединке с Богом. Их ядром являются следующие мотивы (функции):  вызов Богу (в 
виде похвальбы сразиться с его ратью, в форме кражи у него культурных ценностей и 
умений, например, огня, ремесел и т.д.), т.е. нарушение сакрального табу, и Божье 
наказание (гибель, изгнание, вечные муки и пр).

В рассказе о деде Степане архетипический богоборческий сюжет подвергается более 
кардинальной  трансформации, нежели сюжет о силаче. Первый поединок с Богом 
происходит во время землетрясения (см. об этом далее). С его началом жители города 
покидают свои дома, и лишь дед Степан остается в своем кабинете. После 
землетрясения его обнаруживают посреди руин дремлющим в глубоком кресле с 
газетой на коленях и бутылкой вина у ног. Жена предупреждает его:

- Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом! 

В ответ на это следует хлопок в ладоши и команда деда: Завтракать! [Довлатов 
2009а:13]

В отличие от фольклорно-мифологических сюжетов поединок деда Степана с Богом 
не связан с каким-либо воинским или культурным деянием, совершаемым, как правило, 
во благо социума. выступает у С. Довлатова как 
демонстративный индивидуальный акт неподчинения: Вся семья ему беспрекословно 
подчинялась. Он же – никому. Включая небесные силы [Довлатов 2009а:12]. Он 
вербализуется в форме инвектив АБАНАМАТ! (futuо) и К-А-А-КЭМ! (Что переводится, 
уж извините, - „Какал  я на вас!”- Довлатов 2009а: 13), являющихся „одновременно и 
поступком, и действием”, т.е. близкими перформативам [Левин 1996: 109]. 
„Действенный” характер ругательств, по словам Ю.Левина, связан с тем, что их 
употребление „представляет собой нарушение табу (и тем самым уже некоторое 
действие)”, в древности - магическое, а в современности – социальное  [Там же].  Брань 
деда Исаака выполняет не только эмотивную функцию. В мотивах, где он выясняет 
свои отношения с Богом (землетрясение и самоубийство), реанимируется  древнейший
кощунственный характер ругательств. В особенности это касается мотива 
землетрясения, когда дед в ответ на предупреждения жены угрюмо и торжественно
произносит К-а-а-кэм!... [Довлатов 2009а:13].  Дело в том, что землетрясение в 
языческой славянской традиции (и шире) соотносится с Громовержцем как верховным 
божеством, и не только в архаическом, но даже и в современном фольклорном 
сознании русских и других народов с „матерной бранью устойчиво связывается мотив 
землетрясения, потрясения земли, которое воспринимается как закономерное и 
неизбежное следствие матерщины”[Успенский 1996:36]. Значимость указанных 
инвектив для понимания текста подчеркивается также, во-первых, выделением сначала 
одного, а затем и обоих ругательств заглавными буквами, как это бывает с 
сакральными именами; во-вторых, расположением инвектив в сильных текстовых 
позициях – в начале, середине и конце текста; в-третьих,  восприятием их другими 
персонажами как закодированных магических посланий (см. ироническое упоминание 
о том, что  таинственное слово  АБАНАМАТ внушало им мистический ужас), в чем 
можно усматривать пародию на  тайные языки, которыми пользовались посвященные 
для общения с Богом. Таким образом, наблюдается „обнуление” таких ключевых 
функций богоборчества, как ратный поединок или борьба за культурные объекты во 
имя коллектива и актуализация периферийных для архетипа значений, связанных с 
личностным самоутверждением, гипертрофией гордыни. Словесный вызов Богу 
комически трансформируется в  ругательство, сохранившее следы кощунственной 
брани.  

Мотив деда Степана (его самоубийство) одновременно  эксплицируется 
и как последний поединок с Богом. Несмотря на то, что мотив самоубийства 
функционирует как богоборческий, происхождение его имеет иную природу и связано 
с культом предков и относящемуся к нему  архаическому ритуалу  „проводов на тот 
свет”. Стариков и тяжело больных вывозили за пределы деревни (в лес,  степь, поле и 
т.д.) или опускали в овраг или яму, оставляли голодными и одинокими в холодной избе 
и  пр. [Велецкая 1978:51]. Позднее предусматривался и самовольный уход из жизни 
такими же способами. Сознательно или неосознанно С. Довлатов следует ключевым 
моментам данного обряда, сохраняя его семантическое ядро: немощный дед Степан 
уходит из дому и бросается с обрыва в овраг (как один из вариантов потустороннего 
мира), пользовавшийся в народе дурной славой. Развязка обрядового сценария у С.
Довлатова актуализируется вопреки архетипу неоднозначно, как трагикомический 
карнавальный гротеск, где соединяются смерть и кощунственная брань: со дна оврага 
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архетипического героя и тоталитарной власти  разрешается гибелью героя-одиночки, 
т.е. соответствует архетипической развязке.  

Как и в  фольклорно-мифологических сюжетах данного типа, деда Исаака 
, но, в отличие от архетипа, где вредитель персонифицирован, в 

рассказе С. Довлатова это безликая государственная машина. В мифах, эпосе и 
преданиях вредитель – близкий человек, обычно жена, которая умышленно (супруга 
Самсона Далила, жена героя карельских и севернорусских преданий – Рахты 
Рагнозерского и пр.)  или без злого умысла (трагическая ошибка ревнивой супруги 
Геракла – Деяниры) становится причиной гибели силача. У С. Довлатова функцию 
непреднамеренного  вредительства исполняет кровный родственник Исаака – его  
младший сын Леопольд, сбежавший в Бельгию и передавший подарки отцу через 
некоего Моню, что послужило причиной ареста и расстрела деда Исаака. Таким 
образом, в мотиве вредительства у С. Довлатова актуализируются также значения 
нелепости и случайности, концептуализирующие мотив смерти как трагедию абсурда. 
Отголосками фольклорного представления о справедливости как восстановлении 
гармонии в социуме можно считать посмертную реабилитацию деда.

Шутливо-ироническая трансформация сюжета о предке-силаче осуществляется 
автором  путем введения типично травестийной текстовой матрицы [Riffaterre 1978:20 
и следующие]  „вырождение великого в ничтожное”: трое сыновей Исаака (см.  ссылка 
5) „на  (его – Н. Ч.) фоне  казались щуплыми и беспомощными”  [Довлатов 2009а: 9],  
один из них  стал актером-неудачником, другой - провинциальным поэтом-футуристом,
третий - аферистом, сбежавшим за границу и там превратившимся в преуспевающего 
коммерсанта. Дегероизация архетипа наблюдается и во внуке  Исаака, герое-
рассказчике: в нем „обнуляются” главные, богатырские характеристики характера деда, 
и сохраняются сопутствующие им физические и физиологические черты предка-силача 
- необыкновенный рост и прожорливость. Так, дядя Леопольд говорит своему 
племяннику: „Какой же ты огромный! Тебя, наверное, любят женщины?” [Довлатов 
2009а: 36]; дед пил водку из  бокала для крем-соды, герой пьет ром  из чашек и так же, 
как и дед, перед выходом в гости заранее обедает. При этом архетипические черты 
теряют свою эпическую гиперболичность и меняют свое предназначение (высокий рост 
ассоциируется не с воинской функцией, а с сексуальной). Травестийная матрица 
актуализируется также как деградация трагедии в неприятности:   дед  был сослан в 
сталинские лагеря и расстрелян, а внук  просидел в тюрьме один месяц за тунеядство.
2. Предок героя-рассказчика по материнской линии - дед-армянин Степан генетически 
связан  с фольклорно-мифологическими . К ним принадлежат, например,
Гильгамеш, Прометей, грузинский Амирани, герои сказаний о нартах (в частности, 
Насрен-жаче и Абрскил), былинный Илья Муромец. Среди мифо-эпических героев их 
выделяет непомерная гордыня и своеволие, которые актуализируются в  сюжетах о 
поединке с Богом. Их ядром являются следующие мотивы (функции):  вызов Богу (в 
виде похвальбы сразиться с его ратью, в форме кражи у него культурных ценностей и 
умений, например, огня, ремесел и т.д.), т.е. нарушение сакрального табу, и Божье 
наказание (гибель, изгнание, вечные муки и пр).

В рассказе о деде Степане архетипический богоборческий сюжет подвергается более 
кардинальной  трансформации, нежели сюжет о силаче. Первый поединок с Богом 
происходит во время землетрясения (см. об этом далее). С его началом жители города 
покидают свои дома, и лишь дед Степан остается в своем кабинете. После 
землетрясения его обнаруживают посреди руин дремлющим в глубоком кресле с 
газетой на коленях и бутылкой вина у ног. Жена предупреждает его:

- Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом! 

В ответ на это следует хлопок в ладоши и команда деда: Завтракать! [Довлатов 
2009а:13]

В отличие от фольклорно-мифологических сюжетов поединок деда Степана с Богом 
не связан с каким-либо воинским или культурным деянием, совершаемым, как правило, 
во благо социума. выступает у С. Довлатова как 
демонстративный индивидуальный акт неподчинения: Вся семья ему беспрекословно 
подчинялась. Он же – никому. Включая небесные силы [Довлатов 2009а:12]. Он 
вербализуется в форме инвектив АБАНАМАТ! (futuо) и К-А-А-КЭМ! (Что переводится, 
уж извините, - „Какал  я на вас!”- Довлатов 2009а: 13), являющихся „одновременно и 
поступком, и действием”, т.е. близкими перформативам [Левин 1996: 109]. 
„Действенный” характер ругательств, по словам Ю.Левина, связан с тем, что их 
употребление „представляет собой нарушение табу (и тем самым уже некоторое 
действие)”, в древности - магическое, а в современности – социальное  [Там же].  Брань 
деда Исаака выполняет не только эмотивную функцию. В мотивах, где он выясняет 
свои отношения с Богом (землетрясение и самоубийство), реанимируется  древнейший
кощунственный характер ругательств. В особенности это касается мотива 
землетрясения, когда дед в ответ на предупреждения жены угрюмо и торжественно
произносит К-а-а-кэм!... [Довлатов 2009а:13].  Дело в том, что землетрясение в 
языческой славянской традиции (и шире) соотносится с Громовержцем как верховным 
божеством, и не только в архаическом, но даже и в современном фольклорном 
сознании русских и других народов с „матерной бранью устойчиво связывается мотив 
землетрясения, потрясения земли, которое воспринимается как закономерное и 
неизбежное следствие матерщины”[Успенский 1996:36]. Значимость указанных 
инвектив для понимания текста подчеркивается также, во-первых, выделением сначала 
одного, а затем и обоих ругательств заглавными буквами, как это бывает с 
сакральными именами; во-вторых, расположением инвектив в сильных текстовых 
позициях – в начале, середине и конце текста; в-третьих,  восприятием их другими 
персонажами как закодированных магических посланий (см. ироническое упоминание 
о том, что  таинственное слово  АБАНАМАТ внушало им мистический ужас), в чем 
можно усматривать пародию на  тайные языки, которыми пользовались посвященные 
для общения с Богом. Таким образом, наблюдается „обнуление” таких ключевых 
функций богоборчества, как ратный поединок или борьба за культурные объекты во 
имя коллектива и актуализация периферийных для архетипа значений, связанных с 
личностным самоутверждением, гипертрофией гордыни. Словесный вызов Богу 
комически трансформируется в  ругательство, сохранившее следы кощунственной 
брани.  

Мотив деда Степана (его самоубийство) одновременно  эксплицируется 
и как последний поединок с Богом. Несмотря на то, что мотив самоубийства 
функционирует как богоборческий, происхождение его имеет иную природу и связано 
с культом предков и относящемуся к нему  архаическому ритуалу  „проводов на тот 
свет”. Стариков и тяжело больных вывозили за пределы деревни (в лес,  степь, поле и 
т.д.) или опускали в овраг или яму, оставляли голодными и одинокими в холодной избе 
и  пр. [Велецкая 1978:51]. Позднее предусматривался и самовольный уход из жизни 
такими же способами. Сознательно или неосознанно С. Довлатов следует ключевым 
моментам данного обряда, сохраняя его семантическое ядро: немощный дед Степан 
уходит из дому и бросается с обрыва в овраг (как один из вариантов потустороннего 
мира), пользовавшийся в народе дурной славой. Развязка обрядового сценария у С.
Довлатова актуализируется вопреки архетипу неоднозначно, как трагикомический 
карнавальный гротеск, где соединяются смерть и кощунственная брань: со дна оврага 
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сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось 
презрительное и грозное:
-К-А-А-КЭМ! АБАНАМАТ! [Довлатов 2009а:16]. 

Одним из главных способов создания комического эффекта  является профанизация 
архетипической сакральности, что достигается путем введения кода, несовместимого 
со сферой священного. Так, поединок с Богом кодируется как спортивный: Один из 
поединков моего деда с Богом закончился вничью.(...) (Второй поединок с Богом 
закончился трагически [Довлатов 2009а:12, 15]. 

Личностные качества деда Степана (суровый нрав, вспыльчивость, гордость,
раздражительность, тяжелый характер, сила воли, упрямство и пр.), с учетом  
архетипических мотивов и сюжета следует возводить к своеволию, гордыне, 
несдержанности и строптивости богатырей-богоборцев. Вместе с тем, такие 
характеристики деда, как деспотизм, невозмутимость, угрюмость, мизантропия, хотя 
логически и проистекают из названных качеств, но все же непосредственно не связаны 
с архаикой и являются следствием реалистической индивидуализации персонажа. 
Маркированное в тексте несоответствие масштаба личности деда Степана, 

соотносимой с архетипом предка-богоборца, и его профанной профессии (приказчик в 
магазине готовой одежды, в преклонные годы – совладелец этого магазина) можно 
определить как оппозицию высокое – низкое (в ценностном и прочих планах), 
создающую смысловой диссонанс в пределах самого персонажа. Однако,   в отличие от 
истории о деде Исааке, эта оппозиция  не получает дальнейшего развертывания в 
тексте. Тем не менее, данное несоответствие высокого человеческого потенциала героя 
и его жизненной (профессиональной) реализации мы рассматриваем как одну из 
актуализаций травестийной текстовой матрицы „вырождение великого в ничтожное”.

К числу прочих эксплицированных архетипов, связанных с дедом Степаном, 
относятся  мотив его инициации („своеобразное воспитание” деда в юности) и его 
магический взгляд, которые также актуализируются в травестийном смеховом режиме.   
3. (трикстер) – один из самых продуктивных архетипов у С. Довлатова. Однако 
он редко является протагонистом, как младший сын Исаака Леопольд („Наши”), 
росший, по словам автора, аферистом. Его жизненный путь развивается по законам 
авантюрно-бытовой сказки и генетически восходящих к ней пикарески и 
приключенческого романа3: В четырнадцать лет он спекулировал куревом на 
территории порта.(...) Затем перешел на чулки и косметику. Если требовалось, 
сопровождал иностранцев в публичный дом...(...) К восемнадцати годам Леопольд 
осуществил свою первую настоящую аферу [Довлатов 2009а:28]. Рассказ о первом в 
его жизни мошенничестве (продажи обыкновенной скрипки как скрипки Страдивари) 
развертывается как последовательность вполне архетипических  обманных трюков с 
переодеванием и благополучным исходом – получением искомого (большой суммы 
денег). Трансформация серии мотивов касается плана выражения: осовремениваются 
пространство и время, персонажи, действия, объекты, участвующие в трюках. Другой 
архетип - архетип  авантюрных странствий трикстера эксплицирован как  бегство 
Леопольда за границу (сначала в трюме парохода в Китай, затем в Бельгию). 
Предполагаемые удачные трюки, совершаемые Леопольдом во время своих 
похождений, и последующее достижение целей (успеха в бизнесе, богатства, женитьбы, 
престижа) или обнулены или максимально редуцированы. Причина, как нам 
представляется, кроется в том, что на данном отрезке текста функции плута отходят на 
второй план, уступая место главной авторской интенции цикла „Наши”, связанной с 
экспликацией ключевых концептов ‘свой’ и  ‘чужой’. Для Леопольда как типичного 

3 См. прямое указание на соответствующие интертексты: Что-то было в нем от героев Майн Рида и 
Купера [Довлатов  2009а:26]. 

трикстера характерно следование своим сугубо эгоистическим целям4, причем 
концентрация его энергии на сфере материального достатка (монофункциональность) 
делает его мышление и поступки стереотипными (что многократно актуализируется в 
тексте):  по словам его жены, он добрый, хотя и примитивный человек.
В рассказе о дяде Леопольде основной авантюрно-бытовой нарратив 

контаминируется с нарративом  волшебных сказок о младшем сыне/брате5, сначала 
униженном, а затем достигающем своей цели, в то время как его старшие братья 
посрамлены и терпят неудачу [Мелетинский 1958: 64-160]. Преобразование указанного 
сюжета у С. Довлатова проявляется в „обнулении” таких мотивов (функций), как 
обездоленность младшего брата, вредительство старших братьев, трудные задачи и пр.,  
в результате  чего исчезает главный двигатель повествования - антагонизм братьев,
основанный на архаическом бинарном мышлении. Сами члены оппозиций 
осовремениваются, и их взаимодействие основано не на конфликте, а на 
сопоставлении старших братьев и младшего и, соответственно, высокого и низкого,  
духовного и материального, пассивного и сверхактивного, законопослушного и 
девиантного, честного и плутовского и т.д. Архетипическая функция наказания 
старших братьев переосмысливается или как их жизненная неудача (Донат –
несостоявшийся актер, Михаил – провинциальный бездарный поэт-футурист) или как 
незаслуженная трагическая смерть (Михаил – погибает во время блокады). Торжество  
младшего сына также  сопровождается отступлением от архетипа. Как уже 
упоминалось, Леопольд становится косвенной причиной гибели отца (нечаянное 
вредительство), получение волшебной невесты (из другого мира) на поверку 
оказывается еще одним обманом (жена Леопольда – его соотечественница), достижение 
успеха в бизнесе и получение богатства, судя по его юношеским годам, подразумевают 
мошенничество. Оценка дяди Леопольда, данная племянником, не будучи однозначной, 
тем не менее далека от положительного архетипа: судьба дяди уже не будоражит 
воображение героя-рассказчика [Довлатов 2009а:26]. 

В связи с концептуализацией ‘наших’, обратим внимание на сему  чуждости, 
заключенную, по мнению рссказчика, в антропоэтониме Леопольд6. Она 
эксплицируется  в мотиве бегства дяди за границу (заморское имя дано герою в 
расчете на его космополитическую биографию) и  в мотивах, демонстрирующих его 
отчуждение от родины и своих близких. В концентрированном виде сема чуждости
выражена в парадоксе, являющемся текстовой матрицей Главы четвертой: 
философствующий собутыльник героя-рассказчика немец Рейнхард оказывается ближе 
родного дяди. Таким образом, авторская интенция актуализируется как  инверсия  
архетипической и ключевой для всего сборника оппозиции свой – чужой. 
4.     Как и у многих авторов 1960-х-1980-х годов, герой-рассказчик С. Довлатова –

с чертами девиантного поведения, что обусловлено не только 
внелитературным контекстом этого периода, конкретно, маргинализацией  
определенной части советской творческой интеллигенции, но и отрицательной 
реакцией нонконформистской литературы на господствовавший в официозном 
искусстве тип социально ангажированного и правильного героя. Протагонист-

4 Асоциальность и эгоизм трикстера как антигероя в мифе постепенно тушируются, происходит  
стирание грани между героем и антигероем, а с переходом от архаики к новелле наблюдается  
нарастание авантюристичности [Мелетинский 1994 : 71].
5 На сознательный характер использования архетипа трех сыновей/братьев и ожидаемую его 
ироническую трансформацию  указывает и сам автор: У моего еврейского деда было три сына. (Да не 
смутит вас эта обманчивая былинная нота) [ Довлатов 2009а:26)].
6 Здесь  автор  использует фольклорно-мифологический принцип развертывания семантики имени героя
(в данном случае – коннотаций) в его поступках (см. не лишенные иронии рассуждения о 
запрограммированности жизни человека в его имени – Довлатов 2009а: 26-27).
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сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось 
презрительное и грозное:
-К-А-А-КЭМ! АБАНАМАТ! [Довлатов 2009а:16]. 

Одним из главных способов создания комического эффекта  является профанизация 
архетипической сакральности, что достигается путем введения кода, несовместимого 
со сферой священного. Так, поединок с Богом кодируется как спортивный: Один из 
поединков моего деда с Богом закончился вничью.(...) (Второй поединок с Богом 
закончился трагически [Довлатов 2009а:12, 15]. 

Личностные качества деда Степана (суровый нрав, вспыльчивость, гордость,
раздражительность, тяжелый характер, сила воли, упрямство и пр.), с учетом  
архетипических мотивов и сюжета следует возводить к своеволию, гордыне, 
несдержанности и строптивости богатырей-богоборцев. Вместе с тем, такие 
характеристики деда, как деспотизм, невозмутимость, угрюмость, мизантропия, хотя 
логически и проистекают из названных качеств, но все же непосредственно не связаны 
с архаикой и являются следствием реалистической индивидуализации персонажа. 
Маркированное в тексте несоответствие масштаба личности деда Степана, 

соотносимой с архетипом предка-богоборца, и его профанной профессии (приказчик в 
магазине готовой одежды, в преклонные годы – совладелец этого магазина) можно 
определить как оппозицию высокое – низкое (в ценностном и прочих планах), 
создающую смысловой диссонанс в пределах самого персонажа. Однако,   в отличие от 
истории о деде Исааке, эта оппозиция  не получает дальнейшего развертывания в 
тексте. Тем не менее, данное несоответствие высокого человеческого потенциала героя 
и его жизненной (профессиональной) реализации мы рассматриваем как одну из 
актуализаций травестийной текстовой матрицы „вырождение великого в ничтожное”.

К числу прочих эксплицированных архетипов, связанных с дедом Степаном, 
относятся  мотив его инициации („своеобразное воспитание” деда в юности) и его 
магический взгляд, которые также актуализируются в травестийном смеховом режиме.   
3. (трикстер) – один из самых продуктивных архетипов у С. Довлатова. Однако 
он редко является протагонистом, как младший сын Исаака Леопольд („Наши”), 
росший, по словам автора, аферистом. Его жизненный путь развивается по законам 
авантюрно-бытовой сказки и генетически восходящих к ней пикарески и 
приключенческого романа3: В четырнадцать лет он спекулировал куревом на 
территории порта.(...) Затем перешел на чулки и косметику. Если требовалось, 
сопровождал иностранцев в публичный дом...(...) К восемнадцати годам Леопольд 
осуществил свою первую настоящую аферу [Довлатов 2009а:28]. Рассказ о первом в 
его жизни мошенничестве (продажи обыкновенной скрипки как скрипки Страдивари) 
развертывается как последовательность вполне архетипических  обманных трюков с 
переодеванием и благополучным исходом – получением искомого (большой суммы 
денег). Трансформация серии мотивов касается плана выражения: осовремениваются 
пространство и время, персонажи, действия, объекты, участвующие в трюках. Другой 
архетип - архетип  авантюрных странствий трикстера эксплицирован как  бегство 
Леопольда за границу (сначала в трюме парохода в Китай, затем в Бельгию). 
Предполагаемые удачные трюки, совершаемые Леопольдом во время своих 
похождений, и последующее достижение целей (успеха в бизнесе, богатства, женитьбы, 
престижа) или обнулены или максимально редуцированы. Причина, как нам 
представляется, кроется в том, что на данном отрезке текста функции плута отходят на 
второй план, уступая место главной авторской интенции цикла „Наши”, связанной с 
экспликацией ключевых концептов ‘свой’ и  ‘чужой’. Для Леопольда как типичного 

3 См. прямое указание на соответствующие интертексты: Что-то было в нем от героев Майн Рида и 
Купера [Довлатов  2009а:26]. 

трикстера характерно следование своим сугубо эгоистическим целям4, причем 
концентрация его энергии на сфере материального достатка (монофункциональность) 
делает его мышление и поступки стереотипными (что многократно актуализируется в 
тексте):  по словам его жены, он добрый, хотя и примитивный человек.
В рассказе о дяде Леопольде основной авантюрно-бытовой нарратив 
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посрамлены и терпят неудачу [Мелетинский 1958: 64-160]. Преобразование указанного 
сюжета у С. Довлатова проявляется в „обнулении” таких мотивов (функций), как 
обездоленность младшего брата, вредительство старших братьев, трудные задачи и пр.,  
в результате  чего исчезает главный двигатель повествования - антагонизм братьев,
основанный на архаическом бинарном мышлении. Сами члены оппозиций 
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девиантного, честного и плутовского и т.д. Архетипическая функция наказания 
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младшего сына также  сопровождается отступлением от архетипа. Как уже 
упоминалось, Леопольд становится косвенной причиной гибели отца (нечаянное 
вредительство), получение волшебной невесты (из другого мира) на поверку 
оказывается еще одним обманом (жена Леопольда – его соотечественница), достижение 
успеха в бизнесе и получение богатства, судя по его юношеским годам, подразумевают 
мошенничество. Оценка дяди Леопольда, данная племянником, не будучи однозначной, 
тем не менее далека от положительного архетипа: судьба дяди уже не будоражит 
воображение героя-рассказчика [Довлатов 2009а:26]. 

В связи с концептуализацией ‘наших’, обратим внимание на сему  чуждости, 
заключенную, по мнению рссказчика, в антропоэтониме Леопольд6. Она 
эксплицируется  в мотиве бегства дяди за границу (заморское имя дано герою в 
расчете на его космополитическую биографию) и  в мотивах, демонстрирующих его 
отчуждение от родины и своих близких. В концентрированном виде сема чуждости
выражена в парадоксе, являющемся текстовой матрицей Главы четвертой: 
философствующий собутыльник героя-рассказчика немец Рейнхард оказывается ближе 
родного дяди. Таким образом, авторская интенция актуализируется как  инверсия  
архетипической и ключевой для всего сборника оппозиции свой – чужой. 
4.     Как и у многих авторов 1960-х-1980-х годов, герой-рассказчик С. Довлатова –

с чертами девиантного поведения, что обусловлено не только 
внелитературным контекстом этого периода, конкретно, маргинализацией  
определенной части советской творческой интеллигенции, но и отрицательной 
реакцией нонконформистской литературы на господствовавший в официозном 
искусстве тип социально ангажированного и правильного героя. Протагонист-

4 Асоциальность и эгоизм трикстера как антигероя в мифе постепенно тушируются, происходит  
стирание грани между героем и антигероем, а с переходом от архаики к новелле наблюдается  
нарастание авантюристичности [Мелетинский 1994 : 71].
5 На сознательный характер использования архетипа трех сыновей/братьев и ожидаемую его 
ироническую трансформацию  указывает и сам автор: У моего еврейского деда было три сына. (Да не 
смутит вас эта обманчивая былинная нота) [ Довлатов 2009а:26)].
6 Здесь  автор  использует фольклорно-мифологический принцип развертывания семантики имени героя
(в данном случае – коннотаций) в его поступках (см. не лишенные иронии рассуждения о 
запрограммированности жизни человека в его имени – Довлатов 2009а: 26-27).
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рассказчик  С. Довлатова обладает характеристиками, присущими  архетипу  „героя, не 
подающего надежд” [Мелетинский 1958 :213-263], на что указывает и Н. А. Орлова, 
справедливо считающая его одним из ключевых  в творчестве писателя [Орлова 
2010:15].  К данной архетипической парадигме принадлежат:  обездоленный, а иногда и 
гонимый младший сын, сирота, бедняк, дурак, лентяй (обычно запечник) [Мелетинский 
1958]. Ядерный компонент „героя, не подающего надежд” - социальная 
маргинальность,  в конце сказки превращающаяся в свою противоположность –
высокий социальный статус (воцарение и получение чудесной жены/царевны). 

В образе героя-рассказчика из сборника  „Чемодан” [Довлатов 2009 б]  указанные 
далее черты архетипа концептуализируются как: 1) неухоженность и плохая одежда, 
скрывающие привлекательность героя; 2) невысокий социальный статус, бедность и 
низкая самооценка, затрудняющие его адаптацию как на работе („Приличный 
двубортный костюм”), так и вне ее, в компании возлюбленной Аси и ее друзей 
(„Креповые финские носки”); 3) творческая  и профессиональная неудовлетворенность, 
мнимый успех во второстепенном и неудача в главном (его рассказы, в отличие от 
журналистических поделок, не печатают); 4) бытовая беспомощность; 5) лень, 
пассивность. В некоторых рассказах к ним добавляются черты плута и обманщика, не 
являющиеся сущностными для героя: случайная кража импортных полуботинок у 
секретаря обкома („Номенклатурные полуботинки”), временные занятия „фарцой” 
(”Креповые финские носки”).

‘Лень’ как один из ключевых концептов в  концептосфере героя-рассказчика 
актуализируется с ориентацией на сказочный образ Емели-дурака7: обездвиженность 
(ср. Емеля не слезает с печки, герой неохотно выходит из дома), стремление избегать 
ненужных забот и хлопот (ср. Емеля первоначально отказывает невесткам пойти в лес 
за дровами и т.д., говоря, что ему лень). Даже величественная атмосфера Ленинграда 
не подвигает его на труд (В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это 
удавалось), сказочного Емелю подталкивает к действию лишь обещание подарков.  
Актуализация лени осуществляется путем гиперболизации, доведения ее до 
комического абсурда: жена героя упрекает его в том, что он не уходит от нее только 
потому, что ленится, и продолжает жить с ней только из-за того, что ему лень купить 
раскладушку и пр. В то же время желание героя С. Довлатова, чтобы его  оставили в 
покое, следует понимать как стремление к творческой уединенности и лени, как, 
например, у автора-рассказчика „Евгения Онегина” [Чавдарова 2009:78]. Таким 
образом, ‘лень’ у С. Довлатова  концептуализируется двойственно (и как порок, и как 
спутник творчества), приближаясь к  фольклорно-языковому концепту [Зеленин 2004; 
Хомчак 2012].  
Ликвидация серии недостач и повышение социального и личностного статуса героя, 

как и в сказках с мотивом  „счастье по случаю”, происходит неожиданно, с участием 
персонажей, близких сказочному архетипу волшебных помощников: фарцовщика 
Фреда, приобщившего его к спекуляциям дефицитными импортными вещами,  друзей 
Аси, тактично его финансировавших, редактора газеты, подарившего ему гэдээровский 
двубортный гостюм, жены, устроившей ему жизнь и выезд в США и т.д. Магические 
способности помощников заменяются, к примеру, плутовскими умениями, 
возможностями, которые дает определенный  социальный статус, деятельной любовью 
(жена). Ликвидация недостачи может носить парадоксальный комическо-серьезный 

7 Отметим, что глупость в современном смысле этого слова не присуща не только герою С. Довлатова, но 
и Емеле-дураку.  Это качество в архаике имеет различные корни. Дурак бытовой сказки и анекдота 
(настоящий дурак)  коренным образом отличается от дурака волшебной сказки, восходящего к образам 
„посвященных” - юродивых и священных шутов [Юдин 1976: 167 - 168]. Именно от них происходят 
такие черты дураков, как асоциальность, обособленность, особый взгляд на мир, тайное знание и пр.   

характер: приобретая  второстепенное, герой в ряде случаев теряет главное, с 
опозданием осознавая это („Поплиновая рубашка”, рассказы из сборника „Чемодан”).  

В рамках проанализированного материала можно сделать несколько 
предварительных выводов о функционировании архетипов у С. Довлатова. Нам не 
встретились случаи полного сохранения  архетипических значений, отмеченные Ю. В. 
Доманским в текстах русской классики  [Доманский 2001]. Актуализация архетипов у 
С. Довлатова осуществляется с помощью таких трансформационных техник, как  
„обнуление” мотивов, характеристик персонажей и т.д., их редукция, экспансия и 
педалирование (гиперболизация, абсурдизация), инверсия универсальных оппозиций,
контаминация архетипов, использование одного архетипа в функции другого, движение 
от противопоставления к сопоставлению, катахреза, всегда – осовременивание и  
обытовление, анахронизм. Выбор С. Довлатовым архетипов силача, богоборца, 
трикстера и неудачника объясняется его интенцией актуализировать исключительность 
(необычность) любого порядка, в чем мы согласны, хотя и с определенными 
оговорками, с выводами Ю. В. Доманского [Доманский 2001], сделанными на примерах 
русских классиков ХІХ века. Можно утверждать, что использование различного рода 
архетипов, столь характерное для идиостиля той части нонконформистской русской 
литературы 1960-х-1980-х годов, которая  связана, по терминологии Н. А. Орловой  
[Орлова 2010], с „семиотикой смешного”, подтверждает мнение Ю. М. Лотмана об 
ориентации „европейской культурной памяти второй половины ХХ века” на архаику и 
средневековье [Лотман 1992:201].  
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рассказчик  С. Довлатова обладает характеристиками, присущими  архетипу  „героя, не 
подающего надежд” [Мелетинский 1958 :213-263], на что указывает и Н. А. Орлова, 
справедливо считающая его одним из ключевых  в творчестве писателя [Орлова 
2010:15].  К данной архетипической парадигме принадлежат:  обездоленный, а иногда и 
гонимый младший сын, сирота, бедняк, дурак, лентяй (обычно запечник) [Мелетинский 
1958]. Ядерный компонент „героя, не подающего надежд” - социальная 
маргинальность,  в конце сказки превращающаяся в свою противоположность –
высокий социальный статус (воцарение и получение чудесной жены/царевны). 

В образе героя-рассказчика из сборника  „Чемодан” [Довлатов 2009 б]  указанные 
далее черты архетипа концептуализируются как: 1) неухоженность и плохая одежда, 
скрывающие привлекательность героя; 2) невысокий социальный статус, бедность и 
низкая самооценка, затрудняющие его адаптацию как на работе („Приличный 
двубортный костюм”), так и вне ее, в компании возлюбленной Аси и ее друзей 
(„Креповые финские носки”); 3) творческая  и профессиональная неудовлетворенность, 
мнимый успех во второстепенном и неудача в главном (его рассказы, в отличие от 
журналистических поделок, не печатают); 4) бытовая беспомощность; 5) лень, 
пассивность. В некоторых рассказах к ним добавляются черты плута и обманщика, не 
являющиеся сущностными для героя: случайная кража импортных полуботинок у 
секретаря обкома („Номенклатурные полуботинки”), временные занятия „фарцой” 
(”Креповые финские носки”).

‘Лень’ как один из ключевых концептов в  концептосфере героя-рассказчика 
актуализируется с ориентацией на сказочный образ Емели-дурака7: обездвиженность 
(ср. Емеля не слезает с печки, герой неохотно выходит из дома), стремление избегать 
ненужных забот и хлопот (ср. Емеля первоначально отказывает невесткам пойти в лес 
за дровами и т.д., говоря, что ему лень). Даже величественная атмосфера Ленинграда 
не подвигает его на труд (В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это 
удавалось), сказочного Емелю подталкивает к действию лишь обещание подарков.  
Актуализация лени осуществляется путем гиперболизации, доведения ее до 
комического абсурда: жена героя упрекает его в том, что он не уходит от нее только 
потому, что ленится, и продолжает жить с ней только из-за того, что ему лень купить 
раскладушку и пр. В то же время желание героя С. Довлатова, чтобы его  оставили в 
покое, следует понимать как стремление к творческой уединенности и лени, как, 
например, у автора-рассказчика „Евгения Онегина” [Чавдарова 2009:78]. Таким 
образом, ‘лень’ у С. Довлатова  концептуализируется двойственно (и как порок, и как 
спутник творчества), приближаясь к  фольклорно-языковому концепту [Зеленин 2004; 
Хомчак 2012].  
Ликвидация серии недостач и повышение социального и личностного статуса героя, 

как и в сказках с мотивом  „счастье по случаю”, происходит неожиданно, с участием 
персонажей, близких сказочному архетипу волшебных помощников: фарцовщика 
Фреда, приобщившего его к спекуляциям дефицитными импортными вещами,  друзей 
Аси, тактично его финансировавших, редактора газеты, подарившего ему гэдээровский 
двубортный гостюм, жены, устроившей ему жизнь и выезд в США и т.д. Магические 
способности помощников заменяются, к примеру, плутовскими умениями, 
возможностями, которые дает определенный  социальный статус, деятельной любовью 
(жена). Ликвидация недостачи может носить парадоксальный комическо-серьезный 
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HERMANN HESSE: ALBUM OF MEMORIES (PICTURES OF CHILDHOOD)
Assoc. Prof. Dr. Antoaneta Dimitrova

The present research work presents autobiographical stories by Hermann Hesse about his childhood, his 
relatives and classmates. These stories contain experiences sealed in the memory of the poet, some of which are 
reflected in his literary works. Тhe memories and experiences are named in his stories with many poetic 
comparisons and metaphors. One way to trigger memories is through the senses: it comes to colors, sounds and 
smells. The memories can appear in separate segments while gradually assemble in the whole picture. The 
memories can be connected with some objects. 

These stories by Herman Hesse are continuous attempts to overcome the transience.

Keywords: Hermann Hesse, memory and memories, childhood, transience, self-knowledge,
autobiographical stories

„Съхраняването и запазването, както и протестът срещу преходността и забравата спадат, наред 
с другото, към задачите на писателя.“ (Херман Хесе)

„Bilderbuch der Erinnerungen“ - „Албум на спомените“, или по-точно „Книга с 
картини от спомените“1, е сборник с разкази от Херман Хесе за отделни случки, в които 
творецът е участвал или е бил наблюдател. Следва обаче да се направи уточнението, че 

за същински мемоарни текстове - самият Хесе твърди, че „не е добър в 
писането на мемоари“, понеже не притежава една от най-важните дарби за тази цел, а 
именно - „благонадеждната памет“:

„Всъщност паметта ми съхранява много добре отделни преживявания, но й се 
изплъзва цялостното събитие в неговата последователност: запазвам картините, но 
забравям отделните времена и моменти, т.е. конкретните дати и тяхната поредица“.2

Едно потвърждение на това твърдение за „неблагонадеждната памет“ и за 
„съхраняването на отделни преживявания“ е разминаването на спомените на Хесе и на 
неговия съученик Мартин за една съвместно прекарана вечер:

“Много бих дал за възможността да проверя спомените си. И понеже нямах 
други достоверни източници, дойде ми наум, че моят съученик ми бе писал по-късно 
най-малко две писма. […] поне намерих онова от 1927 г. […] Ала намереното 
съкровище ми подействува доста странно. Зарадва ме много, но писмото звучеше 
съвсем различно от това, което бях очаквал и вярвах, че зная. И вместо да изясни и 
уточни спомените ми, то ги обърка съвсем и ги направи напълно съмнителни. Показа 
ми, че като цяло моята представа за Мартин не беше погрешна, но спомените му за 
преживяното с мен значително се различаваха от моите, отчасти дори им 
противоречаха. Неговата памет, изглежда, бе по-добра от моята, поне съхраняваше 

1 Преводът тук и на всички други места, където не е посочен друг източник, е мой - А. Д.
2 „Wohl bewahrt mein Gedächtnis erlebte Einzelheiten ganz gut, aber das Ganze einer Beziehung in seiner 
Kontinuität entzieht sich ihm: ich bewahre die Bilder, vergesse aber die Zeiten, das heißt, die Daten und ihre 
Reihenfolge“ [Hofmann 1986:549].

всякакви подробности, вече забравени от мен, но пък пропускаше 
“ [Хесе 1986:52-53 - маркировката моя, А. Д.].

Друго свидетелство за „запомнянето на особено характерното“ откриваме в 
епизод от разказа „Aus Kinderzeiten” за предсмъртните дни на едно момче от детството 
на Хесе. Става дума за грижите на малкия Херман за едно крехко цвете, сравнено от 
майка му с болния му приятел Брози, който също като цветето се нуждае от нежни 
грижи и любов:

„Es kam auch der Tag, an welchem zwischen den feisten Blättern eine rötliche
Blütenknospe sich zu dehnen und aufzurichten begann, und der Tag, an dem die Knospe sich
spaltete und ein heimliches Gekräusel schön roter Blütenblätter mit weißlichen Rändern sehen
ließ. Den Tag aber, an dem ich den Topf mit Stolz und freudiger Behutsamkeit ins 
Nachbarhaus hinübertrug und dem Brosi übergab, habe ich völlig vergessen“ [Hesse 1986:32
- маркировката моя, А. Д.].

Подобно „доказателство“ се среща и в разказа „Прекъснат учебен час“:

“Впрочем той имаше странно и характерно лице, […] страшно характерно лице, 
също така незабравимо, както това на моя пръв учител по гръцки. От лицата и 
имената на много тогавашни съученици в мене не се е запазила нито следа […] Лицето 
на Ото Велер обаче и днес съвършено ясно изниква в съзнанието ми” [Хесе 1986:30-31 -
маркировката моя, А. Д.].

От друга страна, една от съществените предпоставки за поезията като „Себе-
разбиране“ (нем. Selbstverständnis) е паметта.3

Тъкмо това „съхраняване и запазване, както и протестът срещу преходността и 
забравата спадат […] към задачите на писателя“, пише Хесе [1986:21] и следва тази 
повеля в цялото си творчество, определяйки творбите си като „биографии на душата“
(Seelenbiographien): както поезията и прозата, така и онези разкази, които биха могли да 
се определят като „автобиографични“ - но отново с уточнението, че и тук става дума за
„биографии на душата“ със съхраняване на същината.

Всъщност не „неблагонадеждната“ памет на твореца, а неговата „поетична памет“ 
- ако можем да наречем така поетичната дарба за сгъстяване, респ. „кондензиране и 
синтез“ на случващото се до неговата дълбока същност4, прави възможно изживяването 
на : „Над душата ми се носят 
отминали времена прииждащи“.5

По силата на 
на Хесе голяма част от тях влизат в диалог не само с предходни, но и със 

следващи негови творби. Тази присъща за текстовете му вътрешна интертекстуалност 
позволява да разглеждаме съвкупното му творчество като огромен .

Така например изживяванията на Ханс Гибенрат в авторитарната училищна 
система в романа „Unterm Rad“ („Под колелото“) са сходни с преживяното в 
юношеството на Хари Халер от романа „Степния вълк“ - с атмосферата на „оня дух, 
който прави ‘пречупването на волята’ основен принцип на възпитанието“ [вж. Хесе 
1990:382].

3 Срв. Yu [2006]. Във връзка с процеса на Себе-разбирането и спомените авторът отбелязва, че
покровителките на поезията, музите, са дъщери именно на Мнемозина, богинята на паметта (гр. mnēmē,
„памет“) [срв. Yu 2006].
4 „Aber im Wesentlichen ist ja Dichtung [...] ein Verdichten, ein Zusammensehen und Zusammenfassen des 
Gültigen“ [Из писмо на Хесе от 1929 г. - срв. Hesse GB II:210 f.; Unseld 1985:56].
5 „Über meine Seele schreiten / Kommende Vergangenheiten“ [Hesse 1977:25].
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HERMANN HESSE: ALBUM OF MEMORIES (PICTURES OF CHILDHOOD)
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The present research work presents autobiographical stories by Hermann Hesse about his childhood, his 
relatives and classmates. These stories contain experiences sealed in the memory of the poet, some of which are 
reflected in his literary works. Тhe memories and experiences are named in his stories with many poetic 
comparisons and metaphors. One way to trigger memories is through the senses: it comes to colors, sounds and 
smells. The memories can appear in separate segments while gradually assemble in the whole picture. The 
memories can be connected with some objects. 

These stories by Herman Hesse are continuous attempts to overcome the transience.
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„Съхраняването и запазването, както и протестът срещу преходността и забравата спадат, наред 
с другото, към задачите на писателя.“ (Херман Хесе)

„Bilderbuch der Erinnerungen“ - „Албум на спомените“, или по-точно „Книга с 
картини от спомените“1, е сборник с разкази от Херман Хесе за отделни случки, в които 
творецът е участвал или е бил наблюдател. Следва обаче да се направи уточнението, че 

за същински мемоарни текстове - самият Хесе твърди, че „не е добър в 
писането на мемоари“, понеже не притежава една от най-важните дарби за тази цел, а 
именно - „благонадеждната памет“:

„Всъщност паметта ми съхранява много добре отделни преживявания, но й се 
изплъзва цялостното събитие в неговата последователност: запазвам картините, но 
забравям отделните времена и моменти, т.е. конкретните дати и тяхната поредица“.2

Едно потвърждение на това твърдение за „неблагонадеждната памет“ и за 
„съхраняването на отделни преживявания“ е разминаването на спомените на Хесе и на 
неговия съученик Мартин за една съвместно прекарана вечер:

“Много бих дал за възможността да проверя спомените си. И понеже нямах 
други достоверни източници, дойде ми наум, че моят съученик ми бе писал по-късно 
най-малко две писма. […] поне намерих онова от 1927 г. […] Ала намереното 
съкровище ми подействува доста странно. Зарадва ме много, но писмото звучеше 
съвсем различно от това, което бях очаквал и вярвах, че зная. И вместо да изясни и 
уточни спомените ми, то ги обърка съвсем и ги направи напълно съмнителни. Показа 
ми, че като цяло моята представа за Мартин не беше погрешна, но спомените му за 
преживяното с мен значително се различаваха от моите, отчасти дори им 
противоречаха. Неговата памет, изглежда, бе по-добра от моята, поне съхраняваше 

1 Преводът тук и на всички други места, където не е посочен друг източник, е мой - А. Д.
2 „Wohl bewahrt mein Gedächtnis erlebte Einzelheiten ganz gut, aber das Ganze einer Beziehung in seiner 
Kontinuität entzieht sich ihm: ich bewahre die Bilder, vergesse aber die Zeiten, das heißt, die Daten und ihre 
Reihenfolge“ [Hofmann 1986:549].

всякакви подробности, вече забравени от мен, но пък пропускаше 
“ [Хесе 1986:52-53 - маркировката моя, А. Д.].

Друго свидетелство за „запомнянето на особено характерното“ откриваме в 
епизод от разказа „Aus Kinderzeiten” за предсмъртните дни на едно момче от детството 
на Хесе. Става дума за грижите на малкия Херман за едно крехко цвете, сравнено от 
майка му с болния му приятел Брози, който също като цветето се нуждае от нежни 
грижи и любов:

„Es kam auch der Tag, an welchem zwischen den feisten Blättern eine rötliche
Blütenknospe sich zu dehnen und aufzurichten begann, und der Tag, an dem die Knospe sich
spaltete und ein heimliches Gekräusel schön roter Blütenblätter mit weißlichen Rändern sehen
ließ. Den Tag aber, an dem ich den Topf mit Stolz und freudiger Behutsamkeit ins 
Nachbarhaus hinübertrug und dem Brosi übergab, habe ich völlig vergessen“ [Hesse 1986:32
- маркировката моя, А. Д.].

Подобно „доказателство“ се среща и в разказа „Прекъснат учебен час“:

“Впрочем той имаше странно и характерно лице, […] страшно характерно лице, 
също така незабравимо, както това на моя пръв учител по гръцки. От лицата и 
имената на много тогавашни съученици в мене не се е запазила нито следа […] Лицето 
на Ото Велер обаче и днес съвършено ясно изниква в съзнанието ми” [Хесе 1986:30-31 -
маркировката моя, А. Д.].

От друга страна, една от съществените предпоставки за поезията като „Себе-
разбиране“ (нем. Selbstverständnis) е паметта.3

Тъкмо това „съхраняване и запазване, както и протестът срещу преходността и 
забравата спадат […] към задачите на писателя“, пише Хесе [1986:21] и следва тази 
повеля в цялото си творчество, определяйки творбите си като „биографии на душата“
(Seelenbiographien): както поезията и прозата, така и онези разкази, които биха могли да 
се определят като „автобиографични“ - но отново с уточнението, че и тук става дума за
„биографии на душата“ със съхраняване на същината.

Всъщност не „неблагонадеждната“ памет на твореца, а неговата „поетична памет“ 
- ако можем да наречем така поетичната дарба за сгъстяване, респ. „кондензиране и 
синтез“ на случващото се до неговата дълбока същност4, прави възможно изживяването 
на : „Над душата ми се носят 
отминали времена прииждащи“.5

По силата на 
на Хесе голяма част от тях влизат в диалог не само с предходни, но и със 

следващи негови творби. Тази присъща за текстовете му вътрешна интертекстуалност 
позволява да разглеждаме съвкупното му творчество като огромен .

Така например изживяванията на Ханс Гибенрат в авторитарната училищна 
система в романа „Unterm Rad“ („Под колелото“) са сходни с преживяното в 
юношеството на Хари Халер от романа „Степния вълк“ - с атмосферата на „оня дух, 
който прави ‘пречупването на волята’ основен принцип на възпитанието“ [вж. Хесе 
1990:382].

3 Срв. Yu [2006]. Във връзка с процеса на Себе-разбирането и спомените авторът отбелязва, че
покровителките на поезията, музите, са дъщери именно на Мнемозина, богинята на паметта (гр. mnēmē,
„памет“) [срв. Yu 2006].
4 „Aber im Wesentlichen ist ja Dichtung [...] ein Verdichten, ein Zusammensehen und Zusammenfassen des 
Gültigen“ [Из писмо на Хесе от 1929 г. - срв. Hesse GB II:210 f.; Unseld 1985:56].
5 „Über meine Seele schreiten / Kommende Vergangenheiten“ [Hesse 1977:25].
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Това творчество-макротекст би могло все пак да се подраздели условно предвид 
схващането на Хесе за „трите степени на човекоставането/човекоосъществяването“
(нем. die drei Stufen der Menschwerdung)6: Детството, Съзряването, т.е. Пътят 
навътре и Зрелостта като сливане с Безсмъртните.

Съществен белег на художествената творба е алтернативността на света на 
текста (Textwelt) спрямо реалния свят (reale Welt), т.е. светът на текста се приема 
като реален, а като илюстрация на един алтернативен начин на разглеждане на реалния 
свят [срв. Beaugrande/Dressler 1981:I, 19; IХ, 8].

В ранния период на своето творчество Хесе се подчинява на това основно правило
за отграничаване на действителност от фикция:

“Образците, които почитах в младостта си […] дълго време подкрепяха в мен 
святата вяра, че […] когато разказвам истории, и аз обитавам с читателите си една 
родина, че свиря за тях на инструмент и по ноти, които са им дълбоко познати и близки, 
както и на мене […] по принцип не изпитвах съмнение дали читателите ще ме 
разберат и дали историите ми си заслужава да бъдат разказани, а и повечето от тях се 
развиваха съвсем традиционно, с експозиция, кулминация, развръзка, имаха здраво 
сюжетно скеле и доставяха на мен и моите читатели почти същото удоволствие, което 
някога разказвачеството е носело на големия майстор от Зелдвила и слушането - на 
неговите читатели […]” [Хесе 1986:22 - маркировката моя, А. Д.].

В на това правило след ранния период Хесе решава да стане „лош 
разказвач“ - както изповядва в друг свой спомен за детството - разказа „Прекъснат 
учебен час“:

“И само много бавно и неохотно стигнах с годините до прозрението, че начинът 
ми на живот и на писане не съвпадат, че заради добрия разказ повече или по-малко съм 
изопачил значителна част от преживяванията и опита си и или трябва да се откажа 
да разказвам, или да реша вместо добър да стана . Опитите, които 
направих в тази насока, приблизително от „Демиан“ до „Пътуване към Изтока“, ме 
отклоняваха все повече от добрата и хубава традиция на повествованието” [Хесе 
1986:22-23 - маркировката моя, А. Д.].

Със съвпадането на „начина на живот“ и „начина на писане“ и с правдивото 
отразяване на собствените преживявания и опит творбите на Хесе попадат под знака на 
още едно : „ “.

По силата на тази магическа формула с преливането на действителност и фикция
художествените творби на Хесе са наситени с автобиографични моменти, а 
автобиографичните му разкази придобиват стойността на художествени творби.

По магическата формула романът „Unterm Rad“ пресъздава
преживяванията на Хесе преди и след приемането му за семинарист в цистерцисткия 
Маулбронски манастир, прословутото бягство оттам и последвалия нервен срив, както 
и краткия му престой в гимназията в Канщат и работата му във фабриката за часовници 
на градски кули в Калв.

По магическата формула романът присъства в живота на 
действително съществуващо лице, чиято трагична съдба е описана в художествено-
документалния разказ „Един маулбронски семинарист“:

6 Хесе представя подробно това свое схващане в есето „Ein Stückchen Theologie“ [срв. Hesse GS VII:388-
402].

<<Сред книгите, които най-много обичаше и знаеше почти наизуст, бе и романът 
„Под колелото“ - една не изрично забранена, но малко ценена от авторитетите книга>>
[Хесе 1986:17].

Но в този разказ също и - самият Хесе присъства, макар и с 
дистанцираността на 3 л. ед.ч.:

(1) “За автора на тази книга Алфред знаеше, че преди около двадесет 
години той също е бил семинарист в Маулброн и обитател на помещението 
„Елада“. Познаваше и стихове от този писател и тайно възнамеряваше да върви по 
неговите стъпки, да стане известен, а за еснафите – съмнителен писател и поет. 
Наистина някога авторът на „Под колелото“ не бе останал много дълго време в 
манастира […] беше избягал и трябваше да преодолее тежки години, преди да се 
наложи с ума си, да стане така наречен независим писател” [Хесе 1986:17 -
маркировката моя, А. Д.];

(2) “Един следобед […] момчето вдигна капака на писалището си […] и 
докато погледът му разсеяно се разхождаше по тази неразбория от стари надписи, 
той изведнъж трепна: върху светлия дървен капак беше надраскано с мастило […] 
започващото с Х. име на същия писател, който си беше избрал за любимец и кумир. 
Значи точно тук, на неговото, Алфредовото писалище, този забележителен човек е 
чел някога своите любими поети и е правил лирическите си опити; в това чекмедже 
е държал речниците си по латински и гръцки, съчиненията на Омир и Ливий, тук е 
седял и е чертаел планове за бъдещето, оттук един ден е тръгнал на онази 
разходка, от която според легендата са го върнали на следния ден, пленен от един 
селски стражар!” [Хесе 1986:17 - маркировката моя, А. Д.];

(3) “По случайност тъкмо онзи Теодор, неговият другар по помещение и 
съсед по писалище в Маулброн, узнал тъжната история на безславния му живот и на 
трагичната му гибел. И тъй като […] авторът на „Под колелото“ все още бил жив
[…] Теодор изпитал неудържимото чувство, че трябва да поправи нещо, та споменът
за този надарен нещастник и за неговата младежка любов към онзи писател някак си 
и някъде да се съхрани. Седнал и написал дълго писмо на същия Х. Х. […] Успял да 
заинтригува с тази история стария човек дотолкова, че той я напечатал, за да може 
споменът за семинариста Алфред да живее още известно време” [Хесе 1986:17 -
маркировката моя, А. Д.].

Спомените на Синклер в романа „Демиан“ започват от десетата му година, когато 
учи в гимназията. Хесе също е посещавал латинското училище в Калв, което описва в 
разказите „Der Lateinschüler“ и „Unterbrochene Schulstunde“, „Прекъснат учебен час“ 
[вж. Хесе 1986:22-41].

Родителите на Синклер от „Демиан“ напомнят за „любвеобилните, но 
родители“ на Хари Халер от романа „Степния вълк“, но и за родителите на самия Хесе, 
описани в редица автобиографични творби, например „Kurzgefaßter Lebenslauf“
(„Кратка автобиография“):

“Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher 
geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem vierten Gebote bekannt 
gemacht hätte” [Hesse GW VI:391].

Както вече беше отбелязано, със заличаване на границите между действителност
и фикция автобиографичните разкази на Хесе придобиват стойността на художествени 
творби. 
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Това творчество-макротекст би могло все пак да се подраздели условно предвид 
схващането на Хесе за „трите степени на човекоставането/човекоосъществяването“
(нем. die drei Stufen der Menschwerdung)6: Детството, Съзряването, т.е. Пътят 
навътре и Зрелостта като сливане с Безсмъртните.

Съществен белег на художествената творба е алтернативността на света на 
текста (Textwelt) спрямо реалния свят (reale Welt), т.е. светът на текста се приема 
като реален, а като илюстрация на един алтернативен начин на разглеждане на реалния 
свят [срв. Beaugrande/Dressler 1981:I, 19; IХ, 8].

В ранния период на своето творчество Хесе се подчинява на това основно правило
за отграничаване на действителност от фикция:

“Образците, които почитах в младостта си […] дълго време подкрепяха в мен 
святата вяра, че […] когато разказвам истории, и аз обитавам с читателите си една 
родина, че свиря за тях на инструмент и по ноти, които са им дълбоко познати и близки, 
както и на мене […] по принцип не изпитвах съмнение дали читателите ще ме 
разберат и дали историите ми си заслужава да бъдат разказани, а и повечето от тях се 
развиваха съвсем традиционно, с експозиция, кулминация, развръзка, имаха здраво 
сюжетно скеле и доставяха на мен и моите читатели почти същото удоволствие, което 
някога разказвачеството е носело на големия майстор от Зелдвила и слушането - на 
неговите читатели […]” [Хесе 1986:22 - маркировката моя, А. Д.].

В на това правило след ранния период Хесе решава да стане „лош 
разказвач“ - както изповядва в друг свой спомен за детството - разказа „Прекъснат 
учебен час“:

“И само много бавно и неохотно стигнах с годините до прозрението, че начинът 
ми на живот и на писане не съвпадат, че заради добрия разказ повече или по-малко съм 
изопачил значителна част от преживяванията и опита си и или трябва да се откажа 
да разказвам, или да реша вместо добър да стана . Опитите, които 
направих в тази насока, приблизително от „Демиан“ до „Пътуване към Изтока“, ме 
отклоняваха все повече от добрата и хубава традиция на повествованието” [Хесе 
1986:22-23 - маркировката моя, А. Д.].

Със съвпадането на „начина на живот“ и „начина на писане“ и с правдивото 
отразяване на собствените преживявания и опит творбите на Хесе попадат под знака на 
още едно : „ “.

По силата на тази магическа формула с преливането на действителност и фикция
художествените творби на Хесе са наситени с автобиографични моменти, а 
автобиографичните му разкази придобиват стойността на художествени творби.

По магическата формула романът „Unterm Rad“ пресъздава
преживяванията на Хесе преди и след приемането му за семинарист в цистерцисткия 
Маулбронски манастир, прословутото бягство оттам и последвалия нервен срив, както 
и краткия му престой в гимназията в Канщат и работата му във фабриката за часовници 
на градски кули в Калв.

По магическата формула романът присъства в живота на 
действително съществуващо лице, чиято трагична съдба е описана в художествено-
документалния разказ „Един маулбронски семинарист“:

6 Хесе представя подробно това свое схващане в есето „Ein Stückchen Theologie“ [срв. Hesse GS VII:388-
402].

<<Сред книгите, които най-много обичаше и знаеше почти наизуст, бе и романът 
„Под колелото“ - една не изрично забранена, но малко ценена от авторитетите книга>>
[Хесе 1986:17].

Но в този разказ също и - самият Хесе присъства, макар и с 
дистанцираността на 3 л. ед.ч.:

(1) “За автора на тази книга Алфред знаеше, че преди около двадесет 
години той също е бил семинарист в Маулброн и обитател на помещението 
„Елада“. Познаваше и стихове от този писател и тайно възнамеряваше да върви по 
неговите стъпки, да стане известен, а за еснафите – съмнителен писател и поет. 
Наистина някога авторът на „Под колелото“ не бе останал много дълго време в 
манастира […] беше избягал и трябваше да преодолее тежки години, преди да се 
наложи с ума си, да стане така наречен независим писател” [Хесе 1986:17 -
маркировката моя, А. Д.];

(2) “Един следобед […] момчето вдигна капака на писалището си […] и 
докато погледът му разсеяно се разхождаше по тази неразбория от стари надписи, 
той изведнъж трепна: върху светлия дървен капак беше надраскано с мастило […] 
започващото с Х. име на същия писател, който си беше избрал за любимец и кумир. 
Значи точно тук, на неговото, Алфредовото писалище, този забележителен човек е 
чел някога своите любими поети и е правил лирическите си опити; в това чекмедже 
е държал речниците си по латински и гръцки, съчиненията на Омир и Ливий, тук е 
седял и е чертаел планове за бъдещето, оттук един ден е тръгнал на онази 
разходка, от която според легендата са го върнали на следния ден, пленен от един 
селски стражар!” [Хесе 1986:17 - маркировката моя, А. Д.];

(3) “По случайност тъкмо онзи Теодор, неговият другар по помещение и 
съсед по писалище в Маулброн, узнал тъжната история на безславния му живот и на 
трагичната му гибел. И тъй като […] авторът на „Под колелото“ все още бил жив
[…] Теодор изпитал неудържимото чувство, че трябва да поправи нещо, та споменът
за този надарен нещастник и за неговата младежка любов към онзи писател някак си 
и някъде да се съхрани. Седнал и написал дълго писмо на същия Х. Х. […] Успял да 
заинтригува с тази история стария човек дотолкова, че той я напечатал, за да може 
споменът за семинариста Алфред да живее още известно време” [Хесе 1986:17 -
маркировката моя, А. Д.].

Спомените на Синклер в романа „Демиан“ започват от десетата му година, когато 
учи в гимназията. Хесе също е посещавал латинското училище в Калв, което описва в 
разказите „Der Lateinschüler“ и „Unterbrochene Schulstunde“, „Прекъснат учебен час“ 
[вж. Хесе 1986:22-41].

Родителите на Синклер от „Демиан“ напомнят за „любвеобилните, но 
родители“ на Хари Халер от романа „Степния вълк“, но и за родителите на самия Хесе, 
описани в редица автобиографични творби, например „Kurzgefaßter Lebenslauf“
(„Кратка автобиография“):

“Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher 
geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem vierten Gebote bekannt 
gemacht hätte” [Hesse GW VI:391].

Както вече беше отбелязано, със заличаване на границите между действителност
и фикция автобиографичните разкази на Хесе придобиват стойността на художествени 
творби. 
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Такава причудлива смесица е разказът „Kurzgefaßter Lebenslauf“ („Кратка 
автобиография“) с посланието, че „човек не може да понесе този свят без магия“ („Ohne 
Magie war diese Welt nicht zu ertragen“) и с кафкианския завършек: Аз-разказвачът, 
който би трябвало да се припокрива със самия автор, се качва във влакчето и потъва в 
тунела в нарисуваната от него картина върху стената на затворническата килия, „за 
голямо смущение на надзирателите“ [срв. Hesse GW VI:391 ff.].

при сливането на действителност и фикция у Хесе е отредено на
първата степен на човекоставане, , с „най-силни изживявания на Пробуда“ 
в живота му.7

През отделни моменти в целия си живот, „по благоволението на мига“, творецът 
се пренася в „красивата свята утрин на живота“8, в „блажената градина на момчешките 
години“, за да подиша „ведрия въздух на първата младост“ и да зърне за кратко „света, 
какъвто бог го е сътворил и какъвто всички ние го виждахме в детските си сърца, 
защото в самите нас се разгръщаше магията на силата и красотата“.9

В спомените си за детството Хесе среща малкия необуздан и непослушен Херман, 
обграден от „ангели, вълшебства и приказки“:

„Was war ich für ein wilder und unbändiger Bub, wieviel Sorgen hat der Vater von 
klein auf um mich gehabt und wieviel Angst und Seufzer die Mutter! – und doch lag auch auf 
meiner Stirne Gottes Glanz, und was ich ansah, war schön und lebendig, und in meinen 
Gedanken und Träumen, auch wenn sie gar nicht frommer Art waren, gingen Engel und 
Wunder und Märchen geschwisterlich aus und ein“ [Hesse 1986:15 - маркировката моя, А. 
Д.].

Не само художествените творби на Хесе, а и автобиографичните му разкази за 
детството отразяват неговия бунт срещу любвеобилната строгост на родителите му и 
срещу пиетистката им „праведност и безпогрешност“:

“Gebote aber haben leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt, mochten sie noch 
so richtig und noch so gut gemeint sein - ich, der ich von Natur ein Lamm und lenksam bin 
wie eine Seifenblase, habe mich gegen Gebote jeder Art, zumal während meiner Jugendzeit, 
stets widerspenstig verhalten” [Hesse GW VI:391 - маркировката моя, А. Д.].10

7„Die paar Erlebnisse des Wachwerdens, welche in meine jungen Jahre fallen, waren die stärksten“ [Hesse
1986:234].
8 „[…] aus der schönen heiligen Morgenfrühe des Lebens“ [„Für Marulla“, вж. Hesse 1986:434].
9 „Und wenn die Stunde es gönnt und mein Herz guter Dinge ist, leg ich mich lang ins feuchte Gras […] und 
trete traumwandelnd als ein stiller Gast in den seligen Garten meiner Knabenzeit. Das gelingt so selten und ist so 
köstlich, einmal wieder sich dort hinüberzuschwingen und die klare Morgenluft der ersten Jugend zu atmen und 
noch einmal, für Augenblicke, die Welt so zu sehen, wie es aus Gottes Händen kam und wie wir alle sie in 
Kinderzeiten gesehen haben, da in uns selber das Wunder der Kraft und der Schönheit sich entfaltete“ [Hesse 
1986:15].
10 Такива документални свидетелства в контекста на отстраняването на юношата Херман от Маулброн са 
две писма до родителите му след настаняването му в заведение за душевно болни в Щетен.
В първото писмо той иронизира тяхната безпогрешност и християнска добродетелност и се дистанцира 

от тях: „Но аз - уви! - забравям, че вие сте други хора, без недостатъци, безпогрешни, съвършени като 
статуя, но и също така мъртви. Да, вие сте истински пиетисти […] вие сте християни, а аз - само човек“ 
[11.09.1892, срв. Hesse 1966-1978:261-265].
В следващото писмо, три дни по-късно, Херман отчаяно-сакрастично моли „жертвоготовния си баща“ 

за 7 марки „или направо за револвера“ и заявява, че хармония между тях би имало, ако би бил пиетист, а 
не човек, и че „‘милият Херман’ се е превърнал в мизантроп, в сирак, при живи ‘родители’“ [14.09.1892, 
срв. Hesse 1966-1978:268-269].

В „албума“ на спомените на твореца освен родителите му попадат също двете му 
сестри Аделе и Маруля, както и по-малкият му брат Ханс.  

Разказът „Erinnerung an Hans“ („Спомен за Ханс“) включва в картините от 
детството обвинения към тираничната училищна система и социалните порядки в 
Германия от края на XIX и първите десетилетия на XX век, подтикващи чувствителни 
хора като Ханс към телесна или духовна гибел.

В този разказ Хесе описва две от своите най-силни изживявания на Пробуда: „В 
някои моменти, когато бях склонен да гледам на живота си като сбъркан и 
безстойностен, пред очите ми се появяваха двете картини: детският сияещ и детският 
страдащ образ [на Ханс] и спрямо двата аз бях привидно превъзхождащият, по-
големият, по-силният, тайно обаче - засраменият и осъжданият“ [срв. Hesse 1986:251].

Първото изживяване е мигновен проблясък на осъзнаването на своето „увяхнало 
детство“11 през една коледна вечер, когато той, „самият все още дете“, наблюдава 
своето малко братче, получило като подарък миниатюрно детско сервизче. Личицето на 
Ханс е обвито в „блаженство“, в „безмълвно сияние“ и в „магията на щастието и 
радостта“: „[И] през изминалия половин век оттогава аз пак съм го виждал понякога в 
спомена така, както ми се разкри в онзи миг“.12

При описването на това изживяване в детството Хесе споменава, че многократно 
се е опитвал да го анализира, и че не е напълно сигурен, дали тези негови мисли за 
приключването с една степен на развитие като увяхване, смърт и преходност са 
възникнали едва при написването на разказа или са се появявали и преди това.13

Този спомен, от една страна, е потвърждение на твърдението на Хесе за 
„неблагонадеждната му памет“, понеже, както пише, не може нито да си спомни, нито 
да назове своите собствени подаръци за въпросната Коледа, но от друга страна, е 
свидетелство за поетичната памет, при която същественото се кондензира в 
смислообрази: „а тези тенджерки на Ханс си спомням все още с най-големи 
подробности“ [срв. Hesse 1986:237].

Вторият момент на Пробуда, „също толкова ясно запечатан завинаги в съзнанието 
като онази по-ранна картина с възхитения малък Ханс под коледната елха“, е свързан 
със спомена за една проява на агресия към по-малкия брат: „яростен, войнствен, 
самоуверен, изпълнен с чувство на господство и справедлив гняв“, Херман вдига 
юмрук и иска да накаже братчето си за някакъв провал или някакво неподчинение [срв. 
Hesse 1986:251].

Ханс, който е свил глава между раменете си, „обръща безмълвно към мен 
предано лице на страдалец, с укор в очите. Отново Изживяване и Пробуда!“14

Именно този укорен поглед разтърсва дълбоко Херман и, въпреки че ударът не 
може да бъде предотвратен, той бива нанесен „с неохота и гузна съвест, в разногласие 

11 „Ich hatte, selbst beinah noch Kind, plötzlich die von mit abgewelkte Kindheit leibhaftig von mir gesehen, im 
Gesicht des Brüderchens […]“ [Hesse 1986:239].
12 „Über dieses tönerne Zwerggeschirr gebeugt, mit vorgestrecktem Kopf, stand mein kleiner Bruder, und im 
Vorübergehen sah ich eine Sekunde lang sein Kindergesicht - er war fünf Jahre jünger als ich - und ich habe es 
in dem halben Jahrhundert, das seitdem vergangen ist, manche Male in Erinnerung so wiedergesehen, wie es mir 
in jener Sekunde sich offenbarte: ein still strahlendes, leicht zum Lächeln zusammengenommenes, von Glück 
und Freude ganz und gar verklärtes und verzaubertes Kindergesicht“; „Die Seligkeit auf einem Kindergesicht 
hatte ich gesehen“ [Hesse 1986:236 f.; 239].
13 „Ich konnte damals mein Erlebnis nicht analysieren, begann allerdings die Versuche dazu noch am selben 
Abend und habe sie je und je wieder fortgesetzt, bis heute, wo ich zum erstenmal etwas davon niederschreibe
[Hesse 1986:241].
14 „Ich sehe Hans vor mir stehen, den Kopf geduckt und zwischen die Schultern gezogen, denn ich war wütend 
und wollte ihm eben einen Schlag versetzen. Nun wendet er mir wortlos ein ergebenes und leidendes Gesicht zu, 
mit einem Vorwurf in den Augen. Wieder ein Erlebnis und Erwachen!“ [Hesse 1986:251 f.].
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Такава причудлива смесица е разказът „Kurzgefaßter Lebenslauf“ („Кратка 
автобиография“) с посланието, че „човек не може да понесе този свят без магия“ („Ohne 
Magie war diese Welt nicht zu ertragen“) и с кафкианския завършек: Аз-разказвачът, 
който би трябвало да се припокрива със самия автор, се качва във влакчето и потъва в 
тунела в нарисуваната от него картина върху стената на затворническата килия, „за 
голямо смущение на надзирателите“ [срв. Hesse GW VI:391 ff.].

при сливането на действителност и фикция у Хесе е отредено на
първата степен на човекоставане, , с „най-силни изживявания на Пробуда“ 
в живота му.7

През отделни моменти в целия си живот, „по благоволението на мига“, творецът 
се пренася в „красивата свята утрин на живота“8, в „блажената градина на момчешките 
години“, за да подиша „ведрия въздух на първата младост“ и да зърне за кратко „света, 
какъвто бог го е сътворил и какъвто всички ние го виждахме в детските си сърца, 
защото в самите нас се разгръщаше магията на силата и красотата“.9

В спомените си за детството Хесе среща малкия необуздан и непослушен Херман, 
обграден от „ангели, вълшебства и приказки“:

„Was war ich für ein wilder und unbändiger Bub, wieviel Sorgen hat der Vater von 
klein auf um mich gehabt und wieviel Angst und Seufzer die Mutter! – und doch lag auch auf 
meiner Stirne Gottes Glanz, und was ich ansah, war schön und lebendig, und in meinen 
Gedanken und Träumen, auch wenn sie gar nicht frommer Art waren, gingen Engel und 
Wunder und Märchen geschwisterlich aus und ein“ [Hesse 1986:15 - маркировката моя, А. 
Д.].

Не само художествените творби на Хесе, а и автобиографичните му разкази за 
детството отразяват неговия бунт срещу любвеобилната строгост на родителите му и 
срещу пиетистката им „праведност и безпогрешност“:

“Gebote aber haben leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt, mochten sie noch 
so richtig und noch so gut gemeint sein - ich, der ich von Natur ein Lamm und lenksam bin 
wie eine Seifenblase, habe mich gegen Gebote jeder Art, zumal während meiner Jugendzeit, 
stets widerspenstig verhalten” [Hesse GW VI:391 - маркировката моя, А. Д.].10

7„Die paar Erlebnisse des Wachwerdens, welche in meine jungen Jahre fallen, waren die stärksten“ [Hesse
1986:234].
8 „[…] aus der schönen heiligen Morgenfrühe des Lebens“ [„Für Marulla“, вж. Hesse 1986:434].
9 „Und wenn die Stunde es gönnt und mein Herz guter Dinge ist, leg ich mich lang ins feuchte Gras […] und 
trete traumwandelnd als ein stiller Gast in den seligen Garten meiner Knabenzeit. Das gelingt so selten und ist so 
köstlich, einmal wieder sich dort hinüberzuschwingen und die klare Morgenluft der ersten Jugend zu atmen und 
noch einmal, für Augenblicke, die Welt so zu sehen, wie es aus Gottes Händen kam und wie wir alle sie in 
Kinderzeiten gesehen haben, da in uns selber das Wunder der Kraft und der Schönheit sich entfaltete“ [Hesse 
1986:15].
10 Такива документални свидетелства в контекста на отстраняването на юношата Херман от Маулброн са 
две писма до родителите му след настаняването му в заведение за душевно болни в Щетен.
В първото писмо той иронизира тяхната безпогрешност и християнска добродетелност и се дистанцира 

от тях: „Но аз - уви! - забравям, че вие сте други хора, без недостатъци, безпогрешни, съвършени като 
статуя, но и също така мъртви. Да, вие сте истински пиетисти […] вие сте християни, а аз - само човек“ 
[11.09.1892, срв. Hesse 1966-1978:261-265].
В следващото писмо, три дни по-късно, Херман отчаяно-сакрастично моли „жертвоготовния си баща“ 

за 7 марки „или направо за револвера“ и заявява, че хармония между тях би имало, ако би бил пиетист, а 
не човек, и че „‘милият Херман’ се е превърнал в мизантроп, в сирак, при живи ‘родители’“ [14.09.1892, 
срв. Hesse 1966-1978:268-269].

В „албума“ на спомените на твореца освен родителите му попадат също двете му 
сестри Аделе и Маруля, както и по-малкият му брат Ханс.  

Разказът „Erinnerung an Hans“ („Спомен за Ханс“) включва в картините от 
детството обвинения към тираничната училищна система и социалните порядки в 
Германия от края на XIX и първите десетилетия на XX век, подтикващи чувствителни 
хора като Ханс към телесна или духовна гибел.

В този разказ Хесе описва две от своите най-силни изживявания на Пробуда: „В 
някои моменти, когато бях склонен да гледам на живота си като сбъркан и 
безстойностен, пред очите ми се появяваха двете картини: детският сияещ и детският 
страдащ образ [на Ханс] и спрямо двата аз бях привидно превъзхождащият, по-
големият, по-силният, тайно обаче - засраменият и осъжданият“ [срв. Hesse 1986:251].

Първото изживяване е мигновен проблясък на осъзнаването на своето „увяхнало 
детство“11 през една коледна вечер, когато той, „самият все още дете“, наблюдава 
своето малко братче, получило като подарък миниатюрно детско сервизче. Личицето на 
Ханс е обвито в „блаженство“, в „безмълвно сияние“ и в „магията на щастието и 
радостта“: „[И] през изминалия половин век оттогава аз пак съм го виждал понякога в 
спомена така, както ми се разкри в онзи миг“.12

При описването на това изживяване в детството Хесе споменава, че многократно 
се е опитвал да го анализира, и че не е напълно сигурен, дали тези негови мисли за 
приключването с една степен на развитие като увяхване, смърт и преходност са 
възникнали едва при написването на разказа или са се появявали и преди това.13

Този спомен, от една страна, е потвърждение на твърдението на Хесе за 
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Вторият момент на Пробуда, „също толкова ясно запечатан завинаги в съзнанието 
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самоуверен, изпълнен с чувство на господство и справедлив гняв“, Херман вдига 
юмрук и иска да накаже братчето си за някакъв провал или някакво неподчинение [срв. 
Hesse 1986:251].

Ханс, който е свил глава между раменете си, „обръща безмълвно към мен 
предано лице на страдалец, с укор в очите. Отново Изживяване и Пробуда!“14

Именно този укорен поглед разтърсва дълбоко Херман и, въпреки че ударът не 
може да бъде предотвратен, той бива нанесен „с неохота и гузна съвест, в разногласие 

11 „Ich hatte, selbst beinah noch Kind, plötzlich die von mit abgewelkte Kindheit leibhaftig von mir gesehen, im 
Gesicht des Brüderchens […]“ [Hesse 1986:239].
12 „Über dieses tönerne Zwerggeschirr gebeugt, mit vorgestrecktem Kopf, stand mein kleiner Bruder, und im 
Vorübergehen sah ich eine Sekunde lang sein Kindergesicht - er war fünf Jahre jünger als ich - und ich habe es 
in dem halben Jahrhundert, das seitdem vergangen ist, manche Male in Erinnerung so wiedergesehen, wie es mir 
in jener Sekunde sich offenbarte: ein still strahlendes, leicht zum Lächeln zusammengenommenes, von Glück 
und Freude ganz und gar verklärtes und verzaubertes Kindergesicht“; „Die Seligkeit auf einem Kindergesicht 
hatte ich gesehen“ [Hesse 1986:236 f.; 239].
13 „Ich konnte damals mein Erlebnis nicht analysieren, begann allerdings die Versuche dazu noch am selben 
Abend und habe sie je und je wieder fortgesetzt, bis heute, wo ich zum erstenmal etwas davon niederschreibe
[Hesse 1986:241].
14 „Ich sehe Hans vor mir stehen, den Kopf geduckt und zwischen die Schultern gezogen, denn ich war wütend 
und wollte ihm eben einen Schlag versetzen. Nun wendet er mir wortlos ein ergebenes und leidendes Gesicht zu, 
mit einem Vorwurf in den Augen. Wieder ein Erlebnis und Erwachen!“ [Hesse 1986:251 f.].
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със себе си, със срам поради гнева и насилието си, със спомена за други удари и случаи 
на злоупотреба със силата и с предимството на възрастта си“.15

Страдалческият укорителен поглед на Ханс се превръща в кондензирана картина 
на „цялото страдание и беззащитност“:

“За пръв път в живота си бях почувствал при удрянето болката и обидата на 
ударения и бях пожелал от дъното на сърцето си той да не търпи така безмълвно и после 
да ми прости, а да избухне и да ми отмъсти […] Мисля, че след този случай никога 
повече не съм удрял Ханс“.16

Други две „много живи“ картини от ранното детство на Хесе в Базел и по-късно в 
Калв са свързани с по-голямата му сестра Аделе в „Gedenkblatt für Adele (15. August
1875 - 24. September 1949)“ („Възпоменание за Аделе“). Картината от Калв с „най-
хубавия образ на сестра ми, който е съхранила паметта ми“, остава за твореца през 
годините „прототип на всичко, което означава родина, детство, невинност и щастие“:

„Das andre Bild hat sich mir [...] so stark eingeprägt, daß es zeitlebens für mich ein 
Urbild gewesen ist, alles umschließend und bedeutend, was Heimat, Kindheit, Unschuld und 
Glück heißt. [...] das ganze Bild ist nichts als lichter sonntäglicher Sommermorgen, es weht 
ein sanfter Wind in gilbenden Kornfeldern, und am Rand eines Kornfeldes steht Adele mit 
einem neuen Strohhut in den Ähren und Blumen, den Nelken, Kornraden, Margueriten und 
Taubenkröpfchen, steht und pflückt und ordnet die langstieligen lachenden Blumen zu einem 
Strauß für ihre Freundin, die Pfarrerstochter von Möttlingen. Auch dies schönste Bildnis der 
Schwester, das mein Gedächtnis bewahrt hat, ist wie so manches spätere bestrahlt von einem 
Goldglanz der Sonntäglichkeit, auch hier ist im Bannkreis der Schwester das Leben ein Fest,
eine ebenso fromme und kultische wie heitere und beschwingte Zeremonie und Feier“ [Hesse
1986:374 - маркировката моя, А. Д.].

Маруля, другата сестра на твореца, също намира място в „Албума на спомените“ 
[„Für Marulla“, срв. Hesse 1986:429 ff.]. В спомена за нея отново намираме свидетелство 
за магическата формула „ “ с присъствието на загатвания за общи 
преживявания с братята и сестрите в творбите му, където е „издигал цял живот малки 
паметници“ за тях, „за родителите и за приказката на нашето детство“:

„Ihr habet mich allein zurückgelassen, ihr Geschwister, damit für eine Weile noch euer 
und der Eltern und des Märchens unserer Kindheit gedacht werde. Ich habe diesem 
Gedächtnis zeitlebens oft gehuldigt und ihm kleine Denkmäler errichtet, es ist in vielen meiner 
Erzählungen und Gedichte etwas von jemen Märchen festzuhalten versucht worden, nicht 
eigentlich den Lesern zuliebe, sondern im Grunde nur für mich und euch, meine fünf 
Geschwister, denn nur ihr konntet die unzähligen Geheimzeichen, Andeutungen und 
Anspielungen darin verstehen, und bei jedem Erkennen habt ihr diese etwas wehe Wärme im 
Herzen gespürt, wie ich sie beim Beschwören des Unwiederbringlichen gespürt hatte“ [Hesse
1986:430 - маркировката моя, А. Д.].

15 „[U]nd fallen ließ ich [die Faust] schon mit Widerwillen und schlechtem Gewissen, uneins mit mir, mich 
meines Zornes und meiner Gewalttätigkeit schämend, mich andrer Schläge, andrer Mißbräuche meiner Kraft und 
meines Altersranges erinnernd“ [Hesse 1986:251].
16 „[…] es hatte mich alles Leiden und alle Wehrlosigkeit angeblickt und angeklagt, und meine schöne Wut und 
Sicherheit war dahin und in einem schrecklichen Erwachen untergegangen: zum erstenmal im Leben hatte ich 
beim Schlagen den Schmerz und die Beleidigung des Geschlagenen mitgefühlt und hatte im Grund des Herzens 
gewünscht, er möge nicht so stumm dulden und mir dann verzeihen, sondern aufflammen und Rache an mir 
nehmen. […] Ich glaube nicht, daß ich nachher Hans je wieder geschlagen habe“ [Hesse 1986:252].

Спомените и преживяванията са назовани у Хесе с редица поетични сравнения и 
метафори: те „връхлитат като птици, всички вкупом, когато през зимата им хвърлим 
зърна“17; това са „облаци от спомени“18. Споменът може да е като „книга или джобно 
ножче“, „загубени, забутани някъде и забравени“, които човек внезапно „открива някой 
ден в някое чекмедже между стари джунджурии и отново разполага с тях“19; той може 
да е „замъглен и вече почти изтлял“20, или „едно съвсем забравено късче живот, 
внезапно ярко осветено, като сценична картина“21 и пр.

Един начин за отключване на спомените е - при съхраняването на 
, и :

(1) „Eine besondere Färbung der Luft am Horizont, ein winziges Geräusch in 
Haus oder Garten oder Wald, der Anblick eines Schmetterlings oder irgendein flüchtig 
herwehender Geruch führt oft für Augenblicke ganze Wolken von Erinnerungen an jene 
frühen Zeiten in mir auf. Sie sind nicht klar und einzeln erkennbar, aber sie tragen alle 
denselben köstlichen Duft von damals, da zwischen mir und jedem Stein und Vogel und 
Bach ein inniges Leben und Verbundensein vorhanden war, dessen Reste ich eifersüchtig 
zu bewahren bemüht bin“ [Hesse 1986:32 - маркировката моя, А. Д.].

(2) „Mir ist aus Kinderzeiten her mit dem Geruch des frischgepflügten 
Ackerlandes und mit dem keimenden Grün der Wälder eine Erinnerung verknüpft, die mich 
in jedem Frühlung heimsucht und mich nötigt, jene halbvergessene und unbegriffene Zeit 
für Stunden wieder zu leben“ [Hesse 1986:15 f. - маркировката моя, А. Д.].

С мириса на дим от лула, хартия и мастило и с аромата на кафе е свързан 
споменът на Хесе за библиотеката „светилище“ на неговия дядо Херман Гундерт и за 
самия него, чийто образ се появява в приказката „Детството на магьосника“ и на когото 
е посветен разказът „Großväterliches“. Там намираме „най-живия и най-скъп спомен“ на 
твореца за дядо Гундерт. Става дума за момента след бягството на малкия Херман от 
манастирското училище в Маулброн, когато всички близки се отнасят „ужасяващо 
меко и смутено боязливо“ към него, сякаш е „нападнат от страховита и може би заразна 
болест“. Но най-важното посещение за него, което му предстои, е при „обожавания, 
обичан, но в момента и много страшен дядо“. Момчето очаква „разпит, присъда и 
анатемосване“, а получава „разбиране, старческа мъдрост, старческо търпение и лека 
подигравка и закачка“ [срв. Hesse 1986:386 f.].

Картините от спомените могат да се появяват и в , до 
постепенното „сглобяване“ на цялостен образ:

“От забравата и мрака, в които дълги години бе чезнал образът му, той отново 
си пробиваше упорито път към съзнанието ми [...] миниатюрните фрагменти от 
спомени отново се сливаха в едно цяло, за да възкресят у мен този образ, към който 
вероятно бях прибавил и доизмислил някои черти, защото познавах Мартин само като 
момче” [Хесе 1986:42 - маркировката моя, А. Д.].

17 „Nun drängen sie [die Erlebnisse] von allen Seiten her, wie Vögel, wenn man im Winter Körner wirft, alle 
zugleich, ein ganzes Gewölk“ [Hesse 1986:20 - маркировката моя, А. Д.].
18 „[...] ganze Wolken von Erinnerungen [...]“ [Hesse 1986:32].
19 „Ganz so wie man ein Buch oder ein Taschenmesser verliert, vermißt und dann vergißt, und eines Tages liegt 
es in einer Schublade zwischen altem Kram und ist wieder da und gehört einem wieder“ [Hesse 1986:38].
20 „[...] eine matte, beinahe schon verglühte Erinnerung [...]“ [Hesse 1986:18].
21 „[...] ein ganzes vergessenes Stück Leben [ist] wieder da [...] und [steht] grell beleuchtet wie ein Bühnenbild 
vor mir [...]“ [Hesse 1986:38].
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17 „Nun drängen sie [die Erlebnisse] von allen Seiten her, wie Vögel, wenn man im Winter Körner wirft, alle 
zugleich, ein ganzes Gewölk“ [Hesse 1986:20 - маркировката моя, А. Д.].
18 „[...] ganze Wolken von Erinnerungen [...]“ [Hesse 1986:32].
19 „Ganz so wie man ein Buch oder ein Taschenmesser verliert, vermißt und dann vergißt, und eines Tages liegt 
es in einer Schublade zwischen altem Kram und ist wieder da und gehört einem wieder“ [Hesse 1986:38].
20 „[...] eine matte, beinahe schon verglühte Erinnerung [...]“ [Hesse 1986:18].
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Спомените, особено „за възрастни хора, прекарали живота си далеч от местата и 
картините на младостта си“, могат да бъдат свързани с някакви „като 
доказателство за реалността на онези младежки години“ – това може да е „стара мебел“ 
или „пожълтяваща снимка“.22

Такова „веществено доказателство“ за миналото може да бъде и едно ,
чийто почерк при препрочитането „отваря и осветява цели съкровищници от отминалия 
живот, където намираме шеговити прякори и фамилиарни изрази,

и чиято форма и значение ние самите отново трябва да си 
изясним с едно малко и приятно усилие“.23

В разказа „Прекъснат учебен час“ откриваме разбирането на Хесе за важните 
предпоставки за успешна комуникация между творец и аудитория:

“Разказването предполага слушатели и изисква от разказвача смелост, която той 
проявява с публиката му го обединяват едно и също пространство и 
общество, едни и същи нрави, език, начин на мислене” [Хесе 1986:22, маркировката моя 
- А. Д.].

Ето защо при липса на такава обща духовна атмосфера за отправител и получател 
на текста една история става „неразказваема“ (с опора на дьо Богранд и Дреслер бихме 
могли да говорим за неизпълнение на критериите за текстуалност ситуативност и 
приемливост). 

Затова в разказа „Просякът“ творецът изповядва: 

„Нашите слова са адресирани към хора, които слабо познаваме; знаем само, че 
вече ги разчитат като думи и знаци от [...]

Затова и аз пиша тези страници, в които първоначално смятах да разкажа един 
малък спомен от детството, не за синовете или за внуците си, на които той нищо не 
говори, нито за някой друг читател, а само за онези малцина, чието детство е било 
приблизително сходно с моето и които по време и атмосфера ще разпознаят отново не 
същността на тази история (тя си е мое лично преживяване), но поне 
отделни сцени, фона, кулисите и костюмите.

Не, моите записки не са предназначени и за тях, така или иначе дори наличието 
на тези почти подготвени и посветени читатели не би могло да превърне бележките 
ми в разказ, защото само с кулиси и костюми не се прави история. Следователно аз
изпълвам с букви белите листи, 

, комуто те биха въздействували по подобен начин“
[Хесе 1986:107, маркировката моя - А. Д.].

Подобно изказване се съдържа и в спомена за Аделе: „Едната [картина и 
преживяване] принадлежи още към времето в Базел - време, за което с никого не 
мога да говоря и да си спомням сега“ [срв. Hesse 1986:372 f.].

Въпреки тези констатации Хесе рисува картините на своите спомени до края на 
живота си. Вероятно най-важната причина за това е неговата максима, че „човек трябва 

22 „[...] was für alte Leute, zumal, wenn sie ihr Leben fern von den Räumen und Bildern ihres Jugendlebens 
verbracht haben, ein Gegenstand bedeuten kann, der ihnen die Wirklichkeit jener Jugendzeit bezeugt, ein altes 
Möbelstück, eine verbleichende Photographie [...]“ [Hesse 1986:393, маркировката моя - А. Д.].
23 „Von denen, für die ich diesen Bericht aufschreibe, sind nur sehr wenige so alt wie ich. Die meisten von ihnen 
wissen nicht, was für alte Leute [...] ein Brief [bedeuten kann], dessen Handschrift beim Wiedersehen ganze 
Schatzkammern vergangenen Lebens öffnet und beleuchtet und in dem wir Scherznamen und familiäre 
Ausdrücke entdecken, die heute niemand mehr verstünde und deren Klang und Gehalt wir selbst wieder mit einer 
kleinen angenehmen Anstrengung uns klarmachen müssen“ [Hesse 1986:393 f., маркировката моя - А. Д.].

да се опитва да постигне невъзможното, за да постигне възможното“24 - а текстовете на 
твореца като словесно съхраняване на отминали свои спомени и преживявания са 
непрекъснати опити за невъзможното превъзмогване на Преходността: 

„Сърцето тъгува за преходността, ала й се отдава без съпротива. Духът обаче се 
изправя пред нея с оръжията си и непрестанно се опитва да я преодолее“.25

Паметта е важна не само за поетите, но и за измамниците – а на Хесе можем да 
се доверим като читатели, защото, по думите на самия творец, „печели доверие само 
онзи, който говори за собствения си опит“26.
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Последните две десетилетия от XXI в. се характеризират с тенденциията на 
повишен интерес към културите на паметта (Erinnerungskulturen) в хуманитарните 
дискурси на всички европейски култури. Културите на паметта са свързани с 
преосмисляне на миналото в дискурса на  критичното отношение към настоящето и 
визиите за бъдещето.

През януари 2006 г. европейският парламент гласува резолюция, която осъжда 
престъпленията на комунизма и призовава всички комунистически или 
посткомунистически партии на страните от ЕС „да преразгледат историята на 
комунизма и собственото си минало...”

След 1989 г. трансформиращите се общества от Централна и Югоизточна Европа 
се изправят пред проблема за паметта, за „установяване на адекватни отношения с 

комунистическото минало” [Знеполски 2001:9]. Взаимно се обезсилват два вида 
дискурси – дискурсът на заклеймяването и дискурсът на самооневиняването. И двата 
дискурса не допринасят по никакъв начин за преосмислянето на комунистическото 
минало. Докато за престъпленията на националсоциалистическата диктатура (20 
милиона жертви от Втората световна война) има обществен консенсус в българското 
публично пространство, то в колективната памет в България все още не съществува 
единомислие по въпроса за мястото, което трябва да заемат жертвите на 
комунистическата диктатура (94 милиона в цяла Европa според студия на Съвета на 
Европа от януари 2006) [вж. Podiumsdiskussion 2008:252]. Въпреки осъждането на 
комунизма на европейско ниво с акт на Съвета на Европа от 2006 г. като престъпен и 
диктаторски режим, българското народно събрание отказа да допусне за обсъждане 
Закон срещу комунизма, внесен през 2000 г. Частичен консенсус има в осъждането на 
масовите престъпления през най-радикалния  сталинистки период непосредствено след 
1944 г.

За   изразяване на същността на понятието за преработване, преосмисляне на 
миналото Теодор Адорно въвежда през 1959 г. термина „Aufarbeitung der
Vergangenheit”, Vergangenheitsbewältigung1, във връзка с осмислянето на последсвията 
на националсоциализма [вж. Adorno 1977:555-572]. Юрген Хабермас дефинира този 
процес във връзка с двойната диктатура на германска земя, диктатурата на 
националсоциализма и комунистическата диктатура като „променяща съзнанието 
саморефлексия” [вж. Habermas 1994:54].

Романите на Троянов [Троянов 2007, 2008 Светът е голям и спасение дебне 
отвсякъде, Кучешки времена] и Динев [Динев 2006 Ангелски езици] имплицитно 
внушават прилики между двете диктатури на XX в., а романът на Левичаров 
експлицитно отъждествява двете диктатури на националсоциализма и на комунизма 
[Левичаров 2009:77 Апостолов]. И тримата автори очертават и разликата между двата 
диктаторски режима, изразяваща се не само в тяхната продължителност, а главно в 
това, че комунистическата диктатура е диктатура на мирогледа, чиято репресивна 
същност е украсена с антифашистки лозунги, лозунги за мир, братство, справедливост. 
Тя заличава като социални групи дребната, средната и едрата буржоазия, които са 
стълбовете на икономическото развитие. Тя обезличава до голяма степен 
интелектуалците и църквата, което превръща тези общества в духовни бездомници. В 
изложението ще се спрем на основните тенденции, които очертават романите на 
Троянов, Динев и Левичаров в контекста на липсващия дебат за близкото минало на 
България:

1. И тримата автори тематизират музеализирането на режима, 
отстраняването на определени символи от публичното пространство и подчертават, че 
то все още не означава преработване на близкото минало, а прилича повече на 
заличаване на следи, т.е. на „замитане под килима” на принципа „далеч от очите, далеч 
от ума”. В психоанализата процесът се нарича изтласкване от съзнателното на
предмети и знаци, сред които се чувстваме неудобно, некомфортно, или от които 
скрито се срамуваме, и цели забрава. Йоахим Гаук, виден правозащитник и настоящ 
президент на Германия, отбелязва самосъхранителния, „човешкия” характер на 

1 свен в немския език, в другите европейски езици не съществуват адекватни термини за това понятие
[вж. Faulenbach 2008: 61].
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Троянов, Динев и Левичаров в контекста на липсващия дебат за близкото минало на 
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рефлекса за изтласкване и забрава на „неудобното” минало, което много често 
наблюдаваме и в личен план [Podiumsdiskussion 2008:260].

2. Извън психологическите причини липсата на дебат за комунистическата 
диктатура в някои постсоциалистически страни, включително и в България, Троянов 
обяснява на първо място с незаинтересоваността на комунистическата номенклатура да 
делегитимира режима поради факта на нейното облагодетелстване чрез него по време 
на социалистическия период и след 1989 г., при трансформирането на политическата 
власт на комунистите в икономическа. У друга, немалка група от хора, служили на 
органите на държавна сигурност и навредили както на чужди, така и на близки хора, 
също липсва мотивацията да се включат в процеса на преосмисляне на близкото 
минало [вж. Троянов 2008].

3. Целият този процес на преосмисляне протича обикновено на фона на 
пълната незаинтересованост на голямата маса от гражданството, заслуга за което имат 
постсоциалистическите послания на част от политиците в България, че това не бил 
дневният ред на обществото, имало по-важни проблеми като всекидневното оцеляване. 
Процесът на разкриване на досиетата бе наречен от най-високо място „чалгата на 
прехода” (Марин Райков, служебен премиер 2013). Една от причините да се забави 
дебатът за комунизма като диктаторски режим е заемането на високи държавни постове 
след 1989 г., явно или задкулисно, от функционери на бившите комунистически партии 
и службите за сигурност, които нямат интерес да се проведе подобна обществена 
дискусия [вж. Horacek 2009:217]. Тази позиция за съжаление се приема с адмирации от 
немалка част на обществото,  която категорично протестира против разкриването на 
досиетата на тайните комунистически служби [вж. Троянов 2008]. 

4. Друга причина за забавянето и незаинтересоваността от дебата за 
близкото минало е липсата на информация в обществото или по-скоро целенасочено 
организираната дезинформация (унищожаване или изземване на значителна част от 
архивите на ДС с цел политическа подмяна и рекет), което прави невъзможна работата 
по съхраняването на паметта [вж. Троянов 2008].

5. Не на последно място трябва да се посочи манипулирането на архивите 
[Знеполски 2001:210] - достъпът до важни архивни материали на МВР бе облекчен едва 
през последните години. Недостатъчният официален интерес към проблематиката има 
като резултат липсата на държавна институция за изследване на периода на реалния 
социализъм, каквито има в другите екссоциалистически страни. Германия заделя 
годишно 100 милиона евро за тази цел [вж. Müller 2009:10]. Малко изключение в тази 
посока прави учреденият в София през 2005 г.  Институт за изследване на близкото 
минало [вж. Брунбауер 2010:9 и сл.].

Поради изброените по-горе причини младите поколения познават единствено 
маските на режима, предизвикващи по-скоро присмех или любопитство, отколкото 
осмислено осъждане. А родените след 1989 г. изобщо не разбират необходимостта от 
дискурса за близкото минало [вж. Знеполски 2008:31], включително поради липсата на 
каквато и да е информация за него в учебните програми на училищата и 
университетите.

Взривяването на Мавзолея, отстраняването на паметниците на тоталитаризма, 
преименуването на улиците, фарсовият процес срещу Тодор Живков, построяването на 
паметна плоча на жертвите на комунизма, създаването на проблематичния музей на 
социалистическото изкуство са част от символното осмисляне на режима, но то не 

може  да замести публичния дискурс и дебат, които са приоритет единствено на 
отделни интелектуалци и с различни знаци на двете засегнати страни – бившата 
номенклатура и наследниците й, от една страна, и антикомунистите, от друга страна. 
Още в началото на прехода не бе прокарана ясна и категорична разделителна линия 
между управлявалите в условията на диктатура и опозицията [вж. Baumann 2006: 21]. В
литературните си репортажи Кучешки времена Илия Троянов подробно проследява 
процеса на „акуширане” и „формиране” („пазаруване”) на българската опозиция от 
страна на българската комунистическа партия и подмяната на истинските дисиденти, 
концлагеристи и политически затворници с подставени псевдоопозиционери.

Широката общественост по различни причини остава незасегната от 
проблематиката на преосмисляне на социализма като диктаторски режим, не на 
последно място и поради липсата на благоприятна плуралистична медийна среда, която 
в повечето случаи търси конфронтацията, а не диалога. Ето защо този процес в 
България е силно поляризиран на принципа „Ние или Те” [вж. Даскалов 1998:49 и сл.] и 
обслужва политически двете споменати страни, без да засяга личната перспектива на 
обикновения човек, живял социализма. В контекста на българската 
посткомунистическа трансформация вината за комунистическата диктатура не само не 
се интегрира, тя често се игнорира чрез екстернализиране и се прехвърля на абстрактни 
или чужди фактори или на отделни лица: за всичко е виновно времето („такова беше 
времето”), виновни са режимът, Съветският съюз, диктаторът Живков. Особено важна 
предпоставка за подобен дебат е връзката между вина и помирение, способността не 
само да се признае вината, а и нейното интегриране в идентичността на виновния [вж. 
Huber 1990:65].

Преработването на близкото минало на България не може да се изчерпи с т.н. 
номенклатурна мемоаристика, служеща за алиби на доскорошната управленска 
върхушка и неглижираща комунистическата диктатура, която “измива” българското 
минало от всякакви „кафяви” петна. Необходими, но не самодостатъчни са и 
свидетелствата на жертвите на режима, представляващи едната страна на медала. 
Липсват „личните истории“ на обикновените хора, които като в калейдоскоп събират 
скáлата от множество различни гледни точки. Тъкмо този плурализъм е гаранция, че 
преосмислянето на социалистическото минало няма отново да бъде 
инструментализирано и институционализирано, както това се случи с предпоставените 
образи на колективната памет в условията на комунистическата диктатура, т.е. 
преосмислянето на диктатурата не трябва да се превърне в диктат на преосмислянето. 
Именно литературата като медиум предлага възможността за този личен разказ на 
историята, разказ за опита и преживяванията на обикновените хора, разказ за битовата 
и социалната история на социализма. Не е случайно, че първите литературни 
произведения, третиращи тази проблематика, са написани на немски език в рамките на 
немскоезичната литература, макар и от автори с български произход, двама от които
(Троянов и Динев) са емигранти в Германия и Австрия. Погледът отвън (Троянов, 
Левичаров) и погледът отвътре и отвън (Динев) разкриват нови, неочаквани 
перспективи за българския читател. Тук не става дума за обективност на изложението, а 
по-скоро за измерения, които от гледна точка на живеещите в България са част от 
непреосмислената нормалност, отвън обаче изглеждат проблемни и следователно 
достойни за изследване [вж. Брунбауер 2010:11].

Немскоезичната литературна традиция има огромен опит с тематизирането и 
преосмислянето както на диктатурата на националсоциализма, така и на 
комунистическата диктатура. Трябва да се отбележи, че тази литературна традиция и 
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рефлекса за изтласкване и забрава на „неудобното” минало, което много често 
наблюдаваме и в личен план [Podiumsdiskussion 2008:260].

2. Извън психологическите причини липсата на дебат за комунистическата 
диктатура в някои постсоциалистически страни, включително и в България, Троянов 
обяснява на първо място с незаинтересоваността на комунистическата номенклатура да 
делегитимира режима поради факта на нейното облагодетелстване чрез него по време 
на социалистическия период и след 1989 г., при трансформирането на политическата 
власт на комунистите в икономическа. У друга, немалка група от хора, служили на 
органите на държавна сигурност и навредили както на чужди, така и на близки хора, 
също липсва мотивацията да се включат в процеса на преосмисляне на близкото 
минало [вж. Троянов 2008].

3. Целият този процес на преосмисляне протича обикновено на фона на 
пълната незаинтересованост на голямата маса от гражданството, заслуга за което имат 
постсоциалистическите послания на част от политиците в България, че това не бил 
дневният ред на обществото, имало по-важни проблеми като всекидневното оцеляване. 
Процесът на разкриване на досиетата бе наречен от най-високо място „чалгата на 
прехода” (Марин Райков, служебен премиер 2013). Една от причините да се забави 
дебатът за комунизма като диктаторски режим е заемането на високи държавни постове 
след 1989 г., явно или задкулисно, от функционери на бившите комунистически партии 
и службите за сигурност, които нямат интерес да се проведе подобна обществена 
дискусия [вж. Horacek 2009:217]. Тази позиция за съжаление се приема с адмирации от 
немалка част на обществото,  която категорично протестира против разкриването на 
досиетата на тайните комунистически служби [вж. Троянов 2008]. 

4. Друга причина за забавянето и незаинтересоваността от дебата за 
близкото минало е липсата на информация в обществото или по-скоро целенасочено 
организираната дезинформация (унищожаване или изземване на значителна част от 
архивите на ДС с цел политическа подмяна и рекет), което прави невъзможна работата 
по съхраняването на паметта [вж. Троянов 2008].

5. Не на последно място трябва да се посочи манипулирането на архивите 
[Знеполски 2001:210] - достъпът до важни архивни материали на МВР бе облекчен едва 
през последните години. Недостатъчният официален интерес към проблематиката има 
като резултат липсата на държавна институция за изследване на периода на реалния 
социализъм, каквито има в другите екссоциалистически страни. Германия заделя 
годишно 100 милиона евро за тази цел [вж. Müller 2009:10]. Малко изключение в тази 
посока прави учреденият в София през 2005 г.  Институт за изследване на близкото 
минало [вж. Брунбауер 2010:9 и сл.].

Поради изброените по-горе причини младите поколения познават единствено 
маските на режима, предизвикващи по-скоро присмех или любопитство, отколкото 
осмислено осъждане. А родените след 1989 г. изобщо не разбират необходимостта от 
дискурса за близкото минало [вж. Знеполски 2008:31], включително поради липсата на 
каквато и да е информация за него в учебните програми на училищата и 
университетите.

Взривяването на Мавзолея, отстраняването на паметниците на тоталитаризма, 
преименуването на улиците, фарсовият процес срещу Тодор Живков, построяването на 
паметна плоча на жертвите на комунизма, създаването на проблематичния музей на 
социалистическото изкуство са част от символното осмисляне на режима, но то не 

може  да замести публичния дискурс и дебат, които са приоритет единствено на 
отделни интелектуалци и с различни знаци на двете засегнати страни – бившата 
номенклатура и наследниците й, от една страна, и антикомунистите, от друга страна. 
Още в началото на прехода не бе прокарана ясна и категорична разделителна линия 
между управлявалите в условията на диктатура и опозицията [вж. Baumann 2006: 21]. В
литературните си репортажи Кучешки времена Илия Троянов подробно проследява 
процеса на „акуширане” и „формиране” („пазаруване”) на българската опозиция от 
страна на българската комунистическа партия и подмяната на истинските дисиденти, 
концлагеристи и политически затворници с подставени псевдоопозиционери.

Широката общественост по различни причини остава незасегната от 
проблематиката на преосмисляне на социализма като диктаторски режим, не на 
последно място и поради липсата на благоприятна плуралистична медийна среда, която 
в повечето случаи търси конфронтацията, а не диалога. Ето защо този процес в 
България е силно поляризиран на принципа „Ние или Те” [вж. Даскалов 1998:49 и сл.] и 
обслужва политически двете споменати страни, без да засяга личната перспектива на 
обикновения човек, живял социализма. В контекста на българската 
посткомунистическа трансформация вината за комунистическата диктатура не само не 
се интегрира, тя често се игнорира чрез екстернализиране и се прехвърля на абстрактни 
или чужди фактори или на отделни лица: за всичко е виновно времето („такова беше 
времето”), виновни са режимът, Съветският съюз, диктаторът Живков. Особено важна 
предпоставка за подобен дебат е връзката между вина и помирение, способността не 
само да се признае вината, а и нейното интегриране в идентичността на виновния [вж. 
Huber 1990:65].

Преработването на близкото минало на България не може да се изчерпи с т.н. 
номенклатурна мемоаристика, служеща за алиби на доскорошната управленска 
върхушка и неглижираща комунистическата диктатура, която “измива” българското 
минало от всякакви „кафяви” петна. Необходими, но не самодостатъчни са и 
свидетелствата на жертвите на режима, представляващи едната страна на медала. 
Липсват „личните истории“ на обикновените хора, които като в калейдоскоп събират 
скáлата от множество различни гледни точки. Тъкмо този плурализъм е гаранция, че 
преосмислянето на социалистическото минало няма отново да бъде 
инструментализирано и институционализирано, както това се случи с предпоставените 
образи на колективната памет в условията на комунистическата диктатура, т.е. 
преосмислянето на диктатурата не трябва да се превърне в диктат на преосмислянето. 
Именно литературата като медиум предлага възможността за този личен разказ на 
историята, разказ за опита и преживяванията на обикновените хора, разказ за битовата 
и социалната история на социализма. Не е случайно, че първите литературни 
произведения, третиращи тази проблематика, са написани на немски език в рамките на 
немскоезичната литература, макар и от автори с български произход, двама от които
(Троянов и Динев) са емигранти в Германия и Австрия. Погледът отвън (Троянов, 
Левичаров) и погледът отвътре и отвън (Динев) разкриват нови, неочаквани 
перспективи за българския читател. Тук не става дума за обективност на изложението, а 
по-скоро за измерения, които от гледна точка на живеещите в България са част от 
непреосмислената нормалност, отвън обаче изглеждат проблемни и следователно 
достойни за изследване [вж. Брунбауер 2010:11].

Немскоезичната литературна традиция има огромен опит с тематизирането и 
преосмислянето както на диктатурата на националсоциализма, така и на 
комунистическата диктатура. Трябва да се отбележи, че тази литературна традиция и 
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тогава, и сега, в Германия и в постсоциалистически страни като Полша и Чехия, е 
подкрепяна в морален и материален план от специално създадени държавни 
институции и институти, занимаващи се научно и изследователски с диктаторските 
режими. Т.е. изследването на близкото минало е част от държавната политика на тези 
страни, в които от самото начало върви дебат за диктаторските режими и за разлика от 
страните в южна Европа не се сключва „пакт за мълчание”. 

Английският историк Тимъти Гартън Еш твърди, че германците са шампиони по 
адекватно преосмисляне на катастрофите, които преживяха в историята си, което би 
могло да се твърди за много малко народи и нации по света [вж. Hammerstein 2009:9-
18]. Методите и парадигмите за изследване на националсоциализма до голяма степен са 
представителни за проучването на механизмите на функциониране на 
комунистическата диктатура, но имат и собствена специфика [вж. Grosser 1999:87]. За 
допирните точки между двете диктатури говорят два факта: първо, исторически краят 
на Втората световна война може да се тълкува, от една страна, като победа над 
националсоциализма, от друга страна, като начало на комунистическата диктатура и 
сталинския терор в страните, попаднали под съветска окупация, и второ, 
концентрационните лагери Саксенхаузен, Торгау и Бухенвалд влизат в историята като 
топоси на унищожение на евреи и инакомислещи по време на националсоциализма, 
както и в ролята си на съветски наказателни лагери след войната [вж. Faulenbach
2009:45 и сл.]. 

Друга важна причина за липсата на дебат върху близкото минало е липсата на 
дистанция - в България двайсет години след промените се оказват недостатъчни в това 
отношение. На Германия й трябваха повече от пет десетилетия след Втората светoвна 
война за преосмисляне на националсоциализма, като този процес продължи не само до 
падането на Берлинската стена, а е актуален и днес в Обединена Германия на фона на 
дискусиите за комунистическото минало на Източна Германия.

След падането на Берлинската стена Вацлав Хавел постулира: „…комунизмът 
някак си блокира историята. Той попречи на естественото й развитие. Метафорично 
той бе вид наркоза и обществото едва сега бавно се събужда” [Havel 1992:14].
Постулирането на историческата пауза „комунизъм” е неприемливо по няколко 
причини. Първо, то анулира предисторията на посткомунистическото развитие на 
Източна Европа. Второ, то напомня много на теориите за така нареченото „злополучие” 
(Unfall) в германските и австрийски исторически дискурси след времето на 
националсоциализма. Трето, то създава илюзията за безпроблемното преминаване от 
далечни славни, „златни” исторически епохи към съвременното развитие, теми, които 
Троянов и Левичаров обстойно тематизират в романите си. Ясно е, че подобен скок е 
немислим по политически, идеологически, икономически, социални и манталитетни 
причини, и че след срива на диктатурата е невъзможно веднага да се установят 
истински демократични и пазарни обществени отношения. Клишето „да затворим 
страницата непрочетена” има за цел да подмине преосмислянето и равносметката за 
комунистическото минало и да постави в центъра на вниманието настоящето със 
злободневните проблеми на оцеляването, водещи неминуемо до духовна нищета и 
невъзможност за развитие в перспектива. Мит е и версията за натрапения отвън 
комунистически режим, което води до бягството от отговорност в политически, 
обществен и личен план за живяното през ерата на комунизма [вж. Jaworski 2004:30-
33].

Когато обръщаме гръб на миналото, се създава, от една страна, представата за 
мнимо спокойствие. От друга страна, користното демонизиране на всичко, свързано с 
миналото, води до прекъсване на континуитета, до илюзията, че всичко започва 
отначало (германците имат опит с така наречения нулев час, Stunde Null), което лишава 
настоящето от историческите стимули за развитие. „Културата на паметта” е едно 
общосподелено достояние на ценности и цели, които не се покриват с конюнктурния 
политически прагматизъм. Работата на паметта е работа в полза на бъдещето. Именно 
това прави възможно помирението без забравяне. Да вървим напред без да забравяме, 
означава осмисляне на това, което заедно сме преживели…” [Знеполски 2001:13].

В своя разказ по филма Слънчевата алея Томас Брусих обобщава чрез разказвача 
следното послание: паметта за миналото упорито се стреми към това „да сключи мир с
миналото, при което се изпарява всяко противостоене и лекият воал на носталгията 
покрива всички остри противоречия” [Brussig 1999:157]. По пътя на литературното 
внушение Брусих насочва вниманието ни към разминаването на действителните 
събития и паметта за тях, която създава частична, непълна, а много често деформирана 
и идеализирана представа за тези събития, резултатът от което е носталгията по 
миналото. Особено често носталгията се появява в постсоциалистическите общества, 
които предлагат най-често сигурност за сметка на свободата и правата на личността. 
Причината за това е, че споменът за миналото се формира винаги от гледната точка на 
настоящия момент, на трансформиращата се, следователно изпълнена с противоречия и 
несигурност обществена ситуация. Валтер Бенямин по друг повод формулира тази 
зависимост между историята като реалност и паметта за нея като „натоварена” с
контекста на настоящия момент [вж. Benjamin 1984:164]. Изводът е, че между реалните
събития в миналото и спомените за тях съществува пропаст, в която потъват моменти и 
нюанси, нерелевантни за определен субект в настоящия момент. Други моменти от 
реалното събитие излизат на преден план с оглед на важността им за ситуацията в 
настоящето. Т.е. паметта за миналото не е идентична с реално случилото се в определен 
исторически момент. Историографията отразява също разминаването между реални 
събития и различните видове памет за тях, тъй като, дори да се опира на документи, тя 
неминуемо тълкува миналото от позицията на настоящето и малко или много се опира 
на субективните свидетелства на очевидци и тълкуватели.

Освен това редица външни фактори влияят на паметта за конкретни събития: 
устно или писмено препредадени разкази за тях, фикционални елементи от литературни 
произведения или филмови сценарии, не на последно място значение има 
психологическото състояние на спомнящия си. Споменът за травмиращи индивида или 
цели общности събития има много по-детайлна структура, отколкото споменът за 
събития, които са лишени от емоционален заряд [вж. Schacter 2001:331].
„Конструиращата паметта работа на мозъка” психологически се обяснява с целта 
(интенцията), която има спомнящият си с оглед „използването” на спомена в една или 
друга посока [вж. Welzer 2002:21], което предпоставя и неговата манипулируемост.

В резултат на описаното разминаване на минали събития и спомените за тях, 
както и на влиянието на външни фактори при формирането на паметта, много елементи 
и нюанси на реалните събития остават извън полезрението на спомена, биват 
изтласквани подсъзнателно или маргинализирани, а много често са обект на 
целенасочена манипулация. Осмислянето на комунистическата диктатура срещаме 
главно във формата на отделни наративи (разкази), които непримиримо си 
противостоят: разказите на жертвите и разказите на палачите. Това, което много често 
липсва, са индивидуалните, фамилните спомени, които не могат да бъдат причислени 
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тогава, и сега, в Германия и в постсоциалистически страни като Полша и Чехия, е 
подкрепяна в морален и материален план от специално създадени държавни 
институции и институти, занимаващи се научно и изследователски с диктаторските 
режими. Т.е. изследването на близкото минало е част от държавната политика на тези 
страни, в които от самото начало върви дебат за диктаторските режими и за разлика от 
страните в южна Европа не се сключва „пакт за мълчание”. 

Английският историк Тимъти Гартън Еш твърди, че германците са шампиони по 
адекватно преосмисляне на катастрофите, които преживяха в историята си, което би 
могло да се твърди за много малко народи и нации по света [вж. Hammerstein 2009:9-
18]. Методите и парадигмите за изследване на националсоциализма до голяма степен са 
представителни за проучването на механизмите на функциониране на 
комунистическата диктатура, но имат и собствена специфика [вж. Grosser 1999:87]. За 
допирните точки между двете диктатури говорят два факта: първо, исторически краят 
на Втората световна война може да се тълкува, от една страна, като победа над 
националсоциализма, от друга страна, като начало на комунистическата диктатура и 
сталинския терор в страните, попаднали под съветска окупация, и второ, 
концентрационните лагери Саксенхаузен, Торгау и Бухенвалд влизат в историята като 
топоси на унищожение на евреи и инакомислещи по време на националсоциализма, 
както и в ролята си на съветски наказателни лагери след войната [вж. Faulenbach
2009:45 и сл.]. 

Друга важна причина за липсата на дебат върху близкото минало е липсата на 
дистанция - в България двайсет години след промените се оказват недостатъчни в това 
отношение. На Германия й трябваха повече от пет десетилетия след Втората светoвна 
война за преосмисляне на националсоциализма, като този процес продължи не само до 
падането на Берлинската стена, а е актуален и днес в Обединена Германия на фона на 
дискусиите за комунистическото минало на Източна Германия.

След падането на Берлинската стена Вацлав Хавел постулира: „…комунизмът 
някак си блокира историята. Той попречи на естественото й развитие. Метафорично 
той бе вид наркоза и обществото едва сега бавно се събужда” [Havel 1992:14].
Постулирането на историческата пауза „комунизъм” е неприемливо по няколко 
причини. Първо, то анулира предисторията на посткомунистическото развитие на 
Източна Европа. Второ, то напомня много на теориите за така нареченото „злополучие” 
(Unfall) в германските и австрийски исторически дискурси след времето на 
националсоциализма. Трето, то създава илюзията за безпроблемното преминаване от 
далечни славни, „златни” исторически епохи към съвременното развитие, теми, които 
Троянов и Левичаров обстойно тематизират в романите си. Ясно е, че подобен скок е 
немислим по политически, идеологически, икономически, социални и манталитетни 
причини, и че след срива на диктатурата е невъзможно веднага да се установят 
истински демократични и пазарни обществени отношения. Клишето „да затворим 
страницата непрочетена” има за цел да подмине преосмислянето и равносметката за 
комунистическото минало и да постави в центъра на вниманието настоящето със 
злободневните проблеми на оцеляването, водещи неминуемо до духовна нищета и 
невъзможност за развитие в перспектива. Мит е и версията за натрапения отвън 
комунистически режим, което води до бягството от отговорност в политически, 
обществен и личен план за живяното през ерата на комунизма [вж. Jaworski 2004:30-
33].

Когато обръщаме гръб на миналото, се създава, от една страна, представата за 
мнимо спокойствие. От друга страна, користното демонизиране на всичко, свързано с 
миналото, води до прекъсване на континуитета, до илюзията, че всичко започва 
отначало (германците имат опит с така наречения нулев час, Stunde Null), което лишава 
настоящето от историческите стимули за развитие. „Културата на паметта” е едно 
общосподелено достояние на ценности и цели, които не се покриват с конюнктурния 
политически прагматизъм. Работата на паметта е работа в полза на бъдещето. Именно 
това прави възможно помирението без забравяне. Да вървим напред без да забравяме, 
означава осмисляне на това, което заедно сме преживели…” [Знеполски 2001:13].

В своя разказ по филма Слънчевата алея Томас Брусих обобщава чрез разказвача 
следното послание: паметта за миналото упорито се стреми към това „да сключи мир с
миналото, при което се изпарява всяко противостоене и лекият воал на носталгията 
покрива всички остри противоречия” [Brussig 1999:157]. По пътя на литературното 
внушение Брусих насочва вниманието ни към разминаването на действителните 
събития и паметта за тях, която създава частична, непълна, а много често деформирана 
и идеализирана представа за тези събития, резултатът от което е носталгията по 
миналото. Особено често носталгията се появява в постсоциалистическите общества, 
които предлагат най-често сигурност за сметка на свободата и правата на личността. 
Причината за това е, че споменът за миналото се формира винаги от гледната точка на 
настоящия момент, на трансформиращата се, следователно изпълнена с противоречия и 
несигурност обществена ситуация. Валтер Бенямин по друг повод формулира тази 
зависимост между историята като реалност и паметта за нея като „натоварена” с
контекста на настоящия момент [вж. Benjamin 1984:164]. Изводът е, че между реалните
събития в миналото и спомените за тях съществува пропаст, в която потъват моменти и 
нюанси, нерелевантни за определен субект в настоящия момент. Други моменти от 
реалното събитие излизат на преден план с оглед на важността им за ситуацията в 
настоящето. Т.е. паметта за миналото не е идентична с реално случилото се в определен 
исторически момент. Историографията отразява също разминаването между реални 
събития и различните видове памет за тях, тъй като, дори да се опира на документи, тя 
неминуемо тълкува миналото от позицията на настоящето и малко или много се опира 
на субективните свидетелства на очевидци и тълкуватели.

Освен това редица външни фактори влияят на паметта за конкретни събития: 
устно или писмено препредадени разкази за тях, фикционални елементи от литературни 
произведения или филмови сценарии, не на последно място значение има 
психологическото състояние на спомнящия си. Споменът за травмиращи индивида или 
цели общности събития има много по-детайлна структура, отколкото споменът за 
събития, които са лишени от емоционален заряд [вж. Schacter 2001:331].
„Конструиращата паметта работа на мозъка” психологически се обяснява с целта 
(интенцията), която има спомнящият си с оглед „използването” на спомена в една или 
друга посока [вж. Welzer 2002:21], което предпоставя и неговата манипулируемост.

В резултат на описаното разминаване на минали събития и спомените за тях, 
както и на влиянието на външни фактори при формирането на паметта, много елементи 
и нюанси на реалните събития остават извън полезрението на спомена, биват 
изтласквани подсъзнателно или маргинализирани, а много често са обект на 
целенасочена манипулация. Осмислянето на комунистическата диктатура срещаме 
главно във формата на отделни наративи (разкази), които непримиримо си 
противостоят: разказите на жертвите и разказите на палачите. Това, което много често 
липсва, са индивидуалните, фамилните спомени, които не могат да бъдат причислени 
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нито към групата на жертвите в буквалния смисъл на думата, нито към групата на 
палачите. Именно литературата е топосът, където могат да бъдат „събрани” тези лични 
истории. Представянето на спомените в литературни произведения и произведения на 
изкуството въобще позволява (поради спецификата на изкуството като фикция),
извеждането на преден план на неконвенционалните тълкувания на миналото, които 
обикновено не присъстват в институционализираната колективна памет или в 
контролираната чрез институциите, чрез цензура и автоцензура индивидуална и 
групова (фамилна) памет. В това се състои особеното значение на литературните 
текстове на Троянов, Динев и Левичаров като топос за многозначно, многопластово, 
алтернативно и нестандартно представяне на различните култури на паметта в 
публичното пространство.

Колективната памет като установена традиция е свързана не само с историята и 
нейното тълкуване от гледна точка на настоящето, тя е предпоставка за бъдещото 
развитие на обществената система, ако приемем, че „миналото се повтаря в бъдещето” 
[Niedermüller 2004:24]. Едва общество, което е направило своята равносметка, 
преосмисляйки миналото (в случая комунистическата диктатура), може да създаде 
стабилна основа, за да прогледне в кошмара на това минало, от който току-що се е 
отърсило, и да направи следващата стъпка, да поеме отговорността за този кошмар, 
който обаче продължава да живее в манталитета на хората, допуснали тази диктатура 
да се случи. Комунизмът си отиде като обществена система, но остана в „главите” на 
хората – това е основното послание в романите на тримата автори.

В годините след 1989 г. книжният пазар в България бе залят с мемоари, спомени, 
автобиографии  и разкази за комунистическия режим, тенденция, която продължава и 
днес. Авторите в голямата си част принадлежат към т.н. номенклатура, хора от горните 
етажи на властта, генерали от държавна сигурност и т.н., които предявяват претенцията 
да разкриват от първа ръка какви са били механизмите на властта, какво се е случвало 
зад кулисите, какво се крие зад маските на едни или други политици и зад всички 
пикантни и скандални истории от тези кръгове. Това нагледно показва с какви 
„истории” за близкото минало е запълвана колективната памет на голяма част от 
обществото, как тя на практика е блокирана от узурпираните варианти за миналото, 
защото стратегията на тези автори е заобикалянето на фактите чрез тяхното 
евфемизиране, целенасочената селекция при подбора им, което Ивайло Знеполски 
квалифицира като „пране на биографии” [Знеполски 2001:230]. Т.е. от една страна са 
налице толерирани от медиите авторитарно-носталгични, реставрационни, a в някои 
случаи открито апотеозни разкази за близкото минало, от друга страна са спомените на 
жертвите на комунизма, много по-малобройни, в определени случаи демонизиращи 
системата, и не в такава степен рекламирани и представяни в медиите, както първият 
тип мемоари. Между спомените на палачите и спомените на жертвите се е настанило 
„мълчанието” на „малкия човек” с неговия личен спомен и индивидуален разказ за 
социализма, основан на биографията на отделния човек и на индивидуалния му път на 
социализация. Именно те определят личния  ракурс  на тези разкази към историята и 
конкретно към живяната история на социализма. Опит за артикулиране на този тип 
спомени са произведенията на Троянов, Динев и Левичаров, както и основаният от 
писателя Георги Господинов и още трима съмишленици интернет сайт, събрал над 400 
лични истории, част от които са публикувани в книгата „Аз живях социализма: 171 
лични истории” [Господинов 2006:434 и сл.]. Интресни в случая са пресечните точки 
между „голямата история” на идеологиите и частните версии на преживяното в 
индивидуалните истории. Те дават информация за степента, в която публичното е 
проникнало в личната сфера, в ежедневието на обикновения човек, в семейството, в 

училището, в отношенията родители-деца и т.н.  Те показват също как разказаното днес 
минало повлиява индивидуалната памет и споделената колективна памет в посока 
идеализиране, демонизиране или маргинализиране на миналото. 

В България все още голям процент от хората мислят и твърдят, че социализмът 
социално е бил по-справедлив от съществуващите в момента демократични порядки, 
което е резултат и на много трудно променящите се мислене и манталитет на хора, 
живяли десетилетия в условията на диктатура. Нерядко се срещат носталгични 
спомени, свързани с така наречената сигурност при социализма („безплатно 
образование и здравеопазване”, „работа и жилище за всеки” и т.н.), като се спестява 
цената, на която е била възможна тя. Този тип „носталгична” памет е следствие от 
рафинираното премълчаване на престъпленията на режима, които се приписват масово 
и единствено на сталинския му период (култа към личността) през 50-те години, след 
което „били закрити лагерите и всичко си дошло на мястото”. Пропагандната част на 
манипулацията се допълва от затворения тип общество и от липсата на информация за 
това време: доскоро архивите бяха недостъпни за учени и изследователи. Към това 
трябва да се прибави инертността и незаинтересоваността на науката (с малки 
изключения) към осветляване на социализма като диктатура. Резултат от всичко това е 
неинформираността на младите поколения (учебните планове по история в училищата 
и университетите започват с древна история и за настоящето не остава време). И не на 
последно място - родители, учители, общественици от социалистическите поколения
изтласкват близкото минало като нещо сякаш неслучило се, което психологически е 
симптоматично за нежеланието да се говори на тази тема, за стремежа да се табуира 
дискурсът. Ремарк нарече подобен феномен в едно друго, следвоенно време 
„изгубеното поколение”. Свидетелствата в книгата на Георги Господинов говорят за 
“съсипаните животи на нашето поколение” [Господинов 2011: 67].

Индивидуалните истории за живота в социализма в романите на Троянов, Динев, 
Левичаров ревизират част от създадената официална колективна памет или я допълват, 
като разкриват личната, семейната, родовата, груповата гледна точка към близкото 
минало. Много често под „килима на забравата” се замитат именно личните истории, 
преживяни през социализма, разговорът за който толкова години след 1989 г. все още 
не се е състоял, особено в медиума на литературата и в контекста на преработването, 
преосмислянето на близкото минало, в проекцията на паметта за него в настоящето и 
като вид „превенция” за бъдещото обществено развитието на младите поколения (вж. 
Eckert 2008:189). Причината за това Георги Господинов открива в трудността да се 
„извадят” спомени и да се вкарат в личен разказ. Твърде дълго и твърде много 
бяха загърбвани и подтискани и . „Социализмът като 
идеология пронизваше личното ни всекидневие, променяше човешки съдби, оставяше 
белези, пречупваше…” [Господинов 2011:12]. „От всички държавни тайни при 
комунистическите режими една от най-строго охраняваните несъмнено беше тази за 
същността на всекидневния живот”, пишат френските антрополози Берто и Малишева 
[цит. по Господинов 2011: 13]. Друга причина да не излезе наяве неофициалната, 
ненапарфюмираната история на социализма е „високомерието” на официализираната 
историография, изхвърлила като субективни (сякаш някой има лиценз върху 
обективността), несериозни, непрестижни, ненадеждни и неподлежащи на 
класифициране в традицията лични истории. Сакрализираната „голяма история” може 
да приема малката частна история, само ако тя съвпада с нейните канони [вж. 
Господинов 2011:12 и сл.].
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нито към групата на жертвите в буквалния смисъл на думата, нито към групата на 
палачите. Именно литературата е топосът, където могат да бъдат „събрани” тези лични 
истории. Представянето на спомените в литературни произведения и произведения на 
изкуството въобще позволява (поради спецификата на изкуството като фикция),
извеждането на преден план на неконвенционалните тълкувания на миналото, които 
обикновено не присъстват в институционализираната колективна памет или в 
контролираната чрез институциите, чрез цензура и автоцензура индивидуална и 
групова (фамилна) памет. В това се състои особеното значение на литературните 
текстове на Троянов, Динев и Левичаров като топос за многозначно, многопластово, 
алтернативно и нестандартно представяне на различните култури на паметта в 
публичното пространство.

Колективната памет като установена традиция е свързана не само с историята и 
нейното тълкуване от гледна точка на настоящето, тя е предпоставка за бъдещото 
развитие на обществената система, ако приемем, че „миналото се повтаря в бъдещето” 
[Niedermüller 2004:24]. Едва общество, което е направило своята равносметка, 
преосмисляйки миналото (в случая комунистическата диктатура), може да създаде 
стабилна основа, за да прогледне в кошмара на това минало, от който току-що се е 
отърсило, и да направи следващата стъпка, да поеме отговорността за този кошмар, 
който обаче продължава да живее в манталитета на хората, допуснали тази диктатура 
да се случи. Комунизмът си отиде като обществена система, но остана в „главите” на 
хората – това е основното послание в романите на тримата автори.

В годините след 1989 г. книжният пазар в България бе залят с мемоари, спомени, 
автобиографии  и разкази за комунистическия режим, тенденция, която продължава и 
днес. Авторите в голямата си част принадлежат към т.н. номенклатура, хора от горните 
етажи на властта, генерали от държавна сигурност и т.н., които предявяват претенцията 
да разкриват от първа ръка какви са били механизмите на властта, какво се е случвало 
зад кулисите, какво се крие зад маските на едни или други политици и зад всички 
пикантни и скандални истории от тези кръгове. Това нагледно показва с какви 
„истории” за близкото минало е запълвана колективната памет на голяма част от 
обществото, как тя на практика е блокирана от узурпираните варианти за миналото, 
защото стратегията на тези автори е заобикалянето на фактите чрез тяхното 
евфемизиране, целенасочената селекция при подбора им, което Ивайло Знеполски 
квалифицира като „пране на биографии” [Знеполски 2001:230]. Т.е. от една страна са 
налице толерирани от медиите авторитарно-носталгични, реставрационни, a в някои 
случаи открито апотеозни разкази за близкото минало, от друга страна са спомените на 
жертвите на комунизма, много по-малобройни, в определени случаи демонизиращи 
системата, и не в такава степен рекламирани и представяни в медиите, както първият 
тип мемоари. Между спомените на палачите и спомените на жертвите се е настанило 
„мълчанието” на „малкия човек” с неговия личен спомен и индивидуален разказ за 
социализма, основан на биографията на отделния човек и на индивидуалния му път на 
социализация. Именно те определят личния  ракурс  на тези разкази към историята и 
конкретно към живяната история на социализма. Опит за артикулиране на този тип 
спомени са произведенията на Троянов, Динев и Левичаров, както и основаният от 
писателя Георги Господинов и още трима съмишленици интернет сайт, събрал над 400 
лични истории, част от които са публикувани в книгата „Аз живях социализма: 171 
лични истории” [Господинов 2006:434 и сл.]. Интресни в случая са пресечните точки 
между „голямата история” на идеологиите и частните версии на преживяното в 
индивидуалните истории. Те дават информация за степента, в която публичното е 
проникнало в личната сфера, в ежедневието на обикновения човек, в семейството, в 

училището, в отношенията родители-деца и т.н.  Те показват също как разказаното днес 
минало повлиява индивидуалната памет и споделената колективна памет в посока 
идеализиране, демонизиране или маргинализиране на миналото. 

В България все още голям процент от хората мислят и твърдят, че социализмът 
социално е бил по-справедлив от съществуващите в момента демократични порядки, 
което е резултат и на много трудно променящите се мислене и манталитет на хора, 
живяли десетилетия в условията на диктатура. Нерядко се срещат носталгични 
спомени, свързани с така наречената сигурност при социализма („безплатно 
образование и здравеопазване”, „работа и жилище за всеки” и т.н.), като се спестява 
цената, на която е била възможна тя. Този тип „носталгична” памет е следствие от 
рафинираното премълчаване на престъпленията на режима, които се приписват масово 
и единствено на сталинския му период (култа към личността) през 50-те години, след 
което „били закрити лагерите и всичко си дошло на мястото”. Пропагандната част на 
манипулацията се допълва от затворения тип общество и от липсата на информация за 
това време: доскоро архивите бяха недостъпни за учени и изследователи. Към това 
трябва да се прибави инертността и незаинтересоваността на науката (с малки 
изключения) към осветляване на социализма като диктатура. Резултат от всичко това е 
неинформираността на младите поколения (учебните планове по история в училищата 
и университетите започват с древна история и за настоящето не остава време). И не на 
последно място - родители, учители, общественици от социалистическите поколения
изтласкват близкото минало като нещо сякаш неслучило се, което психологически е 
симптоматично за нежеланието да се говори на тази тема, за стремежа да се табуира 
дискурсът. Ремарк нарече подобен феномен в едно друго, следвоенно време 
„изгубеното поколение”. Свидетелствата в книгата на Георги Господинов говорят за 
“съсипаните животи на нашето поколение” [Господинов 2011: 67].

Индивидуалните истории за живота в социализма в романите на Троянов, Динев, 
Левичаров ревизират част от създадената официална колективна памет или я допълват, 
като разкриват личната, семейната, родовата, груповата гледна точка към близкото 
минало. Много често под „килима на забравата” се замитат именно личните истории, 
преживяни през социализма, разговорът за който толкова години след 1989 г. все още 
не се е състоял, особено в медиума на литературата и в контекста на преработването, 
преосмислянето на близкото минало, в проекцията на паметта за него в настоящето и 
като вид „превенция” за бъдещото обществено развитието на младите поколения (вж. 
Eckert 2008:189). Причината за това Георги Господинов открива в трудността да се 
„извадят” спомени и да се вкарат в личен разказ. Твърде дълго и твърде много 
бяха загърбвани и подтискани и . „Социализмът като 
идеология пронизваше личното ни всекидневие, променяше човешки съдби, оставяше 
белези, пречупваше…” [Господинов 2011:12]. „От всички държавни тайни при 
комунистическите режими една от най-строго охраняваните несъмнено беше тази за 
същността на всекидневния живот”, пишат френските антрополози Берто и Малишева 
[цит. по Господинов 2011: 13]. Друга причина да не излезе наяве неофициалната, 
ненапарфюмираната история на социализма е „високомерието” на официализираната 
историография, изхвърлила като субективни (сякаш някой има лиценз върху 
обективността), несериозни, непрестижни, ненадеждни и неподлежащи на 
класифициране в традицията лични истории. Сакрализираната „голяма история” може 
да приема малката частна история, само ако тя съвпада с нейните канони [вж. 
Господинов 2011:12 и сл.].
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Важна съставна част от процеса на преосмисляне на близкото минало при 
Троянов, Динев и Левичаров е въпросът за опозицията на комунистическия режим в 
различните й форми: активна, пасивна опозиция, дисидентство, вътрешна емиграция, 
резистенция, езопов език в сферата на изкуството, поведение, отклоняващо се от 
идеологическите постулати за морал и т.н. [вж. Eckert 2008:193]. За разлика от други 
посткомунистически страни, където отпорът на диктатурата още в ранните й стадии е 
открит и организиран (събитията в ГДР 1953-56, Унгарските събития 1956 г., Пражката 
пролет 1968 г., Солидарност 80-те години) в България преобладават скритите форми на 
лична опозиция, за които става дума и в разглежданите романи. Протестът се изразява 
главно в слушане на западни радиостанции, респ. гледане на югославска телевизия,  в 
разговори на маса, като децата получават изрично предупреждение, че за това, което се 
говори в къщи, трябва да се мълчи навън [вж. Троянов 2007, Динев 2006]. Едва в 
рамките на късния комунизъм се наблюдава еманципиране, отначало на отделни 
личности, а след това и на групи от обществото – през 1988 г. възникват първите 
дисидентски организации като Независимо дружество за защита на човешките права, 
„първата опозиционна организация в България от десетилетия” (Троянов 2008:61),
Русенският комитет, Екогласност, Движение за граждански инициативи и др. [вж. 
Христова 2004]. За съжаление в България липсва дисидентско движение, водено от 
българската интелигенция, каквото се наблюдава през дадения период в страните от 
Източна Европа [вж. Höpken 1989:308]. През целия период на реалния социализъм в 
ежедневните си действия и в мисленето си хората намират начин да игнорират 
командните претенции на държавата към тях, като в същото време това оставя силен 
отпечатък върху тяхната психика [вж. Брунбауер 2010: 13].

Изследователите на комунистическата диктатура в другите посткомунистически 
страни, където процесът на преработване на миналото започна веднага след промените
през 1989 г., призовават за поставяне на националните дискурси (без да се отрича 
тяхната специфика) в европейски контекст като стъпка на преход от национална към 
общоевропейска колективна памет [вж. Eckert 2008:195]. Медиум и импулс в тази 
посока дават именно романите на Троянов, Динев и Левичаров, съчетаващи с 
интеркултурния си ракурс (погледа отвън) индивидуалната, груповата, националната и 
общоевропейската гледни точки на различните носители на спомените (субекти на 
паметта).

Посочените автори и техните произведения са обект на изследване на 
интеркултурното литературознание и в частност на интеркултурната германистика. 
Канонът на интеркултурното литературознание обхваща колониалната и 
постколониалната литература, литературни пътеписи, пътеводители, дневници, 
приключенски романи и романи, написани в емиграция, утопии и робинзонади, както и 
мигрантската литература [Gutjahr 2002:357]. Литературата е част от колективната и 
културната памет на една културна общност и медиум за съхраняване и предаване на 
алтернативни индивидуални, семейни, родови, групови, генерационни култури на 
паметта. В този смисъл литературата не само участва в колективната и културната
памет, но чрез елемента фикционалност е в състояние да я променя и да предлага 
алтернативи (напр. гледната точка на другия в мигрантската литература). В този смисъл 
литературата не само отразява съществуващи култури на паметта, тя е структуриращ и 
реструктуриращ фактор при формирането на колективната и културната памет, както и 
на колективната идентичност [Erl 2004:122 и сл.]. След разпада на основните постулати 
на комунистическата идеология и свързаните с нея дискурси в трансформиращите се 
след 1989 г. общества в Източна Европа се появи необходимостта от 

1. преосмисляне на отношението към миналото (културите на паметта, 
дискурс на своето),

2. преосмисляне на отношението към другостта и чуждостта (дискурс на 
чуждото),

3. създаване на произтичащите от дискурса на своето (1) и дискурса на 
чуждото (2) идентификационни модели (3)

Каква е връзката между културата на паметта, дискурса на чуждостта и 
произтичащия от тях дискурс на идентичността? „Обществата имагинират представи за 
себе си и континуират през поколенията представи за идентичност, като създават 
култура на спомена; и те вършат това – този пункт е от решаващо значение – по съвсем 
различен начин” [Асман 2001:17]. В хода на историческото си развитие обществата и 
индивидите създават (идентичност) в културата на спомена, които са 

в отделните културни общности и се в хода на миграционните и 
глобализационни процеси.

Пътят на формиране на индивидуалната, колективната, културната идентичност в
трансформиращите се обществени системи минава през наратива. Промените в 
идентичността засягат области като политика, манталитет, всекидневна култура. 
Лакмусът за определяне на идентичността на индивида, групата, обществото, нацията е 
принадлежността или непринадлежността към европейските и световни културни 
ценности.

Пред постсоциалистическите общества стои предизвикателството на 
„идеологическото деколонизиране” на историята и на историческата памет, което на 
практика означава възстановяването, идеологическото декодиране на 
маргинализираната, манипулираната, конфискуваната, „откраднатата” история [вж. 
Nora 2001:26].

Изследването на паметта обединява историческия и културоложкия дискурс с 
литературоведския дискурс. Мястото (топосът) на срещата е литературата. Троянов, 
Динев, Левичаров представят особеностите на формирането на културната памет в 
тоталитарната и авторитарната обществена система на основата на събития, 
тематизирани в романите Светът е голям и спасение дебне отвсякъде, Ангелски езици
и Апостолов. И трите романа демонстрират в литертурен вид така наречения 
генеалогически дискурс: фамилната памет, която, разказвайки историята на 
семейството, ни разказва за „голямата” история и която обратно проектира „голямата” 
история в разказа за живота на отделното семейство, на отделния човек. Това 
взаимопроникване на индивидуалната, семейната история и дискурса на 
историографията е възможно единствено в наратива на литературата. Предшественик 
на този феномен е следвоенната литература в Германия, в която осмислянето на 
националсоциализма е обвързано с историята на отделното семейство или с личната 
история на литературните герои.
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Важна съставна част от процеса на преосмисляне на близкото минало при 
Троянов, Динев и Левичаров е въпросът за опозицията на комунистическия режим в 
различните й форми: активна, пасивна опозиция, дисидентство, вътрешна емиграция, 
резистенция, езопов език в сферата на изкуството, поведение, отклоняващо се от 
идеологическите постулати за морал и т.н. [вж. Eckert 2008:193]. За разлика от други 
посткомунистически страни, където отпорът на диктатурата още в ранните й стадии е 
открит и организиран (събитията в ГДР 1953-56, Унгарските събития 1956 г., Пражката 
пролет 1968 г., Солидарност 80-те години) в България преобладават скритите форми на 
лична опозиция, за които става дума и в разглежданите романи. Протестът се изразява 
главно в слушане на западни радиостанции, респ. гледане на югославска телевизия,  в 
разговори на маса, като децата получават изрично предупреждение, че за това, което се 
говори в къщи, трябва да се мълчи навън [вж. Троянов 2007, Динев 2006]. Едва в 
рамките на късния комунизъм се наблюдава еманципиране, отначало на отделни 
личности, а след това и на групи от обществото – през 1988 г. възникват първите 
дисидентски организации като Независимо дружество за защита на човешките права, 
„първата опозиционна организация в България от десетилетия” (Троянов 2008:61),
Русенският комитет, Екогласност, Движение за граждански инициативи и др. [вж. 
Христова 2004]. За съжаление в България липсва дисидентско движение, водено от 
българската интелигенция, каквото се наблюдава през дадения период в страните от 
Източна Европа [вж. Höpken 1989:308]. През целия период на реалния социализъм в 
ежедневните си действия и в мисленето си хората намират начин да игнорират 
командните претенции на държавата към тях, като в същото време това оставя силен 
отпечатък върху тяхната психика [вж. Брунбауер 2010: 13].

Изследователите на комунистическата диктатура в другите посткомунистически 
страни, където процесът на преработване на миналото започна веднага след промените
през 1989 г., призовават за поставяне на националните дискурси (без да се отрича 
тяхната специфика) в европейски контекст като стъпка на преход от национална към 
общоевропейска колективна памет [вж. Eckert 2008:195]. Медиум и импулс в тази 
посока дават именно романите на Троянов, Динев и Левичаров, съчетаващи с 
интеркултурния си ракурс (погледа отвън) индивидуалната, груповата, националната и 
общоевропейската гледни точки на различните носители на спомените (субекти на 
паметта).

Посочените автори и техните произведения са обект на изследване на 
интеркултурното литературознание и в частност на интеркултурната германистика. 
Канонът на интеркултурното литературознание обхваща колониалната и 
постколониалната литература, литературни пътеписи, пътеводители, дневници, 
приключенски романи и романи, написани в емиграция, утопии и робинзонади, както и 
мигрантската литература [Gutjahr 2002:357]. Литературата е част от колективната и 
културната памет на една културна общност и медиум за съхраняване и предаване на 
алтернативни индивидуални, семейни, родови, групови, генерационни култури на 
паметта. В този смисъл литературата не само участва в колективната и културната
памет, но чрез елемента фикционалност е в състояние да я променя и да предлага 
алтернативи (напр. гледната точка на другия в мигрантската литература). В този смисъл 
литературата не само отразява съществуващи култури на паметта, тя е структуриращ и 
реструктуриращ фактор при формирането на колективната и културната памет, както и 
на колективната идентичност [Erl 2004:122 и сл.]. След разпада на основните постулати 
на комунистическата идеология и свързаните с нея дискурси в трансформиращите се 
след 1989 г. общества в Източна Европа се появи необходимостта от 

1. преосмисляне на отношението към миналото (културите на паметта, 
дискурс на своето),

2. преосмисляне на отношението към другостта и чуждостта (дискурс на 
чуждото),

3. създаване на произтичащите от дискурса на своето (1) и дискурса на 
чуждото (2) идентификационни модели (3)

Каква е връзката между културата на паметта, дискурса на чуждостта и 
произтичащия от тях дискурс на идентичността? „Обществата имагинират представи за 
себе си и континуират през поколенията представи за идентичност, като създават 
култура на спомена; и те вършат това – този пункт е от решаващо значение – по съвсем 
различен начин” [Асман 2001:17]. В хода на историческото си развитие обществата и 
индивидите създават (идентичност) в културата на спомена, които са 

в отделните културни общности и се в хода на миграционните и 
глобализационни процеси.

Пътят на формиране на индивидуалната, колективната, културната идентичност в
трансформиращите се обществени системи минава през наратива. Промените в 
идентичността засягат области като политика, манталитет, всекидневна култура. 
Лакмусът за определяне на идентичността на индивида, групата, обществото, нацията е 
принадлежността или непринадлежността към европейските и световни културни 
ценности.

Пред постсоциалистическите общества стои предизвикателството на 
„идеологическото деколонизиране” на историята и на историческата памет, което на 
практика означава възстановяването, идеологическото декодиране на 
маргинализираната, манипулираната, конфискуваната, „откраднатата” история [вж. 
Nora 2001:26].

Изследването на паметта обединява историческия и културоложкия дискурс с 
литературоведския дискурс. Мястото (топосът) на срещата е литературата. Троянов, 
Динев, Левичаров представят особеностите на формирането на културната памет в 
тоталитарната и авторитарната обществена система на основата на събития, 
тематизирани в романите Светът е голям и спасение дебне отвсякъде, Ангелски езици
и Апостолов. И трите романа демонстрират в литертурен вид така наречения 
генеалогически дискурс: фамилната памет, която, разказвайки историята на 
семейството, ни разказва за „голямата” история и която обратно проектира „голямата” 
история в разказа за живота на отделното семейство, на отделния човек. Това 
взаимопроникване на индивидуалната, семейната история и дискурса на 
историографията е възможно единствено в наратива на литературата. Предшественик 
на този феномен е следвоенната литература в Германия, в която осмислянето на 
националсоциализма е обвързано с историята на отделното семейство или с личната 
история на литературните герои.
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This article addresses the question about the role of the visuality in the formation of ideas and images 
about the past. It poses the problem for the relationship between visual memory, historiography and 
mythography. There were analyzed some case studies and examples from the history of the Tatars in Poland.
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Несъмнени са антропологическият потенциал на фотографията и нейните 
познавателни възможности за разкриване на човешкото.2 Характерна страна на 
фотографското изображение е имплицитната документалност, която често е „илюзия на 
реалността” - по думите на Сюзан Зонтаг. В плана на концепта „културна (социална) 
памет” фотографията се осмисля като вместилище на знание и архив3, т. е. – начин и 
форма за структуриране на информация за миналото, нейното съществуване и 
възприемане [Асман 2001; Игнатов 2009]. Фотографията е визуална памет, чрез която 
спомените се реконструират чрез зрими образи, които имат важна роля при 
съхраняването и предаването на социален опит. Ориентацията към миналото на дадена 
общност (етническа, конфесионална, национална, семейно-родова и пр.) насочва към 
разбирането за визуалната памет като функция на „историческата памет”, т. е. като 
проявление на нейната визуалност, на съществуването й чрез визуални форми.4 При 
това, визуалното възприемане на факти, личности и събития от миналото е обусловено 
от идеологически, политически и философски модели, които формират характерни 
„режими на видимост”.5 Така се очертава амбивалентната природа на фотографията: от 
една страна – документ с обективна фактологическа стойност, а от друга – резултат от 

1 Метафората в заглавието обговаря популярна представа за фотографията [Ruby 1981; Edwards 1992].
2 Принос за осъществяването на визуалния  поврат в хуманитаристиката през XX в. имат изследванията 
на: В. Бенямин, С. Зонтаг, Р. Арнхайм, Р. Барт, Ж. Бодрийар, М. Фуко и др.
3 Културолого-философски подходи към архива: В. Дилтай, М. Фуко, Ж. Дерида.
4 Според М. Халбвакс „историческа памет”, това е „комплекс от тези факти, които заемат най-важно 
място в паметта на хората.” [Halbwachs 1967:25]. Историческата памет започва да функционира едва след 
„разпадането” на социалната памет, която той свързва с „живата” памет на поколенията, т. е. 
историческата памет възниква, когато поколенията не могат детайлно да разкажат за своите предци и за 
тяхното време. 
5Терминът „режими на видимост” интерпретира идеята на Фр. Артог за „режими на историчност”
(“régimes d’historicité”) - различните истории, които протичат успоредно във времето [Hartog 1995:1220-
1223; Ярская-Смирнова - Романова 2009].

конструиране на миналото, а в някои случаи, както допуска Ян Асман - и възможност 
за контрол над него [Асман 2001:71-73]. Тази констатация е от особена важност в 
контекста на все по-нарастващата роля на визуалното и на „въображението” в 
съвременния свят [Hobsbawm - Renger 1983; Ападурай 2006].

Анализираният по-нататък случай (case study) е подходяща илюстрация за: 
ролята на визуалното при формирането на определящи обобщени представи за 
миналото; осмислянето на визуалните свидетелства и най-вече – на фотографията - в 
контекста на историческата памет. По-специален интерес заслужава въпрос, който не е 
изследван в достатъчна степен: съотнасянето между визуална памет, историография и 
митография. Иначе казано: участието на визуалните свидетелства при изграждането на 
обобщаващи представи за миналото на дадена общност и при формирането на нейния  
„голям разказ” 6, което е в близко отношение с процесите на идентификация. Тук ще 
бъдат потърсени отговори на част от поставените проблеми, като се следва теорията на 
Р. Барт за ”фотографския парадокс”.7 При това „фотографският опит”8 ще бъде 
концентриран преди всичко върху позицията на наблюдателя, т. е. на разглеждащия 
изображението. 

*

Татарите имат почти 600 годишна история в тази част на Европа.9 Днес те 
представят форма на типична историческа диаспора, т. е. – на изграден първоначален 
анклав, а в последствие – диаспорна общност, съществуваща в християнски културен и 
религиозен контекст. В приемащата среда те са интегрирани културно, асимилирани са 
езиково, но са запазили своята религия - исляма. Целенасочен научен интерес към 
татарите в Полша, Литва и Беларус е отбелязан още в средата на XIX в., той се засилва 
в  началото на XX век, а апогеят му е през 30-те години, когато се развива богата 
научно-изследователска и издателска дейност, прекъснати от Втората световна война 
[Miśkiewicz 2009]. Ето защо, анализът на визуалните архиви на татарите в Полша би 
трябвало да се постави в контекста на важни социо-културни и идентификационни 
процеси от края на XX век, известни като „демократизация на историята” [Нора  
2004:28]. Те се осмислят от съвременната татарска интелигенция с техния висок 
информационен потенциал, тъй като илюстрират незасвидетелствани по друг начин 
моменти от живота на общността. 

Визуализирането на татарското минало и неговото съхраняване и 
популяризиране чрез различни форми на съвременната визуална култура (изложби, 
каталози, албуми, видео-филм10 и частично – чрез интернет) е част от „политиките на 

6 Тук свободно се интерпретира теорията на Ж.-Фр. Лиотар (Jean-François Lyotard) за „големите 
наративи” (фр. „мétarécit”, англ. "grand narratives”). Това са идеологическите парадигми, лежащи в 
основата на всеки голям синтез, които обединяват научните изследвания и историческата памет, 
апелират към емоции и служат за формиране на колективни идентичности [Lyotard 1979].
7 Според Р. Барт „фотографският парадокс” се състои в едновременното наличие на две послания, едното 
без код (фотографски аналог), a другото - с код [Барт 1991:507-509].
8 „Фотографският опит” включва три основни елемента: създаване на фотографско изображение, опит на 
фотографския обект (да бъдеш фотографиран) и – разглеждането на снимки [Барт 2001].
9 Представеният текст е част по по-голямо изследване, а наблюденията в него се ограничават до 
процесите сред татарската общност, живееща днес на територията на съвременна Полша. Тяхното 
установяване по тези земи е свързано с период от историята на Великото Литовско княжество (края на 
XIX – началото на XV век), федерация между Литва и Полша [Янкова 2012].
10 Като важно допълнение към каталога от изложбата в Шчечин е приложен и видео-филм.
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Несъмнени са антропологическият потенциал на фотографията и нейните 
познавателни възможности за разкриване на човешкото.2 Характерна страна на 
фотографското изображение е имплицитната документалност, която често е „илюзия на 
реалността” - по думите на Сюзан Зонтаг. В плана на концепта „културна (социална) 
памет” фотографията се осмисля като вместилище на знание и архив3, т. е. – начин и 
форма за структуриране на информация за миналото, нейното съществуване и 
възприемане [Асман 2001; Игнатов 2009]. Фотографията е визуална памет, чрез която 
спомените се реконструират чрез зрими образи, които имат важна роля при 
съхраняването и предаването на социален опит. Ориентацията към миналото на дадена 
общност (етническа, конфесионална, национална, семейно-родова и пр.) насочва към 
разбирането за визуалната памет като функция на „историческата памет”, т. е. като 
проявление на нейната визуалност, на съществуването й чрез визуални форми.4 При 
това, визуалното възприемане на факти, личности и събития от миналото е обусловено 
от идеологически, политически и философски модели, които формират характерни 
„режими на видимост”.5 Така се очертава амбивалентната природа на фотографията: от 
една страна – документ с обективна фактологическа стойност, а от друга – резултат от 

1 Метафората в заглавието обговаря популярна представа за фотографията [Ruby 1981; Edwards 1992].
2 Принос за осъществяването на визуалния  поврат в хуманитаристиката през XX в. имат изследванията 
на: В. Бенямин, С. Зонтаг, Р. Арнхайм, Р. Барт, Ж. Бодрийар, М. Фуко и др.
3 Културолого-философски подходи към архива: В. Дилтай, М. Фуко, Ж. Дерида.
4 Според М. Халбвакс „историческа памет”, това е „комплекс от тези факти, които заемат най-важно 
място в паметта на хората.” [Halbwachs 1967:25]. Историческата памет започва да функционира едва след 
„разпадането” на социалната памет, която той свързва с „живата” памет на поколенията, т. е. 
историческата памет възниква, когато поколенията не могат детайлно да разкажат за своите предци и за 
тяхното време. 
5Терминът „режими на видимост” интерпретира идеята на Фр. Артог за „режими на историчност”
(“régimes d’historicité”) - различните истории, които протичат успоредно във времето [Hartog 1995:1220-
1223; Ярская-Смирнова - Романова 2009].

конструиране на миналото, а в някои случаи, както допуска Ян Асман - и възможност 
за контрол над него [Асман 2001:71-73]. Тази констатация е от особена важност в 
контекста на все по-нарастващата роля на визуалното и на „въображението” в 
съвременния свят [Hobsbawm - Renger 1983; Ападурай 2006].

Анализираният по-нататък случай (case study) е подходяща илюстрация за: 
ролята на визуалното при формирането на определящи обобщени представи за 
миналото; осмислянето на визуалните свидетелства и най-вече – на фотографията - в 
контекста на историческата памет. По-специален интерес заслужава въпрос, който не е 
изследван в достатъчна степен: съотнасянето между визуална памет, историография и 
митография. Иначе казано: участието на визуалните свидетелства при изграждането на 
обобщаващи представи за миналото на дадена общност и при формирането на нейния  
„голям разказ” 6, което е в близко отношение с процесите на идентификация. Тук ще 
бъдат потърсени отговори на част от поставените проблеми, като се следва теорията на 
Р. Барт за ”фотографския парадокс”.7 При това „фотографският опит”8 ще бъде 
концентриран преди всичко върху позицията на наблюдателя, т. е. на разглеждащия 
изображението. 

*

Татарите имат почти 600 годишна история в тази част на Европа.9 Днес те 
представят форма на типична историческа диаспора, т. е. – на изграден първоначален 
анклав, а в последствие – диаспорна общност, съществуваща в християнски културен и 
религиозен контекст. В приемащата среда те са интегрирани културно, асимилирани са 
езиково, но са запазили своята религия - исляма. Целенасочен научен интерес към 
татарите в Полша, Литва и Беларус е отбелязан още в средата на XIX в., той се засилва 
в  началото на XX век, а апогеят му е през 30-те години, когато се развива богата 
научно-изследователска и издателска дейност, прекъснати от Втората световна война 
[Miśkiewicz 2009]. Ето защо, анализът на визуалните архиви на татарите в Полша би 
трябвало да се постави в контекста на важни социо-културни и идентификационни 
процеси от края на XX век, известни като „демократизация на историята” [Нора  
2004:28]. Те се осмислят от съвременната татарска интелигенция с техния висок 
информационен потенциал, тъй като илюстрират незасвидетелствани по друг начин 
моменти от живота на общността. 

Визуализирането на татарското минало и неговото съхраняване и 
популяризиране чрез различни форми на съвременната визуална култура (изложби, 
каталози, албуми, видео-филм10 и частично – чрез интернет) е част от „политиките на 

6 Тук свободно се интерпретира теорията на Ж.-Фр. Лиотар (Jean-François Lyotard) за „големите 
наративи” (фр. „мétarécit”, англ. "grand narratives”). Това са идеологическите парадигми, лежащи в 
основата на всеки голям синтез, които обединяват научните изследвания и историческата памет, 
апелират към емоции и служат за формиране на колективни идентичности [Lyotard 1979].
7 Според Р. Барт „фотографският парадокс” се състои в едновременното наличие на две послания, едното 
без код (фотографски аналог), a другото - с код [Барт 1991:507-509].
8 „Фотографският опит” включва три основни елемента: създаване на фотографско изображение, опит на 
фотографския обект (да бъдеш фотографиран) и – разглеждането на снимки [Барт 2001].
9 Представеният текст е част по по-голямо изследване, а наблюденията в него се ограничават до 
процесите сред татарската общност, живееща днес на територията на съвременна Полша. Тяхното 
установяване по тези земи е свързано с период от историята на Великото Литовско княжество (края на 
XIX – началото на XV век), федерация между Литва и Полша [Янкова 2012].
10 Като важно допълнение към каталога от изложбата в Шчечин е приложен и видео-филм.
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паметта” (politics of memory) 11 за днешните татари в Полша. В публичната сфера на 
съвременното селище (град, село) фотографиите функционират като репрезентация за 
„татарското”. Така например, те са представителна част от експозицията на местния 
исторически музей в Сокулка или – дял от музеен кът в туристически обекти по 
исторически места, свързани с татарското установяване тук, като селата Бохоники и 
Крушиняни.12 Експонираните визуални свидетелства разкриват следи от семейната и от 
родовата история и преодоляват границата между частното и публичното като 
представят татарските топоси като част от световна мега-мюсюлманска общност.

Във връзка със заявената тук проблематика, по-обстойно внимание заслужават 
две представителни издания: Албума „Muzułmanie na ziemiach Rzeczpospolitej”, 
съставен от Артур Конопацки и адресиран и към англоговорящи потребители 
[Konopacki 2006] и „Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce” - каталог от 
изложба в Шчечин [Igielska 2009].13 Макар и да следват различни принципи при 
подхода и структурирането на визуалния и на историческия материал,14 замисълът и на 
двата фото-албума е да изградят подобаваща обобщена представа за татарите в Полша 
и за тяхното минало на тази територия. Такава се формира още чрез изображенията от 
кориците на изданията: в каталога от шчечинската изложба – с подчертана 
конотативност върху воинското, номадското начало и екзотиката на Ориента.15 В 
албума на А. Конопацки - чрез колаж от фотографии на исторически татарски места от 
района - джамии и гробища. Това удачно визуално решение внушава идеята за 
преодоляване на времевите и пространствени различия на реалните обекти и тяхното 
осмисляне в хронотопа на дълготрайната историческа памет и в перспективите за 
общността. 

Поместените в албумите фотографии могат да се обособят в две основни групи. 
Към първата се причисляват традиционни фотографии, чийто произход е от частни 
сбирки или от музейни архиви. Втората група, това са фотографии на произведения на 
изобразителното изкуство с татарски сюжети, чрез които се визуализират  
недостатъчно документирани моменти от по-далечното минало.16 Емпиричният 
материал за анализа по-нататък е извлечен сред визуалните свидетелства от първата 
група. Ще бъдат маркирани най-общо някои характерни аспекта на визуализация, като 

11 Политики на паметта (politics of memory) – целенасочена дейност по репрезентиране на определени 
образи на миналото, според изискванията на политическия контекст.
12 По лични наблюдения по време на теренно проучване през 2011 г.
13 Наблюденията в това изложение се допълват и потвърждават от свидетелствата на семейни архиви на 
респонденти от района на Бялисток и Сокулка по време на теренната работа през септември 2011 год. 
Разглеждането на семейни албуми и архиви е свързано с непосредствения човешки опит, с житейските 
траектории на индивида и с паметта на поколенията. Ето защо то винаги е и емоционално преживяване и 
активизация-провокация на разказ, разказване – на „наративна памет”. 
14 В книгата на А. Конопацки е следван хронологически подход при подредбата на визуалния материал.
Каталогът е структуриран според концепцията на изложбата в Шчечин като в него са поместени и
снимки на археологически  находки и на артефакти, както и – солидна историческа информация и 
допълнителен справочен апарат.
15 По  литография на Kazimerz Krzyżanowski, “Konie tatarski na jarmarku” от средата на XIX век. Вж. 
Приложенията.
16 Произведенията на изобразителното изкуство, артефакти и материали от археологически находки 
попълват т. нар. „плаващата дупка” в културната памет на общността; тя се разполага между 
традиционните предания за миналото и разказите за близкото минало (Асман 2001:46-48). Неин визуален 
аналог са съвременните потртети на литовския княз Витолт (Витовт, Витаутас), с чиято политика се 
свързва установяването на татарите на територията на Великото литовско княжество.

се отчита и потенциалната конотативност на фотографското послание: предпочитани 
теми и сюжети, фотографски фон, поза и композиция на документирания обект, роля на 
предметите и на предметните детайли.

В каталога от изложбата в Шчечин са 
представени портрети на: значими за общността личности като Леон Мирза-Найман
Кричински/ Leon Najman Mirza Kryczyński17; религиозни водачи,  военачалници, 
интелигенти (учени, инженери, артисти – „Dżennet Skibniewska, bal Marynarki Wojennei
na Oksywiu, Gdynia, 1938”). [Igielska 2009:33, 27, 29; Konopacki 2006:26, 42, 45, 54]18.
Този тип визуализиране отвежда към идеите на В. Бенямин за портретната фотография 
като форма за възвръщане към култовата стойност на изкуството [Бенямин 1989:348].

Поместени са семейни и родови снимки – фотографии на: брат и сестра
(Rodzeństwo Maria, Józef i Zina Szehidewicz, Mińsk), семейства с деца, роднини, 
родословия. Понякога фамилните имена са отбелязани (Rodzina Jabłońskih, Sokółka;
Tatarska rodzina Bohdanowiczów, Wilno 1905, 1909), но друг път – не, това е просто 
обобщаващото „татарско семейство/rodzina tatarska” [Igielska 2009:27-28; Konopacki
2006:18-19, 28]. Съхранени са визуални свидетелства за знакови събития за татарската 
общност със специален акцент върху отношението и признанието на полски 
държавници, като: представянето пред полския президент Игнаци Мошчицки/Ignacy 
Mościcki на първия том от академичното издание „Татарски годишник” (“Rocznik
Tatarski”) (20. 12. 1935 г.) или: тържественото погребение на Александер Сулкевич/
Aleksander Sulkiewicz 19 през 1935 г., характеризиран в надписа под снимката като 
„приятел на видния полски държавник Юзеф Пилсудски” [Igielska 2009:31-32].20

Отразен е празнично-религиозният живот на общността: жители на Слоним с татарски 
произход по време на байрам; среща на татарски младежи в Новогрудка през 1935 г;
погребение в Слоним и др. [Igielska 2009:35-36, 31; Konopacki 2006:43-44, 56, 60]. В 
каталога от шчечинската изложба особено характерно е присъствието на фотографии с
военна тематика: портрети на военнослужещи в униформа и военни отличия, както и 
сюжети, свързани с живота на армията [Igielska 2009:27, 29, 30, 32, 37; Konopacki
2006:24, 26, 30-39]. Изведени извън обсега на семейния архив и експонирани в 
публичното пространство, фотографите с военна тематика придобиват допълнителни 
конотация и се превръщат във визуален израз на важен аспект от миналото на татарите 
на тази земя - вярната им служба на полското отечество.

По-специално внимание заслужават обяснителните надписи, помествани под 
фотографиите. Според Барт това е „паразитно послание, предназначено да конотира 
образа” (Барт 1991:514). Показателен е примерът с фотография от 1955 год., под която е 
отбелязано: „Пътуване от  различни краища на Полша по пътя към Бохоники по случай 
свещения Байрам, първият вдясно е Ибрахим Мужич, абсолвент от Политехниката в 
Шчечин....1955 г.” [Igielska 2009:36]. Посланието на текста към изображението е 
ориентирано към идеята за единение на цялата татарска общност чрез цикличността на 

17 Леон Мирза-Найман Кричински (1887 - 1939) - юрист, идеолог и виден деец на татарското движение в 
Полша, Крим и Азербайджан, инициатор за създаването на Културно-просветен съюз на татарите в 
Полша (1925). [Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012:292-293].
18 Биографична информация за заслужили личности с татарски произход в енциклопедичното издание: 
[Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012].
19 Александер Сулкевич (1867 - 1916) – борец за независимостта на Полша, загинал на фронта
национален герой. През 1935 год. е извършено препогребение на тленните му останки на 
мюсюлманското гробище във Вилнюс [Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012:338-339].
20 / Józef Piłsudski (1867 -1935)
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паметта” (politics of memory) 11 за днешните татари в Полша. В публичната сфера на 
съвременното селище (град, село) фотографиите функционират като репрезентация за 
„татарското”. Така например, те са представителна част от експозицията на местния 
исторически музей в Сокулка или – дял от музеен кът в туристически обекти по 
исторически места, свързани с татарското установяване тук, като селата Бохоники и 
Крушиняни.12 Експонираните визуални свидетелства разкриват следи от семейната и от 
родовата история и преодоляват границата между частното и публичното като 
представят татарските топоси като част от световна мега-мюсюлманска общност.

Във връзка със заявената тук проблематика, по-обстойно внимание заслужават 
две представителни издания: Албума „Muzułmanie na ziemiach Rzeczpospolitej”, 
съставен от Артур Конопацки и адресиран и към англоговорящи потребители 
[Konopacki 2006] и „Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce” - каталог от 
изложба в Шчечин [Igielska 2009].13 Макар и да следват различни принципи при 
подхода и структурирането на визуалния и на историческия материал,14 замисълът и на 
двата фото-албума е да изградят подобаваща обобщена представа за татарите в Полша 
и за тяхното минало на тази територия. Такава се формира още чрез изображенията от 
кориците на изданията: в каталога от шчечинската изложба – с подчертана 
конотативност върху воинското, номадското начало и екзотиката на Ориента.15 В 
албума на А. Конопацки - чрез колаж от фотографии на исторически татарски места от 
района - джамии и гробища. Това удачно визуално решение внушава идеята за 
преодоляване на времевите и пространствени различия на реалните обекти и тяхното 
осмисляне в хронотопа на дълготрайната историческа памет и в перспективите за 
общността. 

Поместените в албумите фотографии могат да се обособят в две основни групи. 
Към първата се причисляват традиционни фотографии, чийто произход е от частни 
сбирки или от музейни архиви. Втората група, това са фотографии на произведения на 
изобразителното изкуство с татарски сюжети, чрез които се визуализират  
недостатъчно документирани моменти от по-далечното минало.16 Емпиричният 
материал за анализа по-нататък е извлечен сред визуалните свидетелства от първата 
група. Ще бъдат маркирани най-общо някои характерни аспекта на визуализация, като 

11 Политики на паметта (politics of memory) – целенасочена дейност по репрезентиране на определени 
образи на миналото, според изискванията на политическия контекст.
12 По лични наблюдения по време на теренно проучване през 2011 г.
13 Наблюденията в това изложение се допълват и потвърждават от свидетелствата на семейни архиви на 
респонденти от района на Бялисток и Сокулка по време на теренната работа през септември 2011 год. 
Разглеждането на семейни албуми и архиви е свързано с непосредствения човешки опит, с житейските 
траектории на индивида и с паметта на поколенията. Ето защо то винаги е и емоционално преживяване и 
активизация-провокация на разказ, разказване – на „наративна памет”. 
14 В книгата на А. Конопацки е следван хронологически подход при подредбата на визуалния материал.
Каталогът е структуриран според концепцията на изложбата в Шчечин като в него са поместени и
снимки на археологически  находки и на артефакти, както и – солидна историческа информация и 
допълнителен справочен апарат.
15 По  литография на Kazimerz Krzyżanowski, “Konie tatarski na jarmarku” от средата на XIX век. Вж. 
Приложенията.
16 Произведенията на изобразителното изкуство, артефакти и материали от археологически находки 
попълват т. нар. „плаващата дупка” в културната памет на общността; тя се разполага между 
традиционните предания за миналото и разказите за близкото минало (Асман 2001:46-48). Неин визуален 
аналог са съвременните потртети на литовския княз Витолт (Витовт, Витаутас), с чиято политика се 
свързва установяването на татарите на територията на Великото литовско княжество.

се отчита и потенциалната конотативност на фотографското послание: предпочитани 
теми и сюжети, фотографски фон, поза и композиция на документирания обект, роля на 
предметите и на предметните детайли.

В каталога от изложбата в Шчечин са 
представени портрети на: значими за общността личности като Леон Мирза-Найман
Кричински/ Leon Najman Mirza Kryczyński17; религиозни водачи,  военачалници, 
интелигенти (учени, инженери, артисти – „Dżennet Skibniewska, bal Marynarki Wojennei
na Oksywiu, Gdynia, 1938”). [Igielska 2009:33, 27, 29; Konopacki 2006:26, 42, 45, 54]18.
Този тип визуализиране отвежда към идеите на В. Бенямин за портретната фотография 
като форма за възвръщане към култовата стойност на изкуството [Бенямин 1989:348].

Поместени са семейни и родови снимки – фотографии на: брат и сестра
(Rodzeństwo Maria, Józef i Zina Szehidewicz, Mińsk), семейства с деца, роднини, 
родословия. Понякога фамилните имена са отбелязани (Rodzina Jabłońskih, Sokółka;
Tatarska rodzina Bohdanowiczów, Wilno 1905, 1909), но друг път – не, това е просто 
обобщаващото „татарско семейство/rodzina tatarska” [Igielska 2009:27-28; Konopacki
2006:18-19, 28]. Съхранени са визуални свидетелства за знакови събития за татарската 
общност със специален акцент върху отношението и признанието на полски 
държавници, като: представянето пред полския президент Игнаци Мошчицки/Ignacy 
Mościcki на първия том от академичното издание „Татарски годишник” (“Rocznik
Tatarski”) (20. 12. 1935 г.) или: тържественото погребение на Александер Сулкевич/
Aleksander Sulkiewicz 19 през 1935 г., характеризиран в надписа под снимката като 
„приятел на видния полски държавник Юзеф Пилсудски” [Igielska 2009:31-32].20

Отразен е празнично-религиозният живот на общността: жители на Слоним с татарски 
произход по време на байрам; среща на татарски младежи в Новогрудка през 1935 г;
погребение в Слоним и др. [Igielska 2009:35-36, 31; Konopacki 2006:43-44, 56, 60]. В 
каталога от шчечинската изложба особено характерно е присъствието на фотографии с
военна тематика: портрети на военнослужещи в униформа и военни отличия, както и 
сюжети, свързани с живота на армията [Igielska 2009:27, 29, 30, 32, 37; Konopacki
2006:24, 26, 30-39]. Изведени извън обсега на семейния архив и експонирани в 
публичното пространство, фотографите с военна тематика придобиват допълнителни 
конотация и се превръщат във визуален израз на важен аспект от миналото на татарите 
на тази земя - вярната им служба на полското отечество.

По-специално внимание заслужават обяснителните надписи, помествани под 
фотографиите. Според Барт това е „паразитно послание, предназначено да конотира 
образа” (Барт 1991:514). Показателен е примерът с фотография от 1955 год., под която е 
отбелязано: „Пътуване от  различни краища на Полша по пътя към Бохоники по случай 
свещения Байрам, първият вдясно е Ибрахим Мужич, абсолвент от Политехниката в 
Шчечин....1955 г.” [Igielska 2009:36]. Посланието на текста към изображението е 
ориентирано към идеята за единение на цялата татарска общност чрез цикличността на 

17 Леон Мирза-Найман Кричински (1887 - 1939) - юрист, идеолог и виден деец на татарското движение в 
Полша, Крим и Азербайджан, инициатор за създаването на Културно-просветен съюз на татарите в 
Полша (1925). [Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012:292-293].
18 Биографична информация за заслужили личности с татарски произход в енциклопедичното издание: 
[Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012].
19 Александер Сулкевич (1867 - 1916) – борец за независимостта на Полша, загинал на фронта
национален герой. През 1935 год. е извършено препогребение на тленните му останки на 
мюсюлманското гробище във Вилнюс [Jakubauskas – Sitdykov - Dumin 2012:338-339].
20 / Józef Piłsudski (1867 -1935)
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празника като средство за припомняне-възстановяване на значими ценности и събития 
от миналото (Асман 2001:51). 

Някои от експонираните фотографии са правени във 
фото-студио с показателни детайли в обстановката като например изкуствен пейзаж.
Други отразяват знаците на интелектуалната среда като писалище с приспособления за 
писане по него, книги, картина на стената. За снимката на семейство Богданович от 
1905 г. като фон е избран градът Вилнюс, а за тази от 1909 год. – вероятно семейно
имение с градина и гора, което определено доминира върху изобразителното 
пространство [Igielska 2009:28]. Нужно е да се припомни, че град Вилнюс е важен 
топос в историята на татарите в този район, той е свързван не само с компактното 
татарско население, което и до днес живее тук, но и с мястото му като идейно-
интелектуален център в татарското възродително движение от началото на XX в.
Много често предпочитан заден план за фотографското изображение са исторически
места като джамиите в Бохоники, Новогрудка, Слоним и др. За съвременните татари те 
придобиват освен религиозна, така и символична стойност като въплъщение на 
конфесионалната устойчивост и на общностното единство.

Според следваната теория на Р. Барт на фотографирания обект е също 
средство за конотация. Композирани от фотографа, резултат от „властта на фотографа”
и от фотографския канон, индивидуалните и груповите портрети от албумите 
съхраняват позите на достойнство, благородство, духовност. Такава е снимката на 
семейство Богданович от 1905 г.: в центъра на зрителното поле е поставен бащата -
достолепна фигура в бял кител и с военно отличие на гърдите. Младите мъже зад него 
са също в униформа, което внушава посланието за семейно-родова приемственост във
военната професия [Igielska 2009:28]. на визуалния 
спомен за Тринадесети улански полк и целенасочената симетрия в него отразяват 
фотографска идея за естетичност и хармония [Igielska 2009:30]. Конотирано е 
посланието на някои като: военни отличия и оръжия 
(саби, пушки); артефакти и предмети, свързвани с интелектуалната дейност. В някои  
снимки е характерно подчертаването на арабо-графични надписи – знак за 
принадлежност към света на исляма [Igielska 2009:35].

И така, макар и недостатъчно пълен, визуалният материал от изследваните 
издания насочва към основните кодове, чрез които се репрезентират днес татарите в 
Полша: 

*Дворянско-интелигентски код. Според него наследниците на някогашните 
татарски заселници са успешно адаптирани в структурата на полското общество като 
съществена част от полската интелигенция и от полската шляхта. Това се явява 
сериозно основание за гордост и самочувствие от социалния престиж на отделни 
личности, семейства и на общността като цяло.

* Военнен код. Той отразява представа за образа на полския татарин като 
военнослужещ и като военен герой. С наследството на предците се свързват популярни
масови самопредстави за татарите като „шляхта и военни”. Действително, исторически 
проучвания установяват, че татарите в голямата си част упражняват военна професия,
като формират военни подразделения и участват във важни военни действия, свързани 
с историята не само на района, но и на Европа.21 Макар изследователите да насочват

21 Някои знакови дати и събития от татарското участие във военната история на региона:  Като военна 
сила татарите участват на страната на Полско-Литовското княжество във всички важни сражения, някои 

вниманието към социалната диференциация при татарите-заселници, най-богато 
развивана, документално засвидетелствана и публично представена днес, е именно 
военната история на полските мюсюлмани (Tyszkiewicz 1984:117-149; Borawski-
Dubiński 1986:27-228). Приемствеността между номадската воинска традиция и по-
късната уланска традиция е внушена в албума на А. Конопацки: една до друга са 
представени снимки на картини, изобразяващи съответно „татарски воин на кон” и 
„улан”, т. е. войник с татарски произход. Така визуалните свидетелства създават, 
подкрепят и популяризират една обобщена стереотипна представа, разпространявана 
чрез татарския исторически разказ. И още нещо много съществено: фотографиите 
отразяват ясно послание за взаимната обвързаност на татарското минало с полската 
история и с полския исторически наратив [Янкова – под печат].

*Общностен татарски код. Конотативното послание на фотографиите насочва
към значимостта на семейно-родовите връзки, приемствеността между поколенията, 
към общностното единство в ежедневието и в празника. Изключително важен аспект на 
това единство е религията с нейните знакови топоси (сакрални места, служители, 
текстове), която устойчиво е поддържана при различни етнокултурни условия [Янкова 
2012].

Почти естествено за представителния характер на анализираните визуални 
архиви е отсъствието на фотографии от кризисни и негативни за общността моменти, 
както и – ограниченото присъствие на ежедневната фотография (vernacular 
photography). Може да се допусне тяхното несъответствие със следваната обща идейна 
концепция – визуализиране на обобщен и престижен татарски образ. Както напомня 
Асман: „Само значимото минало се запаметява, само запаметеното минало е 
значимо”[Асман 2001:75].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Фотографиите и фото-архивите се превръщат в историческо 
свидетелство и съществен валоризиран елемент от визуалната памет, която е насочена 
към поддържането на татарската идентичност. Свидетелствата от татарската визуална 
история изпълняват важни социални функции: а/те правят видима и разпознаваема за 
макро-обществото общността на татарите („репрезентативна функция”) и б/ те 
подкрепят общностната идентичност, чувството за принадлежност и изразяват 
определена самопредстава на татарите  („консолидационна функция”). 

Според Барт прочитът на фотографията е винаги исторически и той зависи от 
културната ситуация на зрителя, а миналото, като обект на фотографията, провокира 
реконструиран спомен. [Барт 1991:516; Асман 2001:29, 40, 46]. Следователно, 
визуалната памет е по-скоро конструкт на миналото, „въобразено” минало и част от 
общностната митография. Тя е рефлексия на актуалните политики на паметта и 
отразява определена обобщена представа на интелигенцията с татарски произход за 
общността и за нейния героичен и престижен образ, особено необходим в ситуация на 
самоутвърждаване и консолидация. Такъв образ е нужен както за самата татарска 

от които с общоевропейско значение като : битката при Грюнвалд (Таненберг) срещу Тевтонския 
рицарски орден (1410) и отбраната на Виена срещу Османската армия  (Виена 1683). Също: През 1794 –
въстание на Косцюшко (Kościuszko). Татарски улански полк участва във военни действия срещу 
войската на Наполеон в Прусия (1806 –1807), Белорусия (1812), Варшавското херцогство и Германия 
(1813-1814). От началото на XV век до Втората световна война татарски войнски подразделения 
формират отделна специфична част от Полската армия като полагат основата на полската уланска 
традиция: през 1919 е създаден Полк на Татарските улани, а през 1939 е създаден 1-ви ескадрон на 13 
полк на Вилнюските улани (по: Miśkiewicz 2009).
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празника като средство за припомняне-възстановяване на значими ценности и събития 
от миналото (Асман 2001:51). 

Някои от експонираните фотографии са правени във 
фото-студио с показателни детайли в обстановката като например изкуствен пейзаж.
Други отразяват знаците на интелектуалната среда като писалище с приспособления за 
писане по него, книги, картина на стената. За снимката на семейство Богданович от 
1905 г. като фон е избран градът Вилнюс, а за тази от 1909 год. – вероятно семейно
имение с градина и гора, което определено доминира върху изобразителното 
пространство [Igielska 2009:28]. Нужно е да се припомни, че град Вилнюс е важен 
топос в историята на татарите в този район, той е свързван не само с компактното 
татарско население, което и до днес живее тук, но и с мястото му като идейно-
интелектуален център в татарското възродително движение от началото на XX в.
Много често предпочитан заден план за фотографското изображение са исторически
места като джамиите в Бохоники, Новогрудка, Слоним и др. За съвременните татари те 
придобиват освен религиозна, така и символична стойност като въплъщение на 
конфесионалната устойчивост и на общностното единство.

Според следваната теория на Р. Барт на фотографирания обект е също 
средство за конотация. Композирани от фотографа, резултат от „властта на фотографа”
и от фотографския канон, индивидуалните и груповите портрети от албумите 
съхраняват позите на достойнство, благородство, духовност. Такава е снимката на 
семейство Богданович от 1905 г.: в центъра на зрителното поле е поставен бащата -
достолепна фигура в бял кител и с военно отличие на гърдите. Младите мъже зад него 
са също в униформа, което внушава посланието за семейно-родова приемственост във
военната професия [Igielska 2009:28]. на визуалния 
спомен за Тринадесети улански полк и целенасочената симетрия в него отразяват 
фотографска идея за естетичност и хармония [Igielska 2009:30]. Конотирано е 
посланието на някои като: военни отличия и оръжия 
(саби, пушки); артефакти и предмети, свързвани с интелектуалната дейност. В някои  
снимки е характерно подчертаването на арабо-графични надписи – знак за 
принадлежност към света на исляма [Igielska 2009:35].

И така, макар и недостатъчно пълен, визуалният материал от изследваните 
издания насочва към основните кодове, чрез които се репрезентират днес татарите в 
Полша: 

*Дворянско-интелигентски код. Според него наследниците на някогашните 
татарски заселници са успешно адаптирани в структурата на полското общество като 
съществена част от полската интелигенция и от полската шляхта. Това се явява 
сериозно основание за гордост и самочувствие от социалния престиж на отделни 
личности, семейства и на общността като цяло.

* Военнен код. Той отразява представа за образа на полския татарин като 
военнослужещ и като военен герой. С наследството на предците се свързват популярни
масови самопредстави за татарите като „шляхта и военни”. Действително, исторически 
проучвания установяват, че татарите в голямата си част упражняват военна професия,
като формират военни подразделения и участват във важни военни действия, свързани 
с историята не само на района, но и на Европа.21 Макар изследователите да насочват

21 Някои знакови дати и събития от татарското участие във военната история на региона:  Като военна 
сила татарите участват на страната на Полско-Литовското княжество във всички важни сражения, някои 

вниманието към социалната диференциация при татарите-заселници, най-богато 
развивана, документално засвидетелствана и публично представена днес, е именно 
военната история на полските мюсюлмани (Tyszkiewicz 1984:117-149; Borawski-
Dubiński 1986:27-228). Приемствеността между номадската воинска традиция и по-
късната уланска традиция е внушена в албума на А. Конопацки: една до друга са 
представени снимки на картини, изобразяващи съответно „татарски воин на кон” и 
„улан”, т. е. войник с татарски произход. Така визуалните свидетелства създават, 
подкрепят и популяризират една обобщена стереотипна представа, разпространявана 
чрез татарския исторически разказ. И още нещо много съществено: фотографиите 
отразяват ясно послание за взаимната обвързаност на татарското минало с полската 
история и с полския исторически наратив [Янкова – под печат].

*Общностен татарски код. Конотативното послание на фотографиите насочва
към значимостта на семейно-родовите връзки, приемствеността между поколенията, 
към общностното единство в ежедневието и в празника. Изключително важен аспект на 
това единство е религията с нейните знакови топоси (сакрални места, служители, 
текстове), която устойчиво е поддържана при различни етнокултурни условия [Янкова 
2012].

Почти естествено за представителния характер на анализираните визуални 
архиви е отсъствието на фотографии от кризисни и негативни за общността моменти, 
както и – ограниченото присъствие на ежедневната фотография (vernacular 
photography). Може да се допусне тяхното несъответствие със следваната обща идейна 
концепция – визуализиране на обобщен и престижен татарски образ. Както напомня 
Асман: „Само значимото минало се запаметява, само запаметеното минало е 
значимо”[Асман 2001:75].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Фотографиите и фото-архивите се превръщат в историческо 
свидетелство и съществен валоризиран елемент от визуалната памет, която е насочена 
към поддържането на татарската идентичност. Свидетелствата от татарската визуална 
история изпълняват важни социални функции: а/те правят видима и разпознаваема за 
макро-обществото общността на татарите („репрезентативна функция”) и б/ те 
подкрепят общностната идентичност, чувството за принадлежност и изразяват 
определена самопредстава на татарите  („консолидационна функция”). 

Според Барт прочитът на фотографията е винаги исторически и той зависи от 
културната ситуация на зрителя, а миналото, като обект на фотографията, провокира 
реконструиран спомен. [Барт 1991:516; Асман 2001:29, 40, 46]. Следователно, 
визуалната памет е по-скоро конструкт на миналото, „въобразено” минало и част от 
общностната митография. Тя е рефлексия на актуалните политики на паметта и 
отразява определена обобщена представа на интелигенцията с татарски произход за 
общността и за нейния героичен и престижен образ, особено необходим в ситуация на 
самоутвърждаване и консолидация. Такъв образ е нужен както за самата татарска 

от които с общоевропейско значение като : битката при Грюнвалд (Таненберг) срещу Тевтонския 
рицарски орден (1410) и отбраната на Виена срещу Османската армия  (Виена 1683). Също: През 1794 –
въстание на Косцюшко (Kościuszko). Татарски улански полк участва във военни действия срещу 
войската на Наполеон в Прусия (1806 –1807), Белорусия (1812), Варшавското херцогство и Германия 
(1813-1814). От началото на XV век до Втората световна война татарски войнски подразделения 
формират отделна специфична част от Полската армия като полагат основата на полската уланска 
традиция: през 1919 е създаден Полк на Татарските улани, а през 1939 е създаден 1-ви ескадрон на 13 
полк на Вилнюските улани (по: Miśkiewicz 2009).
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общност, така и за цялото полско общество в контекста на процесите на „призната 
другост.” Солидно доказателство за това са и думите на полския президент Бронислав 
Коморовски, произнесени при откриването на паметника на полския татарин в Гданск 
през 2010 год: “Татаринът се ражда на кон – потвърждение за това е и този 
паметник на полския татарин - и всички ние помним, че полските татари громили 
враговете на Жеч Посполита, враговете на Короната и Литва, бидейки ненадминати 
ездачи. У своите предизвиквали възхищение, сред чуждите сеели невероятен страх,
благодарение на храбростта, войнствеността и майсторски усвоения военен занаят.
Полските татари донесли слава на Жеч Посполита... те винаги вярно й служили, нали 
на всички е известно: ако веднъж татаринът обикне, то това е с цялото си горещо
сърце.” [по: Warmińska 2011].
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общност, така и за цялото полско общество в контекста на процесите на „призната 
другост.” Солидно доказателство за това са и думите на полския президент Бронислав 
Коморовски, произнесени при откриването на паметника на полския татарин в Гданск 
през 2010 год: “Татаринът се ражда на кон – потвърждение за това е и този 
паметник на полския татарин - и всички ние помним, че полските татари громили 
враговете на Жеч Посполита, враговете на Короната и Литва, бидейки ненадминати 
ездачи. У своите предизвиквали възхищение, сред чуждите сеели невероятен страх,
благодарение на храбростта, войнствеността и майсторски усвоения военен занаят.
Полските татари донесли слава на Жеч Посполита... те винаги вярно й служили, нали 
на всички е известно: ако веднъж татаринът обикне, то това е с цялото си горещо
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Осмислянето както на своята, така и на чуждата култура неизменно активира 
историческата и културната памет. При възприятието на дадена чужда култура този 
механизъм действа по-силно в случаите, когато връзките с нея са особено интензивни, 
когато нейният образ участва в конструирането на собствената национална 
идентичност. Такъв е случаят с образът на България в руската култура и на Русия в 
българската. Както многократно е споменавано, тези образи съдържат стереотипи и 
устойчиви митологеми, които могат да се проследят още от началото на 19 век до наши 
дни и намират място както във всички текстове на културата, така и в масовото 
съзнание. Важна роля за утвърждаването им има литературата. В руската литература 
българската тема може да се проследи от 20-те години на ХІХ век до наши дни, като 
интензивността й се засилва от определени исторически или политически събития и 
социокултурни фактори. В настоящия текст обект на изследователското внимание е 
образът на България в руската поезия на ХХ век, представен в антологията „Болгария в 
русской поэзии”1.

Обект на поетическа митологизация в стихотворенията на руските поети са най-
често исторически събития, тясно свързани с историята на Русия. Но има и примери за 
особена поетическа история на България – такова е стихотворението на Александър 
Шаталов „Комментарии к болгарской истории”, в което се създават образи на 
исторически личности, превърнали се в митологеми на българската култура - Аспарух, 
Ивайло, Михаил, Десислава от стенописа в Боянската църква. Поетът предлага свой 

1 Болгария в русской поэзии. Составитель Б. Романов (часть „Поэты ХХ века при участии Ильи 
Фаликова). Москва, издательство й Ìiðú, 2008 (при цитирането на стихотворенията в текста се 
посочва само страницата от това издание).

прочит на историята, прави индивидуален подбор на историческите личности в 
съответствие със собственото си виждане. Бихме могли да кажем, че поезията, в 
сравнение с другите текстове на културата, притежава по-голям митологизиращ 
ресурс.

Едно от историческите събития, които най-често привличат вниманието на 
руските поети, е руско-турската война и в частност боят на Шипка. Честотността на 
образа на Шипка в руската поезия на ХХ век свидетелства, че този връх се е превърнал 
в „място на паметта” не само в българската, но и в руската култура. В антологията 
„Болгария в русской поэзии” споменатата тема присъства в стихотворения на П. 
Антоколски, Вл. Соколов, М. Дудин, И. Шевельова, М. Горбунов, Евг. Храмов, Ал. 
Пянов, Вл. Савелиев, О. Сухорученко, Ев. Савелиев и др. От тези стихотворения можем 
да извлечем повтарящи се мотиви и образи, някои от които се превръщат в поетически 
клишета. В този случай не можем да говорим за индивидуален идеостил (или 
поетически код), а за нормативна поетика, каквато е поетиката на соцреализма. Много 
от поетите рисуват картината на боя. „Общо място” в тези описания е цитатът „На 
Шипке все спокойно”: в стихотворението на Павел Антоколски „Шипка” от цикъла 
„Болгарская рапсодия” (1961); в стихотворението на Алексей Недогонов „На Шипке 
спокойно” („На Шипка е спокойно”) от 1944 г., в което се разкрива източникът на 
цитата („Эта встреча, достойная кисти твоей, / ждет тебя, молодой баталист наших 
дней, - / живописец войны, Верещагин Василий” – с. 251); в „Шипка” на Владимир 
Соколов (1959-1980); в стихотворението на Алексей Пянов „На Шипка”2 („Все на 
Шипке спокойно / У могил – тишина” – с. 376); у Владимир Савелиев - „На Шипке / все 
спокойно навек – искони.”3 Устойчив мотив в интерпретацията на темата за Шипка е 
дружбата между руския и българския народ: „Есть я люблю / И аз обичам – два рукава 
одной реки” (П. Антоколски4), „Стоят два солдата / Два кровные брата” (Ал. 
Прокофиев)5, „Была Болгария с Россией - / плечо к плечу / и штык / к штыку” (Михаил 
Горбунов), „А русский выстоял солдат / В лицо ему смотрела смерть, / Но рядом был  
болгарский брат” (Владимир Михановски), „Устояли когда-то на Шипке”. / Были 
вместе болгары и русские” (Владимир Савелиев). Поезията по такъв начин и 
употребява, и доутвърждава митологемата за братската дружба, съществуваща в двете 
култури. Както е известно, в социалистическия период към тази митологема се добавя 
идеологемата за двойното освобождение, също намерила място в стихотворенията на 
руските поети – някои от които са се сражавали в България. В стихотворението на 
Алексей Недогонов „На Шипке спокойно” се описва срещата на български с руски 
войник през 1944 г., която извиква паметта за боя на Шипка през 1877 г.; в 
стихотворението на Михаил Горбунов ”...И с Шипки юными сошли” („...И млади 
слязохме от Шипка”) съветските войници се осмислят като превъплъщение на руските 
воини от 1877 г. („И нынче - / пусть их сон был долог – / герои, / вставши из земли, / 
года раздвинули, как полог, / и с Шипки / юными сошли” – с. 285); в стихотворението 
на Владимир Михановски „Дорога к Шипке” („Пътят към Шипка”) пътуването на 
съветския войник към Шипка припомня трудностите на руските войници. Темата за 
Шипка включва неизменно подтемата за паметта – националната памет за предците-
герои в съзнанието на руския човек и паметта на българите за освободителите, която 
поддържа жива благодарността: „И болгары и русские / К тем могилам идут” (Алексей 
Пянов, „На Шипка” – с. 376); „Давно это было / Герои, / Болгария вас не забыла, / И 
помнит Россия и Шипку и Плевну, / Солдат своих павших / Суровых и гневных” 

2 Годината на публикуване не е посочена.
3 Годината на публикуване не е посочена.
4 Стихотворението „Вступление” от цикъла „Болгарская рапсодия”, 1961 г., с. 205.
5 Стихотворението „На Шипка” от 1964 г.
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Осмислянето както на своята, така и на чуждата култура неизменно активира 
историческата и културната памет. При възприятието на дадена чужда култура този 
механизъм действа по-силно в случаите, когато връзките с нея са особено интензивни, 
когато нейният образ участва в конструирането на собствената национална 
идентичност. Такъв е случаят с образът на България в руската култура и на Русия в 
българската. Както многократно е споменавано, тези образи съдържат стереотипи и 
устойчиви митологеми, които могат да се проследят още от началото на 19 век до наши 
дни и намират място както във всички текстове на културата, така и в масовото 
съзнание. Важна роля за утвърждаването им има литературата. В руската литература 
българската тема може да се проследи от 20-те години на ХІХ век до наши дни, като 
интензивността й се засилва от определени исторически или политически събития и 
социокултурни фактори. В настоящия текст обект на изследователското внимание е 
образът на България в руската поезия на ХХ век, представен в антологията „Болгария в 
русской поэзии”1.

Обект на поетическа митологизация в стихотворенията на руските поети са най-
често исторически събития, тясно свързани с историята на Русия. Но има и примери за 
особена поетическа история на България – такова е стихотворението на Александър 
Шаталов „Комментарии к болгарской истории”, в което се създават образи на 
исторически личности, превърнали се в митологеми на българската култура - Аспарух, 
Ивайло, Михаил, Десислава от стенописа в Боянската църква. Поетът предлага свой 

1 Болгария в русской поэзии. Составитель Б. Романов (часть „Поэты ХХ века при участии Ильи 
Фаликова). Москва, издательство й Ìiðú, 2008 (при цитирането на стихотворенията в текста се 
посочва само страницата от това издание).

прочит на историята, прави индивидуален подбор на историческите личности в 
съответствие със собственото си виждане. Бихме могли да кажем, че поезията, в 
сравнение с другите текстове на културата, притежава по-голям митологизиращ 
ресурс.

Едно от историческите събития, които най-често привличат вниманието на 
руските поети, е руско-турската война и в частност боят на Шипка. Честотността на 
образа на Шипка в руската поезия на ХХ век свидетелства, че този връх се е превърнал 
в „място на паметта” не само в българската, но и в руската култура. В антологията 
„Болгария в русской поэзии” споменатата тема присъства в стихотворения на П. 
Антоколски, Вл. Соколов, М. Дудин, И. Шевельова, М. Горбунов, Евг. Храмов, Ал. 
Пянов, Вл. Савелиев, О. Сухорученко, Ев. Савелиев и др. От тези стихотворения можем 
да извлечем повтарящи се мотиви и образи, някои от които се превръщат в поетически 
клишета. В този случай не можем да говорим за индивидуален идеостил (или 
поетически код), а за нормативна поетика, каквато е поетиката на соцреализма. Много 
от поетите рисуват картината на боя. „Общо място” в тези описания е цитатът „На 
Шипке все спокойно”: в стихотворението на Павел Антоколски „Шипка” от цикъла 
„Болгарская рапсодия” (1961); в стихотворението на Алексей Недогонов „На Шипке 
спокойно” („На Шипка е спокойно”) от 1944 г., в което се разкрива източникът на 
цитата („Эта встреча, достойная кисти твоей, / ждет тебя, молодой баталист наших 
дней, - / живописец войны, Верещагин Василий” – с. 251); в „Шипка” на Владимир 
Соколов (1959-1980); в стихотворението на Алексей Пянов „На Шипка”2 („Все на 
Шипке спокойно / У могил – тишина” – с. 376); у Владимир Савелиев - „На Шипке / все 
спокойно навек – искони.”3 Устойчив мотив в интерпретацията на темата за Шипка е 
дружбата между руския и българския народ: „Есть я люблю / И аз обичам – два рукава 
одной реки” (П. Антоколски4), „Стоят два солдата / Два кровные брата” (Ал. 
Прокофиев)5, „Была Болгария с Россией - / плечо к плечу / и штык / к штыку” (Михаил 
Горбунов), „А русский выстоял солдат / В лицо ему смотрела смерть, / Но рядом был  
болгарский брат” (Владимир Михановски), „Устояли когда-то на Шипке”. / Были 
вместе болгары и русские” (Владимир Савелиев). Поезията по такъв начин и 
употребява, и доутвърждава митологемата за братската дружба, съществуваща в двете 
култури. Както е известно, в социалистическия период към тази митологема се добавя 
идеологемата за двойното освобождение, също намерила място в стихотворенията на 
руските поети – някои от които са се сражавали в България. В стихотворението на 
Алексей Недогонов „На Шипке спокойно” се описва срещата на български с руски 
войник през 1944 г., която извиква паметта за боя на Шипка през 1877 г.; в 
стихотворението на Михаил Горбунов ”...И с Шипки юными сошли” („...И млади 
слязохме от Шипка”) съветските войници се осмислят като превъплъщение на руските 
воини от 1877 г. („И нынче - / пусть их сон был долог – / герои, / вставши из земли, / 
года раздвинули, как полог, / и с Шипки / юными сошли” – с. 285); в стихотворението 
на Владимир Михановски „Дорога к Шипке” („Пътят към Шипка”) пътуването на 
съветския войник към Шипка припомня трудностите на руските войници. Темата за 
Шипка включва неизменно подтемата за паметта – националната памет за предците-
герои в съзнанието на руския човек и паметта на българите за освободителите, която 
поддържа жива благодарността: „И болгары и русские / К тем могилам идут” (Алексей 
Пянов, „На Шипка” – с. 376); „Давно это было / Герои, / Болгария вас не забыла, / И 
помнит Россия и Шипку и Плевну, / Солдат своих павших / Суровых и гневных” 

2 Годината на публикуване не е посочена.
3 Годината на публикуване не е посочена.
4 Стихотворението „Вступление” от цикъла „Болгарская рапсодия”, 1961 г., с. 205.
5 Стихотворението „На Шипка” от 1964 г.
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(Александър Прокофиев, „Реквием”, 1964 г. – с. 225). В стихотворението на Владимир 
Соколов „Шипка” символ на благодарността са розите, които момичетата от Казанлък 
подаряват на съветския войник. Паметта за Шипка се представя от Алексей Пянов в 
стихотворението „На Шипка” като родова памет: „Здесь мой прадед сражался / В том 
седом январе. / И навеки остался / Он на этой горе” (376). В стихотворението на 
Михаил Дудин „Вспоминая путешествие на Шипку” („Споменът ми за пътешествието 
на Шипка”) от 1986 г. паметта за руско-турската война е основа за осмисляне на 
съвременността – на войната в Афганистан – при което имплицитно се загатва за 
непрекъснатостта на националната история и по-конкретно на „освободителната 
мисия” на руския народ: „Как будто празднословный мой язык / Осколком оторвало 
под Кабулом” (270). По-различна интерпретация на темата за паметта предлага 
Генадий Серебряков в стихотворението си „Шипка”6: той също подчертава 
благодарността на българския народ („За братство солнечное павшие / В болгарской 
памяти живут”), но неговият лирически „аз” осъзнава опасността от загубата на 
паметта: „А может, мы не очень правы, / Что дедов не храним следы”. Идеята за 
забравата на героите от Шипка намира поетически израз в преобръщането на смисъла 
на цитата „На Шипке все спокойно”: „Нет, не спокойно мне на Шипке / И пахнут 
порохом ветра” (409).

Някои от съветските поети съумяват да излязат от „прокрустовото ложе” на 
наложилия се модел и създават своя, оригинална интерпретация на темата за Шипка. В 
стихотворението на Олег Хлебников „Выступление в Роженском монастыре” 
(„Представяне в Роженския манастир”) Шипка се осмисля като залог за разбирането 
между двата народа не на лингвистично, а на емоционално ниво: баналността и 
неяснотата на словото на лирическия „аз”, допълнително деформирано от техниката 
(микрофона) се оказват неутрализирани от историческата памет:

Чтоб здесь сегодня поняли меня –
Отнюдь не хуже, чем в родной отчизне,-
На Шипке, в Плевне сколько же, земля,
Тебе понадобилось русских жизней! (504)

Паметта за руско-турската война се активира в съзнанието на руските поети и 
когато те откликват на съвременни за тях събития, които разрушават в техните 
представи мита за братството между руския и българския народ – такова събитие е 
Първата световна война, когато България е в съюз с Германия. У Георгий Иванов 
историческата памет се слива с родовата (баща му е ранен край Плевен). В 
стихотворението му „Болгарам” („Към българите”) от 1915 г. темата за братството се 
интерпретира с библейски код (както е и у други руски писатели и интелектуалци), при 
което българите, забравили руските жертви при Плевен, се отъждествяват имплицитно 
с Каин:

..................................................
Ударил гром и вынут жребий.
Братоубийцу судит Бог.
Еще один сияет в небе
Величья нашего залог.
И дети гибнувших под Плевной
За честь отчизны – рады лечь...
Но страшен лик России гневной,

6 Годината на публикуване не е посочена.

В ее деснице – грозен меч!7 (170)

Стихотворенията на руските поети представляват един своеобразен поетически 
пътеводител: лирическият „аз” – гост на България, освен „поклонението” си на Шипка, 
посещава различни културни забележителности и изразява впечатленията си с 
поетическия език: такива забележителности са Велико Търново, София, Рилският 
манастир, Сопот и др. Тези български места са митологизирани, те представляват една 
„въобразена реалност”, като историческата памет играе важна роля в процеса на 
митологизацията. Трябва да се подчертае, че текстът на поета-турист се отличава от 
обикновните туристически описания не само по своята стихотворна форма. У големия 
поет конкретните впечатления и образи се вписват в собствената концепция за 
историята и културата, в собствения поетически код (най-ярки са примерите на 
Манделштам и Бродски). Без отчитането на тази специфика при анализа на темата 
художественият текст може да се употреби като публицистичен. 

Чест обект на интерпретация в рамките на българската тема е Велико Търново. В 
стихотворението на Лариса Василева „Велико Търново” от 1970 г. старата българска 
столица събужда паметта за историята у лирическия „аз” - руския гост: „В этом городе 
бродят незримо / озирая сегодняшний день / призрак дерзкого Древнего Рима, / 
Византии высокая тень” (389). Този поетически образ на Търново е лишен от знаците 
на българския мит (славата на българските царе, Патриарх Евтимий, Балдуин и др.). 
Споменатите знаци се появяват в стихотворението на Галина Климова „Перед холмами 
Велико-Тырнова” („Пред хълмовете на Велико Търново”) от 2004 г., което припомня 
българската история и създава поетически образ на търновските културни 
забележителности: „Как болгарские бояре тосковали, / как на тырновском наречье 
толковали: / речка Янтра, / дай вздохнуть холмам!”; „Кольо Фичев, зодчик 
вдохновенный, / в старом доме с той же обезьянкой / строил город, и росли холмы...”
(465). 

Друг обект от поетическата обиколка на България в стихотворенията на руските 
поети е Рилският манастир. В някои случаи интерпретацията не надхвърля рамките на 
патетичните фрази – например в стихотворението на Борис Дубровин. „Рильский 
монастырь”8: „Почувствовать величие природы, / Почувствовать величие свободы, /
Почувствовать величие народа - / Величие истории его” (294). В съзнанието на руския 
човек Рилският манастир е символ и на православната традиция, знак за близостта на 
българската култура до руската. Сред интерпретациите на тази тема се откроява 
стихотворението на Игор Северянин „Ущелье Рилы” („Клисурата на Рила”), в което 
концептуализацията на Рилския манастир се вписва в собствения код на поета. У 
Северянин пътуването до Рилския манастир се осмисля като паломничество, но със 
средствата на футуристичната поетика – образа на автомобила, неологизмите, чуждите 
думи:

Была луна, когда в ущелье влез
Автомобиль и вдоль реки, накренясь,
Стал гору брать. И буковый спал лес,
Где паутина – сетка лаун-теннис...
.....................................................
Уже монастырело все вокруг...(193)

7 Този стереотип е жив до днес – проявите му можем да открием в коментари на руснаци в интернет по 
по различни поводи, което свидетелства за силната идеологизация на масовото съзнание.
8 Годината на публикуване не е посочена.
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(Александър Прокофиев, „Реквием”, 1964 г. – с. 225). В стихотворението на Владимир 
Соколов „Шипка” символ на благодарността са розите, които момичетата от Казанлък 
подаряват на съветския войник. Паметта за Шипка се представя от Алексей Пянов в 
стихотворението „На Шипка” като родова памет: „Здесь мой прадед сражался / В том 
седом январе. / И навеки остался / Он на этой горе” (376). В стихотворението на 
Михаил Дудин „Вспоминая путешествие на Шипку” („Споменът ми за пътешествието 
на Шипка”) от 1986 г. паметта за руско-турската война е основа за осмисляне на 
съвременността – на войната в Афганистан – при което имплицитно се загатва за 
непрекъснатостта на националната история и по-конкретно на „освободителната 
мисия” на руския народ: „Как будто празднословный мой язык / Осколком оторвало 
под Кабулом” (270). По-различна интерпретация на темата за паметта предлага 
Генадий Серебряков в стихотворението си „Шипка”6: той също подчертава 
благодарността на българския народ („За братство солнечное павшие / В болгарской 
памяти живут”), но неговият лирически „аз” осъзнава опасността от загубата на 
паметта: „А может, мы не очень правы, / Что дедов не храним следы”. Идеята за 
забравата на героите от Шипка намира поетически израз в преобръщането на смисъла 
на цитата „На Шипке все спокойно”: „Нет, не спокойно мне на Шипке / И пахнут 
порохом ветра” (409).

Някои от съветските поети съумяват да излязат от „прокрустовото ложе” на 
наложилия се модел и създават своя, оригинална интерпретация на темата за Шипка. В 
стихотворението на Олег Хлебников „Выступление в Роженском монастыре” 
(„Представяне в Роженския манастир”) Шипка се осмисля като залог за разбирането 
между двата народа не на лингвистично, а на емоционално ниво: баналността и 
неяснотата на словото на лирическия „аз”, допълнително деформирано от техниката 
(микрофона) се оказват неутрализирани от историческата памет:

Чтоб здесь сегодня поняли меня –
Отнюдь не хуже, чем в родной отчизне,-
На Шипке, в Плевне сколько же, земля,
Тебе понадобилось русских жизней! (504)

Паметта за руско-турската война се активира в съзнанието на руските поети и 
когато те откликват на съвременни за тях събития, които разрушават в техните 
представи мита за братството между руския и българския народ – такова събитие е 
Първата световна война, когато България е в съюз с Германия. У Георгий Иванов 
историческата памет се слива с родовата (баща му е ранен край Плевен). В 
стихотворението му „Болгарам” („Към българите”) от 1915 г. темата за братството се 
интерпретира с библейски код (както е и у други руски писатели и интелектуалци), при 
което българите, забравили руските жертви при Плевен, се отъждествяват имплицитно 
с Каин:

..................................................
Ударил гром и вынут жребий.
Братоубийцу судит Бог.
Еще один сияет в небе
Величья нашего залог.
И дети гибнувших под Плевной
За честь отчизны – рады лечь...
Но страшен лик России гневной,

6 Годината на публикуване не е посочена.

В ее деснице – грозен меч!7 (170)

Стихотворенията на руските поети представляват един своеобразен поетически 
пътеводител: лирическият „аз” – гост на България, освен „поклонението” си на Шипка, 
посещава различни културни забележителности и изразява впечатленията си с 
поетическия език: такива забележителности са Велико Търново, София, Рилският 
манастир, Сопот и др. Тези български места са митологизирани, те представляват една 
„въобразена реалност”, като историческата памет играе важна роля в процеса на 
митологизацията. Трябва да се подчертае, че текстът на поета-турист се отличава от 
обикновните туристически описания не само по своята стихотворна форма. У големия 
поет конкретните впечатления и образи се вписват в собствената концепция за 
историята и културата, в собствения поетически код (най-ярки са примерите на 
Манделштам и Бродски). Без отчитането на тази специфика при анализа на темата 
художественият текст може да се употреби като публицистичен. 

Чест обект на интерпретация в рамките на българската тема е Велико Търново. В 
стихотворението на Лариса Василева „Велико Търново” от 1970 г. старата българска 
столица събужда паметта за историята у лирическия „аз” - руския гост: „В этом городе 
бродят незримо / озирая сегодняшний день / призрак дерзкого Древнего Рима, / 
Византии высокая тень” (389). Този поетически образ на Търново е лишен от знаците 
на българския мит (славата на българските царе, Патриарх Евтимий, Балдуин и др.). 
Споменатите знаци се появяват в стихотворението на Галина Климова „Перед холмами 
Велико-Тырнова” („Пред хълмовете на Велико Търново”) от 2004 г., което припомня 
българската история и създава поетически образ на търновските културни 
забележителности: „Как болгарские бояре тосковали, / как на тырновском наречье 
толковали: / речка Янтра, / дай вздохнуть холмам!”; „Кольо Фичев, зодчик 
вдохновенный, / в старом доме с той же обезьянкой / строил город, и росли холмы...”
(465). 

Друг обект от поетическата обиколка на България в стихотворенията на руските 
поети е Рилският манастир. В някои случаи интерпретацията не надхвърля рамките на 
патетичните фрази – например в стихотворението на Борис Дубровин. „Рильский 
монастырь”8: „Почувствовать величие природы, / Почувствовать величие свободы, /
Почувствовать величие народа - / Величие истории его” (294). В съзнанието на руския 
човек Рилският манастир е символ и на православната традиция, знак за близостта на 
българската култура до руската. Сред интерпретациите на тази тема се откроява 
стихотворението на Игор Северянин „Ущелье Рилы” („Клисурата на Рила”), в което 
концептуализацията на Рилския манастир се вписва в собствения код на поета. У 
Северянин пътуването до Рилския манастир се осмисля като паломничество, но със 
средствата на футуристичната поетика – образа на автомобила, неологизмите, чуждите 
думи:

Была луна, когда в ущелье влез
Автомобиль и вдоль реки, накренясь,
Стал гору брать. И буковый спал лес,
Где паутина – сетка лаун-теннис...
.....................................................
Уже монастырело все вокруг...(193)

7 Този стереотип е жив до днес – проявите му можем да открием в коментари на руснаци в интернет по 
по различни поводи, което свидетелства за силната идеологизация на масовото съзнание.
8 Годината на публикуване не е посочена.
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Много стихотворения създават образа на София, което е закономерно с оглед на 
мястото на столицата в туристическия (и съответно поетическия) пътеводител. В 
стихотворението на Павел Антоколски „Ночь в Софии” („Нощ в София”) от цикъла 
„Болгарская рапсодия” (1961 г.) пребиваването в столицата на България извиква 
исторически асоциации (Търново, Балдуин), размисли за връзките между Русия и 
България. Активирането на историческата памет в осмислянето на настоящето се 
превръща в стихотворението на Антоколски и в поетическа тема: „Нам история пела во 
здравье свое / Раздавала такие дары, / Что раскаркалось в древних веках воронье, / 
Троны рушились в тартарары” (216). В стихотворението на Людмила Шикина „У 
памятника в Софии” („Пред паметника в София”) историческата памет се активира от 
един щрих в образа на София – паметника на Царя-Освободител – механизъм, който 
разкрива семантиката на самата дума „паметник”. Даденият артефакт изпълнява своята 
функция и у поетесата възниква споменът за дедите, проляли своята кръв за свободата 
на България. Оригинален поетически образ създава и Н. Зиновиев в своята 
интерпретация на богатата история на София като художествен феномен – палимпсест
в стихотворението „София – Сердика”9: „Город в городе. / Пласт поэтики” (450).

Срещата с България извиква у руските поети и паметта за делото на Кирил и 
Методий. Като се има предвид, че това дело функционира като национален концепт в 
руската и в българската култура, възниква въпросът за конотацията ‘българско’ в 
неговата митологизация. Превръщането на славянската писменост в един от знаците на 
българското има своя мотивировка, съдържаща се в идеята „получаване на славянските 
книги от България”. Тази идея намира израз в стихотворението на Сергей Наровчатов
„Болгарская поэзия” („Българската поезия”), в което българската култура се 
идентифицира със сакрализацията на книгите:

Когда ходили по земле святые
И слову их внимали племена,
На Преславе поэзия впервые
В живые воплотилась письмена
....................................................
Как образам, нам поклоняться книгам 
Они сумели, смелые, сберечь.
В ночи кромешной под турецким игом
Свободную и праздничную речь.  (274)

Тази интерпретация съдържа и утвърдената в българската култура идея запазване на 
идентичността през робството чрез книгите, езика.

Връзката на кирилицата с българското се експлицира и в стихотворението на 
Владимир Шленски „Кирилл и Мефодий”10. Авторът утвърждава ролята на славянската 
писменост като свързваща двата народа ценност, назовавайки метонимично Русия и 
България с топонимите Пловдив и Рязан:

Мелодия речи славянской-
И пловдивской, 
И рязанской -
Живет в нашей древней крови.
Спасибо, Кирилл и Мефодий!
Ваш труд не забудут в народе,

9 Годината на публикуване не е посочена.
10 Годината на публикуване не е посочена.

Достоин он высшей любви (452). 

Но в някои стихотворения, митологизиращи славянската писменост и 
кирилицата, отсъстват знаци на българското и включването им в антологията „Болгария 
в русской поэзии” е проблематично – вероятно то е избор на съставителя. Сред тях се 
откроява с оригиналността на поетическата интерпретация и на поетическия език, 
присъщ на авангарда, стихотворението на Андрей Вознесенски „Мелодия Кирилла и 
Мефодия” („Мелодията на Кирил и Методий”)11:

Есть лирика великая –
кириллица!
Как крик у Шостаковича – «Три лилии!» –
Белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса –
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «У» горизонтальное –
и утки унесутся за Онтарио.

В латынь – латунь органная откликнулась,
А хоровые клиросы –
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделася –
как Богоматерь, ждущая младенца. (355)

Стихотворението се вписва в контекста на цял корпус от текстове с корени в 
древността, в които се митологизира азбуката като образ на универсума. Обзор на 
руската поезия, съдържаща „поетика на кирилицата”, прави И. Ионова, като отделя 
специално внимание на стихотворението на Вознесенски [Ионова 2013]. Попадането на 
стихотворението в антологията редом с други творби на Вознесенски, в които 
българската тема е експлицирана, привнася в него конотацията „българско”, която не е 
част от авторовата интенция. От самия текст на стихотворението читателят ще извлече 
представата за кирилицата като достояние на руската култура, като своя ценност. 
Можем да се съгласим с И. Ионова, че за поета „кирилицата въплъщава родния език, 
руската реч». (По този повод можем пореден път да помислим за обединяващата, но 
и разделяща роля на делото на Кирил и Методий.) В антологията са включени 
стихотворения и на други поети, в които също липсват сигнали за българското. Нещо 
повече – в стихотворението на Ирина Ермакова «Речь на мефодице» са включени знаци 
на сръбската култура - «Как на сербском «сердце мое»  - и се подсказва близостта 
между руската и сръбската култура (а не между руската и българската). В 
стихотворението на Евгения Славоросова „Созвездие Кирилла и Мефодия” 
(„Съзвездието на Кирил и Методий”) от 1979 г. азбуката се осмисля като въплъщение 
на мирозданието чрез съотнасянето на буквите със звездите на небето: „Созвездие 
Кирилла и Мефодия - / Единственная азбука моя”; „А в темном небе светится 
кириллица / И звезд осколки сыплются в тетрадь” (491-492). В този случай азбуката 
също се концептуализира като наднационална ценност – освен ако възприемем 
местоимението „моя” като назоваване на национална (руска), а не индивидуална 
принадлежност. 

11 Годината на публикуване не е посочена.



103. Образът на България в руската поезия на ХХ век ...
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10� Дечка Чавдарова

В някои стихотворения историческата памет на руския поет се активира от 
възприятието на българския език12, в който се улавя мелодията на древноруския, 
запазена в средновековните текстове. В стихотворение на Лев Озеров българската реч 
извиква у лирическия „аз” знанието за „Слово о полку Игореве”, за Древна Русия:

* * * *
Я услышал в Болгарии говоры Древней Руси,
Клокотанье согласных и гласных открытые взоры.
За погудкой студентов, детей и шоферов такси,
Мне всхолмленного Киева виделись всюду просторы.

„Ден денувам” мне Яворов пел, как певал Святослав,
Мне у Ботева слышались вещие струны Бояна,
И казалось, что, к корню славянства влюбленно припав,
Ощутил я всем сердцем далеких веков обаянье.

И гайдуцкие песни, как сабли, звенели в горах,
И червонными винами полнились чаши долины,
И начальные корни, сплетающиеся в веках, 
Гнали жизнь по стволу, по ветвям несказанной былины.

И широкая крона шумела зеленой листвой,
И согласные щелкали так упоительно щедро,
Что казалось, язык каждодневный, вот этот, живой,
Обнажает истории необозримые недра. (259)13

В текста на Озеров мелодиката на българския език и на българската литература 
се митологизира именно чрез паметта за общото минало, която пази, а самото минало 
има особена ценност – лирическият „аз” се „прекланя влюбено пред корените на 
славянството”, той „чувства с цялото си сърце обаянието на далечните векове”.

Докосването до българското пространство поражда у руските поети не само 
идеята за близостта на двете култури въз основа на историческите връзки, славянския 
произход, азбуката и православието, но и спомена за античността, която още от ХІХ 
век функционира в руската култура/литература като привлекателна (и усвоявана) 
другост. В стихотворенията на няколко поети античността е въплътена в образа на 
Орфей. В събуждането на паметта за тракийската култура у поета-пътешественик в 
България може да се улови продължение на традицията на В. Тепляков. В 
стихотворението на Павел Антоколски. „Орфей Фракийский” („Тракийският Орфей”) 
от цикъла „Болгарская рапсодия” (1961 г.) тракийската култура се осмисля като общо 
наследство, а историята на Орфей и Евридика се съотнася със собствената любовна 
история: „И кричу тебе я глоткой хриплой / И ответа жду от немоты: / Милая! Еще не 
все погибло.  / Дай мне знак. Откликнись. Где же ты.” (213). В стихотворение на М. 
Алигер от цикъла „Родопи” (1969 г.) Родопите събуждат културната памет за родното 
място на Орфей. Но поетесата предлага своя интерпретация на темата, като въвежда 
образа на границата, разделяща едно общо антично културно пространство: „Но вдруг 
– по какому указу? - / зачем? – по какому закону? - / черта, незаметная глазу, / проходит 
по горнему склону” (266). В тази интерпретация Орфей се оказва не само знак на 
българското, а знак на Древна Елада. Стихотворението показва как талантът на твореца 
може да разчупи стереотипа, да го подчини на собствената си художествена концепция.

12 Митологизацията на българския език анализирам специално в друг текст.
13 Годината на публикуване не е посочена.

Ако имаме предвид трите компонента на българската национална 
самоидентификация – славянски, прабългарски и тракийски – можем да направим 
извода, че в стихотворенията на руските поети, създаващи образ на българското, 
доминира по обясними причини славянският компонент (което е обусловено от 
славянофилската традиция в руската култура от началото на ХІХ век), а тракийският 
заема маргинално място. Прави впечатление отсъствието на прабългарския компонент 
в руския поетически образ на България (за разлика от засилването на неговата 
митологизация в българската култура на определени етапи от нейното развитие, 
включително и в наши дни). В руската литература е епизодично идентифицирането на 
българина с азиатското, източното начало – например в романа на А. Бели „Петербург”. 
По тази причина особено място в интерпретациите на българската тема в руската 
поезия заема стихотворението на Фаина Гримберг „Тюльпановое войско” („Войска от 
лалета”)14, в което знаци на българското са имената от посвещението Панайот у и 
Николе и етнонимът „прабългари”:

Странный какой-т о в сумерках луг огромный...
Тюльпанов маленькие пожары...
Тюльпановый колышущийся легко луг,
тюльпановый отдаленный лес...
Это, наверное, предки твои – праболгары –
Едут верхами,
на эт их свободных воинских конях,
в ст рану своих чудесных небес...
Море всадников красных цветочных,
всадников древних ж ивых поле,
На зеленых цветочных конях
этих крепких и тонких стеблей...
Они ушли так давно, что совсем не осталось боли...
Но ты все равно ж алей их,
ж алей! (486)

Идентифицирането на българската култура с прабългарския елемент у Гримберг 
се отличава от българската митологизация на този елемент – „снопът пръчки на 
Кубрат”, създаването на държавата от Аспарух (забиването на копието и думите 
„оттука започва България”). Но това е единият проблем. Другият е дешифрирането на 
смисъла на стихотворението „Тюльпановое войско” и особено на символиката на 
лалето. Ако потърсим ключ за дешифриране на този символ извън дадения текст, бихме 
открили в статия на Гримберг тълкуване на лалето като тюркски символ на момчето
[Гримберг 2007], а също така метафората „любимият – лале” в друго стихотворение на 
поетесата15. Е. Фарино ми подсказа и още един възможен източник на символизация на 
лалето като момче: литературната стихотворна приказка на Жуковски „Тюльпанное 
дерево” („Дървото с лалета”) от 1846 г., преработка на приказката на братя Грим 
„Бадемовото дърво”. Връзката на лалето с прабългарското вероятно се основава на 
тюркския произход на прабългарите. За такава връзка подсказва лого на Волжска 
България, в която присъства лале16:

14 Годината на публикуване не е посочена.
15 „Ты в небе голубом – цветок, / мой мак, тюльпан...” (Гримберг 2009).
16 Информацията за това лого дължа на проф. Ежи Фарино.
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В някои стихотворения историческата памет на руския поет се активира от 
възприятието на българския език12, в който се улавя мелодията на древноруския, 
запазена в средновековните текстове. В стихотворение на Лев Озеров българската реч 
извиква у лирическия „аз” знанието за „Слово о полку Игореве”, за Древна Русия:

* * * *
Я услышал в Болгарии говоры Древней Руси,
Клокотанье согласных и гласных открытые взоры.
За погудкой студентов, детей и шоферов такси,
Мне всхолмленного Киева виделись всюду просторы.

„Ден денувам” мне Яворов пел, как певал Святослав,
Мне у Ботева слышались вещие струны Бояна,
И казалось, что, к корню славянства влюбленно припав,
Ощутил я всем сердцем далеких веков обаянье.

И гайдуцкие песни, как сабли, звенели в горах,
И червонными винами полнились чаши долины,
И начальные корни, сплетающиеся в веках, 
Гнали жизнь по стволу, по ветвям несказанной былины.

И широкая крона шумела зеленой листвой,
И согласные щелкали так упоительно щедро,
Что казалось, язык каждодневный, вот этот, живой,
Обнажает истории необозримые недра. (259)13

В текста на Озеров мелодиката на българския език и на българската литература 
се митологизира именно чрез паметта за общото минало, която пази, а самото минало 
има особена ценност – лирическият „аз” се „прекланя влюбено пред корените на 
славянството”, той „чувства с цялото си сърце обаянието на далечните векове”.

Докосването до българското пространство поражда у руските поети не само 
идеята за близостта на двете култури въз основа на историческите връзки, славянския 
произход, азбуката и православието, но и спомена за античността, която още от ХІХ 
век функционира в руската култура/литература като привлекателна (и усвоявана) 
другост. В стихотворенията на няколко поети античността е въплътена в образа на 
Орфей. В събуждането на паметта за тракийската култура у поета-пътешественик в 
България може да се улови продължение на традицията на В. Тепляков. В 
стихотворението на Павел Антоколски. „Орфей Фракийский” („Тракийският Орфей”) 
от цикъла „Болгарская рапсодия” (1961 г.) тракийската култура се осмисля като общо 
наследство, а историята на Орфей и Евридика се съотнася със собствената любовна 
история: „И кричу тебе я глоткой хриплой / И ответа жду от немоты: / Милая! Еще не 
все погибло.  / Дай мне знак. Откликнись. Где же ты.” (213). В стихотворение на М. 
Алигер от цикъла „Родопи” (1969 г.) Родопите събуждат културната памет за родното 
място на Орфей. Но поетесата предлага своя интерпретация на темата, като въвежда 
образа на границата, разделяща едно общо антично културно пространство: „Но вдруг 
– по какому указу? - / зачем? – по какому закону? - / черта, незаметная глазу, / проходит 
по горнему склону” (266). В тази интерпретация Орфей се оказва не само знак на 
българското, а знак на Древна Елада. Стихотворението показва как талантът на твореца 
може да разчупи стереотипа, да го подчини на собствената си художествена концепция.

12 Митологизацията на българския език анализирам специално в друг текст.
13 Годината на публикуване не е посочена.

Ако имаме предвид трите компонента на българската национална 
самоидентификация – славянски, прабългарски и тракийски – можем да направим 
извода, че в стихотворенията на руските поети, създаващи образ на българското, 
доминира по обясними причини славянският компонент (което е обусловено от 
славянофилската традиция в руската култура от началото на ХІХ век), а тракийският 
заема маргинално място. Прави впечатление отсъствието на прабългарския компонент 
в руския поетически образ на България (за разлика от засилването на неговата 
митологизация в българската култура на определени етапи от нейното развитие, 
включително и в наши дни). В руската литература е епизодично идентифицирането на 
българина с азиатското, източното начало – например в романа на А. Бели „Петербург”. 
По тази причина особено място в интерпретациите на българската тема в руската 
поезия заема стихотворението на Фаина Гримберг „Тюльпановое войско” („Войска от 
лалета”)14, в което знаци на българското са имената от посвещението Панайот у и 
Николе и етнонимът „прабългари”:

Странный какой-т о в сумерках луг огромный...
Тюльпанов маленькие пожары...
Тюльпановый колышущийся легко луг,
тюльпановый отдаленный лес...
Это, наверное, предки твои – праболгары –
Едут верхами,
на эт их свободных воинских конях,
в ст рану своих чудесных небес...
Море всадников красных цветочных,
всадников древних ж ивых поле,
На зеленых цветочных конях
этих крепких и тонких стеблей...
Они ушли так давно, что совсем не осталось боли...
Но ты все равно ж алей их,
ж алей! (486)

Идентифицирането на българската култура с прабългарския елемент у Гримберг 
се отличава от българската митологизация на този елемент – „снопът пръчки на 
Кубрат”, създаването на държавата от Аспарух (забиването на копието и думите 
„оттука започва България”). Но това е единият проблем. Другият е дешифрирането на 
смисъла на стихотворението „Тюльпановое войско” и особено на символиката на 
лалето. Ако потърсим ключ за дешифриране на този символ извън дадения текст, бихме 
открили в статия на Гримберг тълкуване на лалето като тюркски символ на момчето
[Гримберг 2007], а също така метафората „любимият – лале” в друго стихотворение на 
поетесата15. Е. Фарино ми подсказа и още един възможен източник на символизация на 
лалето като момче: литературната стихотворна приказка на Жуковски „Тюльпанное 
дерево” („Дървото с лалета”) от 1846 г., преработка на приказката на братя Грим 
„Бадемовото дърво”. Връзката на лалето с прабългарското вероятно се основава на 
тюркския произход на прабългарите. За такава връзка подсказва лого на Волжска 
България, в която присъства лале16:

14 Годината на публикуване не е посочена.
15 „Ты в небе голубом – цветок, / мой мак, тюльпан...” (Гримберг 2009).
16 Информацията за това лого дължа на проф. Ежи Фарино.
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Но тази символика не е адекватен ключ за откриването на знаците на 
българското в стихотворението. Отговор на въпроса за семантиката на етнонима 
„прабългари” в текста на Гримберг ни дава скритата отпратка към Хлебников – към 
израза „юноши цветущие” в поемата „Аспарух”17. У Гримберг, както у Хлебников, 
прабългарското  е екзотичен елемент от собствения поетически образ на  една 
митологична древност. Без израза „прабългарски” читателят въобще не би открил 
сигнали за българското в текста. Но и тогава стихотворението би попаднало в 
антологията въз основа на посвещението „На Панайот и Никола” и появата му в 
контекста на други стихотворения на Гримберг, посветени на България.

Въз основа на направените наблюдения се налагат следните изводи:
Руските поети на ХХ век създават един митологизиран образ на България, 
който е формиран в съзнанието им от различни текстове на културата и се 
пази в историческата памет на руския човек. При своята среща с България 
те „виждат” това, което потвърждава предварителната им идея, тоест, 
което искат да видят.
Създаденият в поезията образ на България е в съответствие с 
официалния, „високия”. Интересно би било той да се съпостави с 
„ниския”, фолклорния образ18.
Поради устойчивостта, стереотипността на руския образ на България, 
стихотворенията на много от руските поети съдържат общи места, 
клишета. На този фон се открояват творбите, в които интерпретацията на 
българската тема се вписва в собствения поетически код или в кода на 
определена литературна формация.
Историята на интерпретацията на „българската тема” в руската поезия на 
ХХ век показва както устойчивостта на стереотипите и идеологемите, 
така и  освобождаването от тях в една нова политическа и социокултурна 
ситуация.

17 Допълнително доказателство за възможността на подобни отпратки е статия на Ф. Гримберг за поемата 
на Хлебников [Гримберг 1998].
18 В руски интернет сайтове, посветени на вносните стоки в СССР, се споменават битуващите по времето 
на социализма шеги по повод на цигарите „Шипка” – „братска могила”. Вж. www.marketing-in-
russia.ru/2013/4387
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контекста на други стихотворения на Гримберг, посветени на България.

Въз основа на направените наблюдения се налагат следните изводи:
Руските поети на ХХ век създават един митологизиран образ на България, 
който е формиран в съзнанието им от различни текстове на културата и се 
пази в историческата памет на руския човек. При своята среща с България 
те „виждат” това, което потвърждава предварителната им идея, тоест, 
което искат да видят.
Създаденият в поезията образ на България е в съответствие с 
официалния, „високия”. Интересно би било той да се съпостави с 
„ниския”, фолклорния образ18.
Поради устойчивостта, стереотипността на руския образ на България, 
стихотворенията на много от руските поети съдържат общи места, 
клишета. На този фон се открояват творбите, в които интерпретацията на 
българската тема се вписва в собствения поетически код или в кода на 
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ситуация.
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HOLY TRADITION IN HUMAN MEMORY
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Since the beginning of its existence, the Church of Christ is closely related to the Tradition, which has an 
important meaning for it's life. Holy Tradition is not contrary to the Scripture, but is in accordance with it, and 
has the same values. It is the most effective form through which the Church keeps it's teachings, that's why it is 
defined as the living memory of the Church. In human memory Tradition is considered primarily as a real living 
force. It is not only continuous and inexhaustible, but it is both the past and the present, where there future 
already lives. Today likewise, Holy Tradition is inextricably connected to human memory. It exposes, showing 
mainly its negative and exclusive aspect: it rejects the "godless myths and old wives’ tales", that are accepted by 
all those whose traditionalism consists of the acceptance with unlimited trust, everything that permeates through 
the life of the Church and remaines in it as a force of habit.
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Богооткровеното спасително учение на Църквата е в Св. Писание и в Св. 
Предание. За произхода им, в предисловието на Евангелието от Матея, Охридският 
Български архиепископ Теофилакт пише следното: „Божествените мъже, живели преди 
закона, са се учели не от писания и книги, но, имайки чист ум, се просвещавали от 
озарението на Всесветия Дух, и така познавали Божията воля от беседите си със Самия 
Бог уста с уста. Такива били Ной, Исаак, Иаков, Иов, Моисей. Но когато хората се 
развратили и станали недостойни за просвещение и поучение от Светия Дух, тогава 
човеколюбивият Бог дал писанието, за да помнят, макар и с негова помощ, Божията 
воля. Така и Христос отначало Сам лично беседвал с апостолите, и (след това) им 
изпратил за учител благодатта на Светия Дух. Но тъй като Господ предвидил, че 
впоследствие ще възникнат ереси и нашите нрави ще се развратят, благоволил да бъдат 
написани Евангелията, за да можем ние, учейки се от тях на истината, да не се 
увличаме от еретическата лъжа, и нашите нрави да не се развратят докрай” (Блажени 
Теофилакт 2003:31).

Както старозаветното, така и новозаветното богооткровено учение ни е открито 
чрез пророците, Самия Господ Иисус Христос и Неговите свети апостоли, които се 
трудили в продължение на години чрез проповед да разпространяват Словото Божие. 
Разбира се, не всичко би могло да се помести в книгите на Св. Писание, особено на 
Новия завет.1 Затова много от известията, незаписани в книгата на книгите (Светата
Библия), се предават от вярващите устно и по този начин се пазят заедно със
Свещеното Писание.2

В Новия Завет Богооткровеното учение се предава по-често устно, отколкото 
писмено. Знаем, че Господ Иисус Христос и болшинството от апостолите Му не ни 
оставят нищо написано, проповядвайки през цялото време устно. 

Двуединият извор на истината е Св. Писание и Св. Предание. По произход и 
време Преданието е по-древно от Писанието. От началото на своето съществуване 

1 Срв. Йоан 21:25
2 Срв. Ученiе Церкви о Свещенномъ Преданiе и отношенiе ея къ новому стилю. Составлено Атонскими 
ревнителями православнаго благочестiя, 3-е изданiе Атонскаго русскаго Св. -Ильинскаго скита, 1989, с.3.

Църквата Христова е тясно свързана с Преданието, което има за нея важно жизнено 
значение. По пътя на Преданието като живо, незаписано Слово Божие, апостолската 
проповед от само себе си преминава в „дело на вярата”3 Увереността, която имат 
всички апостолски църкви относно историческата автентичност на Преданието, се 
запечатва в паметта на членовете им, свързани помежду си с неразкъсваемите връзки на 
любовта.

Всъщност, Преданието обхваща цялата апостолска проповед, тъй като всичко 
благовестено от тях е предадено на Църквата със заповед да съхранява преподаденото и 
да се ръководи от него, както това става ясно от наставленията на св. ап. Павел: 1) „И 
тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било 
чрез наше послание”4; 2) „О, Тимотее, пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от 
скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука”5; 3) „и каквото си чул 
от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други 
да научат”6; 4) „Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията 
тъй, както съм ви ги предал”7

Тези думи на великия апостол на езичниците и народите показват, че Преданието 
само по себе си съдържа Богооткровеното учение, независимо дали то произхожда от 
устното или записаното слово. Знаем, че в апостолско време още няма новозаветен 
канон, защото той е определен впоследствие и е приет от Църквата въз основа на 
Преданието, постоянно и неизменно съхранявано в църковното самосъзнание
(Никодим, Ленинградски и Новгородски митрополит, 1979:188).

Особено ярко свидетелство за достойнството както на Писанието, така и на 
Преданието намираме у св. Ириней Лионски. Според него „Правилното и безпогрешно 
разбиране на Писанието е възможно само под ръководството на Светата Вселенска 
църква, и в нея само може да се намери истината. Същият божествен произход като 
Писанието има и Свещеното Предание. Единствената пазителка на истинското 
апостолско предание може да бъде само Вселенската църква в лицето на нейните 
представители” (Ириней Лионски, Против ересите, кн. III).

Църковният писател Климент Александрийски намира свидетелствата на 
Преданието за не по-малко важни, казвайки: „От това време, когато Спасителят научил 
апостолите, чрез Преданието започнало да идва до нас вече и незаписаното в 
Писанието; то чрез Божието всемогъщество започнало да се записва в обновените 
сърца в съответствие с Новия Завет” (Климент Александрийски, Стромати, кн. VI,
гл.15).

От тези древни свидетелства проличава, че Преданието не противоречи на 
Писанието, а е съгласно с него и има същите достойнства. Като се опитва да опази 
целостта и неповредеността на Преданието, Църквата чрез устата на своите отци и 
учители посочва критерии за различаване на истинското Предание от еретическите 
преиначавания. Преподобний Викентий, игумен Лерински в Галия (V в.) определя 
Преданието така: „В самата съборна Църква – пише той – всячески трябва да се 
придържаме към онова, в което са вярвали навсякъде, в което са вярвали винаги, в 
което вярват всички, защото само то в действителност и в собствен смисъл е съборно, 
както показва и самото значение на тази дума, което, доколкото е възможно, обхваща 
въобще всичко. А на това правило ние ще бъдем верни при това единствено условие, 

3 2Сол. 1:11; срв. Ленинградски и Новгородски митрополит Никодим, Православие, Християнско 
единство и миротворство,ч. II, СИ, С. 1979, с. 187-188.
4 2Сол. 2:15
5 1Тим. 6:20
6 2Тим. 2:2
7 1Кор. 11:2
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HOLY TRADITION IN HUMAN MEMORY
prof. Angel Krastev

Since the beginning of its existence, the Church of Christ is closely related to the Tradition, which has an 
important meaning for it's life. Holy Tradition is not contrary to the Scripture, but is in accordance with it, and 
has the same values. It is the most effective form through which the Church keeps it's teachings, that's why it is 
defined as the living memory of the Church. In human memory Tradition is considered primarily as a real living 
force. It is not only continuous and inexhaustible, but it is both the past and the present, where there future 
already lives. Today likewise, Holy Tradition is inextricably connected to human memory. It exposes, showing 
mainly its negative and exclusive aspect: it rejects the "godless myths and old wives’ tales", that are accepted by 
all those whose traditionalism consists of the acceptance with unlimited trust, everything that permeates through 
the life of the Church and remaines in it as a force of habit.
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Богооткровеното спасително учение на Църквата е в Св. Писание и в Св. 
Предание. За произхода им, в предисловието на Евангелието от Матея, Охридският 
Български архиепископ Теофилакт пише следното: „Божествените мъже, живели преди 
закона, са се учели не от писания и книги, но, имайки чист ум, се просвещавали от 
озарението на Всесветия Дух, и така познавали Божията воля от беседите си със Самия 
Бог уста с уста. Такива били Ной, Исаак, Иаков, Иов, Моисей. Но когато хората се 
развратили и станали недостойни за просвещение и поучение от Светия Дух, тогава 
човеколюбивият Бог дал писанието, за да помнят, макар и с негова помощ, Божията 
воля. Така и Христос отначало Сам лично беседвал с апостолите, и (след това) им 
изпратил за учител благодатта на Светия Дух. Но тъй като Господ предвидил, че 
впоследствие ще възникнат ереси и нашите нрави ще се развратят, благоволил да бъдат 
написани Евангелията, за да можем ние, учейки се от тях на истината, да не се 
увличаме от еретическата лъжа, и нашите нрави да не се развратят докрай” (Блажени 
Теофилакт 2003:31).

Както старозаветното, така и новозаветното богооткровено учение ни е открито 
чрез пророците, Самия Господ Иисус Христос и Неговите свети апостоли, които се 
трудили в продължение на години чрез проповед да разпространяват Словото Божие. 
Разбира се, не всичко би могло да се помести в книгите на Св. Писание, особено на 
Новия завет.1 Затова много от известията, незаписани в книгата на книгите (Светата
Библия), се предават от вярващите устно и по този начин се пазят заедно със
Свещеното Писание.2

В Новия Завет Богооткровеното учение се предава по-често устно, отколкото 
писмено. Знаем, че Господ Иисус Христос и болшинството от апостолите Му не ни 
оставят нищо написано, проповядвайки през цялото време устно. 

Двуединият извор на истината е Св. Писание и Св. Предание. По произход и 
време Преданието е по-древно от Писанието. От началото на своето съществуване 

1 Срв. Йоан 21:25
2 Срв. Ученiе Церкви о Свещенномъ Преданiе и отношенiе ея къ новому стилю. Составлено Атонскими 
ревнителями православнаго благочестiя, 3-е изданiе Атонскаго русскаго Св. -Ильинскаго скита, 1989, с.3.

Църквата Христова е тясно свързана с Преданието, което има за нея важно жизнено 
значение. По пътя на Преданието като живо, незаписано Слово Божие, апостолската 
проповед от само себе си преминава в „дело на вярата”3 Увереността, която имат 
всички апостолски църкви относно историческата автентичност на Преданието, се 
запечатва в паметта на членовете им, свързани помежду си с неразкъсваемите връзки на 
любовта.

Всъщност, Преданието обхваща цялата апостолска проповед, тъй като всичко 
благовестено от тях е предадено на Църквата със заповед да съхранява преподаденото и 
да се ръководи от него, както това става ясно от наставленията на св. ап. Павел: 1) „И 
тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било 
чрез наше послание”4; 2) „О, Тимотее, пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от 
скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука”5; 3) „и каквото си чул 
от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други 
да научат”6; 4) „Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията 
тъй, както съм ви ги предал”7

Тези думи на великия апостол на езичниците и народите показват, че Преданието 
само по себе си съдържа Богооткровеното учение, независимо дали то произхожда от 
устното или записаното слово. Знаем, че в апостолско време още няма новозаветен 
канон, защото той е определен впоследствие и е приет от Църквата въз основа на 
Преданието, постоянно и неизменно съхранявано в църковното самосъзнание
(Никодим, Ленинградски и Новгородски митрополит, 1979:188).

Особено ярко свидетелство за достойнството както на Писанието, така и на 
Преданието намираме у св. Ириней Лионски. Според него „Правилното и безпогрешно 
разбиране на Писанието е възможно само под ръководството на Светата Вселенска 
църква, и в нея само може да се намери истината. Същият божествен произход като 
Писанието има и Свещеното Предание. Единствената пазителка на истинското 
апостолско предание може да бъде само Вселенската църква в лицето на нейните 
представители” (Ириней Лионски, Против ересите, кн. III).

Църковният писател Климент Александрийски намира свидетелствата на 
Преданието за не по-малко важни, казвайки: „От това време, когато Спасителят научил 
апостолите, чрез Преданието започнало да идва до нас вече и незаписаното в 
Писанието; то чрез Божието всемогъщество започнало да се записва в обновените 
сърца в съответствие с Новия Завет” (Климент Александрийски, Стромати, кн. VI,
гл.15).

От тези древни свидетелства проличава, че Преданието не противоречи на 
Писанието, а е съгласно с него и има същите достойнства. Като се опитва да опази 
целостта и неповредеността на Преданието, Църквата чрез устата на своите отци и 
учители посочва критерии за различаване на истинското Предание от еретическите 
преиначавания. Преподобний Викентий, игумен Лерински в Галия (V в.) определя 
Преданието така: „В самата съборна Църква – пише той – всячески трябва да се 
придържаме към онова, в което са вярвали навсякъде, в което са вярвали винаги, в 
което вярват всички, защото само то в действителност и в собствен смисъл е съборно, 
както показва и самото значение на тази дума, което, доколкото е възможно, обхваща 
въобще всичко. А на това правило ние ще бъдем верни при това единствено условие, 

3 2Сол. 1:11; срв. Ленинградски и Новгородски митрополит Никодим, Православие, Християнско 
единство и миротворство,ч. II, СИ, С. 1979, с. 187-188.
4 2Сол. 2:15
5 1Тим. 6:20
6 2Тим. 2:2
7 1Кор. 11:2
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ако следваме всеобщността, древността, съгласието” (Никодим, Ленинградски и
Новгородски митрополит 1979:189-190). От следване на всеобщността би трябвало да 
разбираме признаването за истинска само на онази вяра, която се изповядва от цялата 
Църква. А от следване на древността – неотстъпване от учението, изповядвано от св. 
отци. Що се отнася до съгласието – значи да се приемат онези вероопределения и 
изяснения, към които се придържат всички пастири и учители.

В Църквата обикновено се говори за апостолско и църковно Предание, като 
второто произтича от първото и има тясна връзка с него. Тази връзка помежду личи 
особено ясно в евхаристийната практика. Във връзка с това задължително трябва да се 
позовем на св. ап. Павел, който, като напомня на коринтските християни за това велико 
тайнство на „Тялото и кръвта Господни”, нарича Евхаристията Предание, което той 
приема от Самия Господ8.

В Свещеното Писание съвсем накратко е описан начинът, по който да се 
извършва Евхаристията9. Макар и кратки, тези указания се появяват след като св.
Евхаристия се практикува в живота на първата християнска община. Така че древните 
християни, които все още не разполагат с Новозаветните свещени книги, всъщност на 
практика изпълняват заповедта Христова: „Това правете за мой спомен”. Те се 
ръководят от примера на апостолите

Както учението на Църквата, така и пълнотата на вярата не могат да се поместят в 
съзнанието на отделен неин член. Те се запазват от цялата Църква и се предават от нея 
от поколение на поколение като предание на Църквата. Тъкмо това Свещено Предание 
е най-ефикасната форма, чрез която Църквата пази учението си. Преданието е живата 
памет на Църквата, която, както знаем, е общество от вярващи люде, което съдържа 
истинското учение, разкриващо се в нейната история. 

В човешката памет Преданието се приема преди всичко като истинска жива сила. 
То е не само непрекъснато и неизчерпаемо, но е миналото и настоящето, в което вече 
живее бъдещето. В потвърждение на тази мисъл бихме могли да направим една
аналогия между Стария и Новия Завет. От нея става ясно, че Старият Завет не само че 
не се унищожава, но се изпълнява в Новия, който го съдържа в себе си предобразно и 
подготвително като свое бъдеще.

И днес Свещеното Предание е неразривно свързано с човешката памет. То 
действа критически, разкривайки преди всичко своя негативен и изключителен аспект: 
то отхвърля „скверните и бабешки басни”10, приемани от всички онези, чийто 
традиционализъм се състои в приемане с неограничено доверие на всичко онова, което 
прониква в живота на Църквата и остава в нея по силата на навика.

3: Блажени Теофилакт, архиепископ Български, Тълкувание на Евангелието, ч. 
I, (изд. Св. Вмчк Георги Зограф), Св. Гора.

. Против ересите, кн. III
. Стромати, кн. VI, гл.15

, 1979: Ленинградски и Новгородски митрополит 
Православие, Християнско единство и миротворство, ч. II, София: Синодално издателство

8 1Кор. 11:23-27
9 Мат. 26-26-28; Марк. 14:22-22-24; Лука 22:19-20; 1Кор. 11:23-25
10 1Тим. 4:7
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WORSHIP AND TRADITION IN THE OLD TESTAMENT – REMEMBRANCE AND MEMORY
Yanka Dragomirova

The object of this article is the worship and the tradition in the Old Testament as remembrance and 
memory. How they both served for this is clarified. It is shown that through commemorating the great festivals,
the people participated in establishing and remembering the meaningful history of Israel.

Key words: worship, tradition, remembrance, memory, Old Testament

Старият Завет не дава теоретично обяснение на паметта, не съдържа
размишления относно естеството - същността, психологията или функциите на 
запомнянето, но в него откриваме множество препратки за памет и спомен [Verhey
1997].

Библейската употреба на еврейския корен זכר и неговите производни не 
ограничава обекта на паметта до лица, факти и събития от миналото (включващо лица, 
факти и събития) [Eising 1981: 64-82]. В Св. Писание факти от настоящето (Кол. 4:18)
— и даже от бъдещето (Екл. 11:8; Евр. 11:22) — могат да бъдат „помнени”. Актът на 
спомнянето често се приписва на различни субекти и в тези случаи паметта е свързана с 
формирането на идентичност и определянето на поведение. Най-чест обект на 
човешките спомени в Стария Завет са: Бог (Втор. 8:18; Съд. 8:34; Пс. 41:5; 62:7; 76:4; 
77:35; Екл. 12:1; Ис. 57:11; 64:5; Иер. 51:50; Иез. 6:9; Иона 2:8; Зах. 10:9), Божиите дела 
(Втор. 5:15; 7:18; 8:2; 9:7; 16:3, 12; 24:9, 18, 22; 32:7; Пс. 76:12; 77:42; 104:5; 142:5; Иез.
16:22, 43, 61, 63; Мих. 6:5) и Божият закон (Числ. 15:39, 40; Пс. 102:18; 118:52; Мал. 
4:4). Култът – богослужението и традицията - служат на тази памет. 

Чрез най-големите празници, с техните ритуали и песни, народът участва в 
създаването и възпоменаването на значимата история на Израил и по този начин 
разбира себе си по-добре в светлината на това значимо минало. Паметта за важните 
събития осигурява връзка и приемственост в общността. Така Пасха, която Израил 
трябва да „помни” (Изх. 13:3: „И рече Мойсей на народа: помнете тоя ден, в който 
излязохте от Египет, от дома на робството, защото със силна ръка ви изведе Господ 
оттам”) е „спомен, възпоменание” (евр. (זכרן на Божието избавление на израилтяните от 
Египет (Изх. 12:14: „И тоя ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за 
Господа през (всички) ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”).

Названието на празника Пасха (евр. ּפסח ) традицията свързва с това, че Бог 
отминава домовете на израилтяните и не поразява първородните им (Изх. 12:12-13). 
Исторически погледнато главният, централният иудейски празник - Пасха е 
възпоменаване на съдбоносната за потомците на Яков нощ, когато те са на последна 
семейна трапеза в Египет, преди да поемат пътя си към Синай. Затова Пасхата е тясно 
свързана със значението на Изхода: като избавление по Божие благоволение от тежката 
участ в Египет и като начало на самостоятелен живот, при който постепенно се 
формира израилския народ. Ето защо Пасха е семеен и родов празник и празник на 



ако следваме всеобщността, древността, съгласието” (Никодим, Ленинградски и
Новгородски митрополит 1979:189-190). От следване на всеобщността би трябвало да 
разбираме признаването за истинска само на онази вяра, която се изповядва от цялата 
Църква. А от следване на древността – неотстъпване от учението, изповядвано от св. 
отци. Що се отнася до съгласието – значи да се приемат онези вероопределения и 
изяснения, към които се придържат всички пастири и учители.

В Църквата обикновено се говори за апостолско и църковно Предание, като 
второто произтича от първото и има тясна връзка с него. Тази връзка помежду личи 
особено ясно в евхаристийната практика. Във връзка с това задължително трябва да се 
позовем на св. ап. Павел, който, като напомня на коринтските християни за това велико 
тайнство на „Тялото и кръвта Господни”, нарича Евхаристията Предание, което той 
приема от Самия Господ8.

В Свещеното Писание съвсем накратко е описан начинът, по който да се 
извършва Евхаристията9. Макар и кратки, тези указания се появяват след като св.
Евхаристия се практикува в живота на първата християнска община. Така че древните 
християни, които все още не разполагат с Новозаветните свещени книги, всъщност на 
практика изпълняват заповедта Христова: „Това правете за мой спомен”. Те се 
ръководят от примера на апостолите

Както учението на Църквата, така и пълнотата на вярата не могат да се поместят в 
съзнанието на отделен неин член. Те се запазват от цялата Църква и се предават от нея 
от поколение на поколение като предание на Църквата. Тъкмо това Свещено Предание 
е най-ефикасната форма, чрез която Църквата пази учението си. Преданието е живата 
памет на Църквата, която, както знаем, е общество от вярващи люде, което съдържа 
истинското учение, разкриващо се в нейната история. 

В човешката памет Преданието се приема преди всичко като истинска жива сила. 
То е не само непрекъснато и неизчерпаемо, но е миналото и настоящето, в което вече 
живее бъдещето. В потвърждение на тази мисъл бихме могли да направим една
аналогия между Стария и Новия Завет. От нея става ясно, че Старият Завет не само че 
не се унищожава, но се изпълнява в Новия, който го съдържа в себе си предобразно и 
подготвително като свое бъдеще.

И днес Свещеното Предание е неразривно свързано с човешката памет. То 
действа критически, разкривайки преди всичко своя негативен и изключителен аспект: 
то отхвърля „скверните и бабешки басни”10, приемани от всички онези, чийто 
традиционализъм се състои в приемане с неограничено доверие на всичко онова, което 
прониква в живота на Църквата и остава в нея по силата на навика.

3: Блажени Теофилакт, архиепископ Български, Тълкувание на Евангелието, ч. 
I, (изд. Св. Вмчк Георги Зограф), Св. Гора.

. Против ересите, кн. III
. Стромати, кн. VI, гл.15

, 1979: Ленинградски и Новгородски митрополит 
Православие, Християнско единство и миротворство, ч. II, София: Синодално издателство

8 1Кор. 11:23-27
9 Мат. 26-26-28; Марк. 14:22-22-24; Лука 22:19-20; 1Кор. 11:23-25
10 1Тим. 4:7
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WORSHIP AND TRADITION IN THE OLD TESTAMENT – REMEMBRANCE AND MEMORY
Yanka Dragomirova

The object of this article is the worship and the tradition in the Old Testament as remembrance and 
memory. How they both served for this is clarified. It is shown that through commemorating the great festivals,
the people participated in establishing and remembering the meaningful history of Israel.
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Старият Завет не дава теоретично обяснение на паметта, не съдържа
размишления относно естеството - същността, психологията или функциите на 
запомнянето, но в него откриваме множество препратки за памет и спомен [Verhey
1997].

Библейската употреба на еврейския корен זכר и неговите производни не 
ограничава обекта на паметта до лица, факти и събития от миналото (включващо лица, 
факти и събития) [Eising 1981: 64-82]. В Св. Писание факти от настоящето (Кол. 4:18)
— и даже от бъдещето (Екл. 11:8; Евр. 11:22) — могат да бъдат „помнени”. Актът на 
спомнянето често се приписва на различни субекти и в тези случаи паметта е свързана с 
формирането на идентичност и определянето на поведение. Най-чест обект на 
човешките спомени в Стария Завет са: Бог (Втор. 8:18; Съд. 8:34; Пс. 41:5; 62:7; 76:4; 
77:35; Екл. 12:1; Ис. 57:11; 64:5; Иер. 51:50; Иез. 6:9; Иона 2:8; Зах. 10:9), Божиите дела 
(Втор. 5:15; 7:18; 8:2; 9:7; 16:3, 12; 24:9, 18, 22; 32:7; Пс. 76:12; 77:42; 104:5; 142:5; Иез.
16:22, 43, 61, 63; Мих. 6:5) и Божият закон (Числ. 15:39, 40; Пс. 102:18; 118:52; Мал. 
4:4). Култът – богослужението и традицията - служат на тази памет. 

Чрез най-големите празници, с техните ритуали и песни, народът участва в 
създаването и възпоменаването на значимата история на Израил и по този начин 
разбира себе си по-добре в светлината на това значимо минало. Паметта за важните 
събития осигурява връзка и приемственост в общността. Така Пасха, която Израил 
трябва да „помни” (Изх. 13:3: „И рече Мойсей на народа: помнете тоя ден, в който 
излязохте от Египет, от дома на робството, защото със силна ръка ви изведе Господ 
оттам”) е „спомен, възпоменание” (евр. (זכרן на Божието избавление на израилтяните от 
Египет (Изх. 12:14: „И тоя ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за 
Господа през (всички) ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”).

Названието на празника Пасха (евр. ּפסח ) традицията свързва с това, че Бог 
отминава домовете на израилтяните и не поразява първородните им (Изх. 12:12-13). 
Исторически погледнато главният, централният иудейски празник - Пасха е 
възпоменаване на съдбоносната за потомците на Яков нощ, когато те са на последна 
семейна трапеза в Египет, преди да поемат пътя си към Синай. Затова Пасхата е тясно 
свързана със значението на Изхода: като избавление по Божие благоволение от тежката 
участ в Египет и като начало на самостоятелен живот, при който постепенно се 
формира израилския народ. Ето защо Пасха е семеен и родов празник и празник на 
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благодарност към Яхве за спасението – една важна тема в цялата израилска история 
[Шиваров 1992:504-505].

Пасха е най-старият израилски празник. Предписанието за начина на 
празнуването й е дадено в Изх. 12:1-13:16. В него е описано фактически протичането й 
в навечерието на Изхода на израилтяните от Египет.1 Празнуването трябва да бъде в 
пълнолунието на първия2 месец (Изх.12:2) на пролетта (т.е. авив, който по-късно е 
наречен нисан)3, когато започва ечемичената жътва. Подготовката на празника започва 
на 10-ти авив-нисан, когато трябва да се избере едногодишно мъжко агне, съобразно 
големината на семейството (Изх.12:3-5). На 14 нисан вечерта агнето трябва да бъде 
заклано (Изх. 12:6). С китка исоп трябва да се вземе от кръвта, събрана в съд, и да се 
помажат горният праг и двата спонеца на вратата на къщата, където се яде пасхалното 
агне (12:7, 22). Агнето трябва да бъде изпечено на огън без да се счупи негова кост 
(12:9, 46). То трябва да бъде ядено с горчиви треви и безквасен хляб (12:8). Агнето 
трябва да бъде ядено бързо, като всеки е облечен с връхната си дреха, препасан като за 
път, обут със сандали и с тояга в ръка (12:11). Онова, което не е изядено от агнето, 
трябва да бъде изгорено (12:10). Всички поколения трябва да спазват този празник 
(12:14, 24, 42, 47). Роби и пришълци могат да участват в него, ако са обрязани (12:44, 
48). Чрез ритуала и честването на Пасха следващите поколения не само възпоменават 
събитията, но правят тази история тяхна, стават участници в нея. 

По същия начин е честван и празникът Безквасници (евр. מצות)- спазвани са 
правила и обичаи, за да се „помни” Изхода (Изх. 13:8–10, Втор. 16:3) и приготвянето на 
безквасни хлябове поради бързината, с която израилтяните напускат Египет (Изх. 
12:39)

Този празник, отбелязван непосредствено след Пасха, е характерен с това, че в 
течение на неговите седем дни (от 15-ти до 21- ви нисан) трябва да бъде махнат квасът4

от къщите и се яде само безквасен хляб (Изх. 12:15-20). Оттук и неговото име: 
Безквасници. Първият и последният ден на този празник се отбелязват тържествено. В 
тях не се работи и има празнично събрание в светилището (скинията, храма). 
Предвиждат се съответни жертви, между които е характерно принасянето на първи 
сноп от жътвата, който свещеникът полюшва пред Господ. С това и с всесъжение на 
шиле с хлебен принос се открива и жътвата (Лев. 23:6-12). 

Празникът Шатри – Суккот (евр. סכות) е третият празник, който възпоменава 
събития, свързани с Изхода на израилтяните от Египет. Той продължава от 15-ия до 22-
ия ден на седмия месец - тишри, когато цялата реколта е прибрана. Задължение на 

1 Това е изключение от правилото, че всички закони са дадени в пустинята, което е и причина да бъде 
посочено местоположението – в Египетската земя. Предписанието – законът за годишното честване на 
Пасха предшества събитията, които ознаменува.
2 Еврейските месеци, както и дните на седмицата са дадени с редни числителни. Отсъствието на имена за 
тях се дължи вероятно на желанието да бъде избягнато каквото и да е смесване с политеистичните 
календари. Имената на месеците, използвани от евреите днес, са заимствани от вавилонския календар. 
[Sarna 1991:54].
3 Месецът е наречен тук според ханаанското си име авив, „току що узряло зърно” (Изх. 13:4), а по-
късното му вавилонско име е нисан (Неем. 2:1). Това отговаря на март-април. Пасхата е пролетен 
празник само защото Израил действително избягва от Египет през пролетта (Изх. 13:4). Новата година от 
тук нататък се брои от този месец, защото изходът (който се случва тогава) е началото на живота на 
Израил като нация. Както всички празници на Израил, неговото съблюдаване е здраво вкоренено в 
историята на Израил и Божиите спасителни дела [Коул 2002:137].
4 Това правило е повторено в стихове 19-20 и 13:7. Квасът (евр. שאר) е закваващото вещество, а хамец 
евр. המצ е храна, към която е добавен квас, за да ускори нарастването на тестото. Не е посочена причина 
за забрана на кваса. По-късно квасът, който предизвиква ферментация в тестото, е свързван с разложение 
и е схващан образно като символ на морална и духовна поквара. Вж. Мат. 16:6; Марк. 8:15; Лук.12:1; І 
Кор. 5:7,8; Гал. 5:9 [Sarna 1991:58,245].

всеки мъж от Израил е да се яви на него, като по време на празненствата всички евреи 
по рождение трябва да живеят във временни колиби (шатри, сенници), направени от 
дърво и палмови клони. През празничния период ежедневно се принасят многобройни 
жертви, които са описани подробно в Числ. 29:12-38. Този празник на беритбата (евр.  הג
האסף – Изх. 23:16; 34:22) е възможност за радостно празнуване, което след плена се 
превръща дори в нещо, наподобяващо карнавал. Поводът обаче е да се припомни 
Божията доброта и милостта Му, изявена в историята, както и да се утвърди 
суверенитета Му върху цялото творение и върху заветния народ [Харисън 2008:249].
Празникът трябва да напомня конкретно за времето, когато израилтяните странстват 
под водачеството на Моисей и живеят в шатри: „за да знаят поколенията ви, че Аз в 
сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм 
Господ, Бог ваш.”( Лев. 23:43)5. Указания за празника Шатри са дадени в Лев.23:39-43
и Втор. 16:13-16.

Първият ден на седмия месец (тишри) също е описан като „паметен” (евр. זכרון): 
„кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте 
тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, празник Тръби, свещено събрание 
(имайте)” (Лев. 23:24). Седмият месец е най-светият месец в календара, поради 
голямото значение на числото седем за израилтяните. Той е най-празничният, най-
тържественият месец на годината с три различни повода за честване.6

Първият ден на месеца е ден за „тържествена почивка” и „свещено събрание”. 
Той е „паметен” (евр. זכרון), отбелязван с „тръбно възклицание” – силно изсвирване с 
рог на овен7. В древен Израил звукът на роговете е използван в религиозни и военни 
случаи с различна цел [Stradling 2007:844].8 Тук той отбелязва споменатия тържествен 
ден. Израил вярва, че неговото бъдеще се определя от делата на Бог, с които Той му 
припомня своите обещания. Така терминът זכרון „паметен” охарактеризира значимостта 
на този ден - Израил помни своя Бог и неговите дела и Бог помни Израил. Бог дава на 
израилтяните знаци и ритуали, чрез които да ги накара да Го помнят. От своя страна 
народът подтиква Бог, в съответствие с условията на завета и обещанията към предците 
му, да постъпва благосклонно с него. Паметта е от съществено значение и за двете 
страни на завета, за да бъдат запазени заветните взаимоотношения в сила, а целта на 
обичая - да съдейства за продължителността на тези отношения. 

Освен обичайните жертвоприношения за новолуние, на първия ден от седмия 
месец се изискват допълнителни всеизгаряния (Числ. 29:2-6), които бележат светостта 
на този месец [Уенъм 2007:250]. Нито този текст, нито някой от другите четири пасажа 
с календари в Петокнижието посочва значението на този ден. След плена първият ден 
на месец тишри почва да се чества като начало на еврейската гражданска година Рош 
Хашана (евр. ראש השנה), така че на практика празникът на роговете се превръща в 
новогодишно тържество. Хората си припомнят Божиите милости, които имат поради 
завета, както и факта, че ако продължават да спазват своята част от завета, ще бъдат 
благославяни от Бога и през следващата година [Харисън 2008:247,248].

5 Според Изх. 12:37 Суккот е името на първата спирка по пътя на изхода от Египет. Levine счита, че 
двойната употреба може да е умишлена: Бог довежда израилтяните до Суккот, когато Той ги води да 
излязат от Египет и Той им дава да обитават в шатри („суккот” - евр. סכות ) [Levine 1989:163].
6 Една от причините през този месец да има повече празници е, че през него по- голямата част от 
селскостопанската работа е приключила – края на събирането, урожая на гроздето и маслините и преди 
приготвянето на почвата за зимните посеви. 
7 Този рог не бива да бъде бъркан с тръбите от Числ. 10 гл. Предназначението на роговете и тръбите 
често съвпада. Те трябва да бъдат различавани не по употребата им, а по това кой ги употребява. Тръбите 
са използвани само от свещеници [Levine 1989:373].
8 В Стария Завет употреба на рог е засвидетелствана в: Съд. 3:27; 6:34; 7:8, 16-22, І Царств. 13:3; ІІ 
Царств. 6:15; 15:10; 18:16; 20:1, 22; ІV Царств. 9:13; Иер.4:21; Ос. 5:8; Пс. 46:6; 97:6.
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благодарност към Яхве за спасението – една важна тема в цялата израилска история 
[Шиваров 1992:504-505].

Пасха е най-старият израилски празник. Предписанието за начина на 
празнуването й е дадено в Изх. 12:1-13:16. В него е описано фактически протичането й 
в навечерието на Изхода на израилтяните от Египет.1 Празнуването трябва да бъде в 
пълнолунието на първия2 месец (Изх.12:2) на пролетта (т.е. авив, който по-късно е 
наречен нисан)3, когато започва ечемичената жътва. Подготовката на празника започва 
на 10-ти авив-нисан, когато трябва да се избере едногодишно мъжко агне, съобразно 
големината на семейството (Изх.12:3-5). На 14 нисан вечерта агнето трябва да бъде 
заклано (Изх. 12:6). С китка исоп трябва да се вземе от кръвта, събрана в съд, и да се 
помажат горният праг и двата спонеца на вратата на къщата, където се яде пасхалното 
агне (12:7, 22). Агнето трябва да бъде изпечено на огън без да се счупи негова кост 
(12:9, 46). То трябва да бъде ядено с горчиви треви и безквасен хляб (12:8). Агнето 
трябва да бъде ядено бързо, като всеки е облечен с връхната си дреха, препасан като за 
път, обут със сандали и с тояга в ръка (12:11). Онова, което не е изядено от агнето, 
трябва да бъде изгорено (12:10). Всички поколения трябва да спазват този празник 
(12:14, 24, 42, 47). Роби и пришълци могат да участват в него, ако са обрязани (12:44, 
48). Чрез ритуала и честването на Пасха следващите поколения не само възпоменават 
събитията, но правят тази история тяхна, стават участници в нея. 

По същия начин е честван и празникът Безквасници (евр. מצות)- спазвани са 
правила и обичаи, за да се „помни” Изхода (Изх. 13:8–10, Втор. 16:3) и приготвянето на 
безквасни хлябове поради бързината, с която израилтяните напускат Египет (Изх. 
12:39)

Този празник, отбелязван непосредствено след Пасха, е характерен с това, че в 
течение на неговите седем дни (от 15-ти до 21- ви нисан) трябва да бъде махнат квасът4

от къщите и се яде само безквасен хляб (Изх. 12:15-20). Оттук и неговото име: 
Безквасници. Първият и последният ден на този празник се отбелязват тържествено. В 
тях не се работи и има празнично събрание в светилището (скинията, храма). 
Предвиждат се съответни жертви, между които е характерно принасянето на първи 
сноп от жътвата, който свещеникът полюшва пред Господ. С това и с всесъжение на 
шиле с хлебен принос се открива и жътвата (Лев. 23:6-12). 

Празникът Шатри – Суккот (евр. סכות) е третият празник, който възпоменава 
събития, свързани с Изхода на израилтяните от Египет. Той продължава от 15-ия до 22-
ия ден на седмия месец - тишри, когато цялата реколта е прибрана. Задължение на 

1 Това е изключение от правилото, че всички закони са дадени в пустинята, което е и причина да бъде 
посочено местоположението – в Египетската земя. Предписанието – законът за годишното честване на 
Пасха предшества събитията, които ознаменува.
2 Еврейските месеци, както и дните на седмицата са дадени с редни числителни. Отсъствието на имена за 
тях се дължи вероятно на желанието да бъде избягнато каквото и да е смесване с политеистичните 
календари. Имената на месеците, използвани от евреите днес, са заимствани от вавилонския календар. 
[Sarna 1991:54].
3 Месецът е наречен тук според ханаанското си име авив, „току що узряло зърно” (Изх. 13:4), а по-
късното му вавилонско име е нисан (Неем. 2:1). Това отговаря на март-април. Пасхата е пролетен 
празник само защото Израил действително избягва от Египет през пролетта (Изх. 13:4). Новата година от 
тук нататък се брои от този месец, защото изходът (който се случва тогава) е началото на живота на 
Израил като нация. Както всички празници на Израил, неговото съблюдаване е здраво вкоренено в 
историята на Израил и Божиите спасителни дела [Коул 2002:137].
4 Това правило е повторено в стихове 19-20 и 13:7. Квасът (евр. שאר) е закваващото вещество, а хамец 
евр. המצ е храна, към която е добавен квас, за да ускори нарастването на тестото. Не е посочена причина 
за забрана на кваса. По-късно квасът, който предизвиква ферментация в тестото, е свързван с разложение 
и е схващан образно като символ на морална и духовна поквара. Вж. Мат. 16:6; Марк. 8:15; Лук.12:1; І 
Кор. 5:7,8; Гал. 5:9 [Sarna 1991:58,245].

всеки мъж от Израил е да се яви на него, като по време на празненствата всички евреи 
по рождение трябва да живеят във временни колиби (шатри, сенници), направени от 
дърво и палмови клони. През празничния период ежедневно се принасят многобройни 
жертви, които са описани подробно в Числ. 29:12-38. Този празник на беритбата (евр.  הג
האסף – Изх. 23:16; 34:22) е възможност за радостно празнуване, което след плена се 
превръща дори в нещо, наподобяващо карнавал. Поводът обаче е да се припомни 
Божията доброта и милостта Му, изявена в историята, както и да се утвърди 
суверенитета Му върху цялото творение и върху заветния народ [Харисън 2008:249].
Празникът трябва да напомня конкретно за времето, когато израилтяните странстват 
под водачеството на Моисей и живеят в шатри: „за да знаят поколенията ви, че Аз в 
сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм 
Господ, Бог ваш.”( Лев. 23:43)5. Указания за празника Шатри са дадени в Лев.23:39-43
и Втор. 16:13-16.

Първият ден на седмия месец (тишри) също е описан като „паметен” (евр. זכרון): 
„кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте 
тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, празник Тръби, свещено събрание 
(имайте)” (Лев. 23:24). Седмият месец е най-светият месец в календара, поради 
голямото значение на числото седем за израилтяните. Той е най-празничният, най-
тържественият месец на годината с три различни повода за честване.6

Първият ден на месеца е ден за „тържествена почивка” и „свещено събрание”. 
Той е „паметен” (евр. זכרון), отбелязван с „тръбно възклицание” – силно изсвирване с 
рог на овен7. В древен Израил звукът на роговете е използван в религиозни и военни 
случаи с различна цел [Stradling 2007:844].8 Тук той отбелязва споменатия тържествен 
ден. Израил вярва, че неговото бъдеще се определя от делата на Бог, с които Той му 
припомня своите обещания. Така терминът זכרון „паметен” охарактеризира значимостта 
на този ден - Израил помни своя Бог и неговите дела и Бог помни Израил. Бог дава на 
израилтяните знаци и ритуали, чрез които да ги накара да Го помнят. От своя страна 
народът подтиква Бог, в съответствие с условията на завета и обещанията към предците 
му, да постъпва благосклонно с него. Паметта е от съществено значение и за двете 
страни на завета, за да бъдат запазени заветните взаимоотношения в сила, а целта на 
обичая - да съдейства за продължителността на тези отношения. 

Освен обичайните жертвоприношения за новолуние, на първия ден от седмия 
месец се изискват допълнителни всеизгаряния (Числ. 29:2-6), които бележат светостта 
на този месец [Уенъм 2007:250]. Нито този текст, нито някой от другите четири пасажа 
с календари в Петокнижието посочва значението на този ден. След плена първият ден 
на месец тишри почва да се чества като начало на еврейската гражданска година Рош 
Хашана (евр. ראש השנה), така че на практика празникът на роговете се превръща в 
новогодишно тържество. Хората си припомнят Божиите милости, които имат поради 
завета, както и факта, че ако продължават да спазват своята част от завета, ще бъдат 
благославяни от Бога и през следващата година [Харисън 2008:247,248].

5 Според Изх. 12:37 Суккот е името на първата спирка по пътя на изхода от Египет. Levine счита, че 
двойната употреба може да е умишлена: Бог довежда израилтяните до Суккот, когато Той ги води да 
излязат от Египет и Той им дава да обитават в шатри („суккот” - евр. סכות ) [Levine 1989:163].
6 Една от причините през този месец да има повече празници е, че през него по- голямата част от 
селскостопанската работа е приключила – края на събирането, урожая на гроздето и маслините и преди 
приготвянето на почвата за зимните посеви. 
7 Този рог не бива да бъде бъркан с тръбите от Числ. 10 гл. Предназначението на роговете и тръбите 
често съвпада. Те трябва да бъдат различавани не по употребата им, а по това кой ги употребява. Тръбите 
са използвани само от свещеници [Levine 1989:373].
8 В Стария Завет употреба на рог е засвидетелствана в: Съд. 3:27; 6:34; 7:8, 16-22, І Царств. 13:3; ІІ 
Царств. 6:15; 15:10; 18:16; 20:1, 22; ІV Царств. 9:13; Иер.4:21; Ос. 5:8; Пс. 46:6; 97:6.
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Hartley предполага, че липсата на детайли и ритуали за празнуването на този ден 
в древния Израил е може би резултат от известността, която новогодишните празници 
имат в политеистичните религии на израилските съседи, бидейки централни за техния 
светоглед [Hartley1998:23].

Към възпоменаващите събития от Стария Завет еврейски празници могат да се 
отнесат и някои възникнали по-късно. Такъв е празникът Пурим (евр. פורים). Основание 
за това откриваме в Естир 9:28: „и да бъдат тия дни паметни и празнувани във всички 
родове, във всяко племе, във всяка област и във всеки град; и тия дни Пурим да се не 
отменят у юдеите, и споменът за тях да не изчезне у децата им.”

Празникът Пурим възпоменава събития в Персия с щастлив и радостен край –
спасяване на тамошните юдеи от жестоко преследване, които са описани в книга Естир. 
При царуването на Артаксеркс, вероятно персийския цар Ксеркс І (486-465г. пр. Хр.), 
но е възможно и да е Артаксеркс ІІ (404-359 г. пр. Хр.), везирът Аман решава да избие 
всички юдеи. Тъй като е суверен, той хвърля жребий, за да определи благоприятен ден, 
в който юдеите да бъдат погубени. Благодарение на Мардохай и неговата племенница 
Естир, която става царица, юдеите са спасени и Аман е наказан. Думата пур  за ,(פור)
която в Ест. 3:7; 9:24, 26 се казва, че означава „жребие”, не е еврейска, а идва от 
акадската дума puru - – „хвърлям жребий” [Koehler 1958:756].9

Най-ранното свидетелство извън Стария Завет, в което се споменава празникът,
е ІІ Мак. 15:36. В него се посочва, че през 161 г. пр. Хр. е издаден указ да се празнува 
ежегодно на „тринайсетия ден на дванайсетия месец, наречен по сирийски адар, ден 
преди Мардохеев ден”. Ако ІІ книга Макавейска е написана ок. средата на І в. пр. Хр.,
това показва, че към 50 г. пр. Хр. Пурим се отбелязва на четиринайсетия ден от адар. За 
празнуването на 14-ти и 15-ти адар, в края на годината, започваща през пролетта, 
съобщава и Йосиф Флавий (Юд. древн. ХІ. 6.13) [Wright 2007:1147].

Празникът Пурим се отличава със своя светски характер. Устройват се веселби и 
гощавки, правят се взаимни подаръци (срв. Ест. 9:19). Дори равини разрешават да се 
пие, докато вече не може да се различава „Проклет да е Аман” от „Благословен да е 
Мардохай”. Много по-късно се появява обичай, който превръща Пурим в нещо като 
карнавал [Шиваров 1992:511].

Заплахата, целяща унищожаването на юдеите, се превръща в повод за 
обединяването им, и Пурим, подобно на другите празници на евреите, без съмнение 
играе важна роля за оцеляването през вековете на юдеите, разпръснати из различни 
географски области, тъй като със своите особености отделя юдеите от другите хора
[Балдуин 2006:144-145].

І книга Макавейска 4:36-59 съдържа свидетелства за учредяването на един от по-
късните израилски празници - Обновление или Освещение - Ханукка (евр. הנכה), който 
също възпоменава историческо събитие. Антиох ІV Епифан, след като осквернява 
Йерусалимския храм и неговия олтар, издига езически олтар върху жертвеника за 
всесъжение и на 25 кислев (декември) 167 г. пр. Хр принася върху него жертва на Зевс. 
Три години по-късно Иуда Макавей, след своята първа победа, очиства светилището, 
построява нов олтар и го освещава на 25 кислев 164 г. пр. Хр. (І Мак. 4:52сл.; 2 Мак. 
2:10;10:5). Тогава той нарежда „дните на обновата на жертвеника да се празнуват с 

9 Хвърлянето на жребий е често срещана практика в древния Изток и в някои определени ситуации се 
използва и в Израил като средство за водителство (напр. при разпределянето на Ханаанската земя между 
племената Ис. Нав 15:1 и сл). При законосъобразна употреба на жребия, Господ изявява волята си 
(Пр.16:13). [Балдуин 2006:96,97]

веселие и радост в свое време, всяка година осем дена, от двайсетия ден на месец 
кислев” (І Мак. 4:52).10

Според юдейското предание, когато юдеите влизат в осквернения храм, 
единственото нещо, което било останало култово чисто, било едно шишенце маслинено 
масло, чието съдържание би стигнало да светят светилниците един ден. По чудо били 
запалени всички светилници и горели осем дни.11 Затова празникът се нарича от Йосиф 
Флавий празник „на светлината” (Юд. древн. ХІІ.7.7).

На този празник се принасят жертви в храма, носят се зелени клончета и 
палмови клонки и се пеят химни (ІІ Мак. 10:6; І Мак. 4:54). Вероятно се е пеел отначало 
и псалом 29, както може би сочи надписът му – „песен при обновяване на дома”, но 
преди всичко се пеят алилуйните псалми (112-117). Пред всеки дом тогава се запалва 
лампа. Тези празнични дни са работни.

Въпреки че не е споменат в каноничните книги на Стария Завет, празникът 
Обновление – Ханукка, като възпоменава обновяването на храма в Йерусалим, 
потвърждава идеалите на юдаизма и става едно от най-известните и съблюдавани 
еврейски чествания. 

Не само отделните празници, а и различни традиции служат като памет за 
Божиите дела и закон. Освобождаването на израилтяните от Египет е незаличимо 
събитие в паметта им. Редица символи са създадени, за да пресъздават преживяното. 
Такава функция изпълняват подпомагащите паметта средства, поставяни върху ръката 
и главата – т.н. филактерии (евр. תפילין).12 Традиционното равинско тълкуване приема 
Изх. 13:9: „И това да ти бъде знак на ръката ти и спомен (евр. זכרון) пред очите ти, та 
законът Господен да бъде в устата ти; защото със силна ръка те изведе Господ (Бог) от 
Египет” [Sarna 1991:66]. Разбирането на Изх. 13:9,16 в буквален, а не метафоричен 
смисъл, се подкрепя от Втор. 6:8; 11:18: „вложете тия Негови думи в сърцето си и в 
душата си, завържете ги на ръката си за знак, и да бъдат те завръзка над очите ви”
[Sarna 1991:270-273].

Сродна функция, с тази на филактериите, има поставянето на ресни / пискюли 
(евр. ציצת) в краищата на дрехите: „И рече Господ на Моисея, думайки: обади на 
синовете Израилеви и им кажи да си правят ресни по скутовете на своите дрехи в 
поколенията си, и в ресните, що са по скутовете, да вплитат нишки от синкава вълна; и 
да ги носите в ресните, та, кога ги гледате, да си спомняте за всички заповеди Господни 
и да ги изпълнявате и да не вървите след сърцето си и очите си, които ви влекат към 
блудодеяние, за да помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред 
вашия Бог” (Числ. 15:37-40). Целта на тези пискюли е обяснена чрез глаголите 
„гледам”, „спомням си”, „изпълнявам” (ст. 39). Те убедително очертават 
педагогическата сръчност на ритуалната система на Закона: поглед (т.е. сетива), 
съчетан със спомен (т.е. интелект) е приведен в действие (т.е. добри дела). Текстът (ст. 
39) добавя и ограничителна функция: да обуздават страстите и така да предотвратяват 
неправилни учения и блудство. Крайната цел на носенето на пискюли е посочена в ст.

10 Според ІІ Мак. 2:10–12; 10:1–8 празникът продължава осем дни, защото така цар Соломон празнува 
освещаването на Първия храм (ІІІ Царств. 8:63-66).
11 В памет на това събитие главното предписание за Ханука е през осемте дни на празника да се палят 
свещи в специални свещници или лампи. Първия ден се запалва една свещ, на втория две и т.н. до осмия. 
Сведения за запалването на свещи като заповед за празника се съдържат във Вавилонския Талмуд 
(Shabbath 21b).
12 В българския синодален превод „хранилища” (срав. Мат. 23:5). Филактериите са малки кожени 
кутийки, боядисани в черно, съдържащи паргаментни свитъци, на които са написани следните четири 
текста от Петокнижието: Изх. 13:1-10; 13:11-16; Втор. 6:4-9 и 11:13-21. Кутийките се привързват на 
лявата ръка или на средата на челото посредством ремък. Вж. [Ellison 2007:1448].
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Hartley предполага, че липсата на детайли и ритуали за празнуването на този ден 
в древния Израил е може би резултат от известността, която новогодишните празници 
имат в политеистичните религии на израилските съседи, бидейки централни за техния 
светоглед [Hartley1998:23].

Към възпоменаващите събития от Стария Завет еврейски празници могат да се 
отнесат и някои възникнали по-късно. Такъв е празникът Пурим (евр. פורים). Основание 
за това откриваме в Естир 9:28: „и да бъдат тия дни паметни и празнувани във всички 
родове, във всяко племе, във всяка област и във всеки град; и тия дни Пурим да се не 
отменят у юдеите, и споменът за тях да не изчезне у децата им.”

Празникът Пурим възпоменава събития в Персия с щастлив и радостен край –
спасяване на тамошните юдеи от жестоко преследване, които са описани в книга Естир. 
При царуването на Артаксеркс, вероятно персийския цар Ксеркс І (486-465г. пр. Хр.), 
но е възможно и да е Артаксеркс ІІ (404-359 г. пр. Хр.), везирът Аман решава да избие 
всички юдеи. Тъй като е суверен, той хвърля жребий, за да определи благоприятен ден, 
в който юдеите да бъдат погубени. Благодарение на Мардохай и неговата племенница 
Естир, която става царица, юдеите са спасени и Аман е наказан. Думата пур  за ,(פור)
която в Ест. 3:7; 9:24, 26 се казва, че означава „жребие”, не е еврейска, а идва от 
акадската дума puru - – „хвърлям жребий” [Koehler 1958:756].9

Най-ранното свидетелство извън Стария Завет, в което се споменава празникът,
е ІІ Мак. 15:36. В него се посочва, че през 161 г. пр. Хр. е издаден указ да се празнува 
ежегодно на „тринайсетия ден на дванайсетия месец, наречен по сирийски адар, ден 
преди Мардохеев ден”. Ако ІІ книга Макавейска е написана ок. средата на І в. пр. Хр.,
това показва, че към 50 г. пр. Хр. Пурим се отбелязва на четиринайсетия ден от адар. За 
празнуването на 14-ти и 15-ти адар, в края на годината, започваща през пролетта, 
съобщава и Йосиф Флавий (Юд. древн. ХІ. 6.13) [Wright 2007:1147].

Празникът Пурим се отличава със своя светски характер. Устройват се веселби и 
гощавки, правят се взаимни подаръци (срв. Ест. 9:19). Дори равини разрешават да се 
пие, докато вече не може да се различава „Проклет да е Аман” от „Благословен да е 
Мардохай”. Много по-късно се появява обичай, който превръща Пурим в нещо като 
карнавал [Шиваров 1992:511].

Заплахата, целяща унищожаването на юдеите, се превръща в повод за 
обединяването им, и Пурим, подобно на другите празници на евреите, без съмнение 
играе важна роля за оцеляването през вековете на юдеите, разпръснати из различни 
географски области, тъй като със своите особености отделя юдеите от другите хора
[Балдуин 2006:144-145].

І книга Макавейска 4:36-59 съдържа свидетелства за учредяването на един от по-
късните израилски празници - Обновление или Освещение - Ханукка (евр. הנכה), който 
също възпоменава историческо събитие. Антиох ІV Епифан, след като осквернява 
Йерусалимския храм и неговия олтар, издига езически олтар върху жертвеника за 
всесъжение и на 25 кислев (декември) 167 г. пр. Хр принася върху него жертва на Зевс. 
Три години по-късно Иуда Макавей, след своята първа победа, очиства светилището, 
построява нов олтар и го освещава на 25 кислев 164 г. пр. Хр. (І Мак. 4:52сл.; 2 Мак. 
2:10;10:5). Тогава той нарежда „дните на обновата на жертвеника да се празнуват с 

9 Хвърлянето на жребий е често срещана практика в древния Изток и в някои определени ситуации се 
използва и в Израил като средство за водителство (напр. при разпределянето на Ханаанската земя между 
племената Ис. Нав 15:1 и сл). При законосъобразна употреба на жребия, Господ изявява волята си 
(Пр.16:13). [Балдуин 2006:96,97]

веселие и радост в свое време, всяка година осем дена, от двайсетия ден на месец 
кислев” (І Мак. 4:52).10

Според юдейското предание, когато юдеите влизат в осквернения храм, 
единственото нещо, което било останало култово чисто, било едно шишенце маслинено 
масло, чието съдържание би стигнало да светят светилниците един ден. По чудо били 
запалени всички светилници и горели осем дни.11 Затова празникът се нарича от Йосиф 
Флавий празник „на светлината” (Юд. древн. ХІІ.7.7).

На този празник се принасят жертви в храма, носят се зелени клончета и 
палмови клонки и се пеят химни (ІІ Мак. 10:6; І Мак. 4:54). Вероятно се е пеел отначало 
и псалом 29, както може би сочи надписът му – „песен при обновяване на дома”, но 
преди всичко се пеят алилуйните псалми (112-117). Пред всеки дом тогава се запалва 
лампа. Тези празнични дни са работни.

Въпреки че не е споменат в каноничните книги на Стария Завет, празникът 
Обновление – Ханукка, като възпоменава обновяването на храма в Йерусалим, 
потвърждава идеалите на юдаизма и става едно от най-известните и съблюдавани 
еврейски чествания. 

Не само отделните празници, а и различни традиции служат като памет за 
Божиите дела и закон. Освобождаването на израилтяните от Египет е незаличимо 
събитие в паметта им. Редица символи са създадени, за да пресъздават преживяното. 
Такава функция изпълняват подпомагащите паметта средства, поставяни върху ръката 
и главата – т.н. филактерии (евр. תפילין).12 Традиционното равинско тълкуване приема 
Изх. 13:9: „И това да ти бъде знак на ръката ти и спомен (евр. זכרון) пред очите ти, та 
законът Господен да бъде в устата ти; защото със силна ръка те изведе Господ (Бог) от 
Египет” [Sarna 1991:66]. Разбирането на Изх. 13:9,16 в буквален, а не метафоричен 
смисъл, се подкрепя от Втор. 6:8; 11:18: „вложете тия Негови думи в сърцето си и в 
душата си, завържете ги на ръката си за знак, и да бъдат те завръзка над очите ви”
[Sarna 1991:270-273].

Сродна функция, с тази на филактериите, има поставянето на ресни / пискюли 
(евр. ציצת) в краищата на дрехите: „И рече Господ на Моисея, думайки: обади на 
синовете Израилеви и им кажи да си правят ресни по скутовете на своите дрехи в 
поколенията си, и в ресните, що са по скутовете, да вплитат нишки от синкава вълна; и 
да ги носите в ресните, та, кога ги гледате, да си спомняте за всички заповеди Господни 
и да ги изпълнявате и да не вървите след сърцето си и очите си, които ви влекат към 
блудодеяние, за да помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред 
вашия Бог” (Числ. 15:37-40). Целта на тези пискюли е обяснена чрез глаголите 
„гледам”, „спомням си”, „изпълнявам” (ст. 39). Те убедително очертават 
педагогическата сръчност на ритуалната система на Закона: поглед (т.е. сетива), 
съчетан със спомен (т.е. интелект) е приведен в действие (т.е. добри дела). Текстът (ст. 
39) добавя и ограничителна функция: да обуздават страстите и така да предотвратяват 
неправилни учения и блудство. Крайната цел на носенето на пискюли е посочена в ст.

10 Според ІІ Мак. 2:10–12; 10:1–8 празникът продължава осем дни, защото така цар Соломон празнува 
освещаването на Първия храм (ІІІ Царств. 8:63-66).
11 В памет на това събитие главното предписание за Ханука е през осемте дни на празника да се палят 
свещи в специални свещници или лампи. Първия ден се запалва една свещ, на втория две и т.н. до осмия. 
Сведения за запалването на свещи като заповед за празника се съдържат във Вавилонския Талмуд 
(Shabbath 21b).
12 В българския синодален превод „хранилища” (срав. Мат. 23:5). Филактериите са малки кожени 
кутийки, боядисани в черно, съдържащи паргаментни свитъци, на които са написани следните четири 
текста от Петокнижието: Изх. 13:1-10; 13:11-16; Втор. 6:4-9 и 11:13-21. Кутийките се привързват на 
лявата ръка или на средата на челото посредством ремък. Вж. [Ellison 2007:1448].
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40: „за да помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред вашия 
Бог” [Milgrom 1990:410-414].

Така Израил „помни” Господ, а култовите церемонии и молитви прославят Бог, 
Който „вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове” (Пс. 104:8). 
Заветът се предполага и когато се казва, че Господ си спомни „Своята любов (към 
Якова) и верността Си към Израилевия дом”  Пс. 97:3; „Своето обещание”( Пс. 104:42 ); 
„Своята милост” (Лука 1:54). 

Литургичният, богослужебният спомен дава възможност на израилтяните отново 
и отново да преживяват основните събития на завета с Господ. Като участват в 
богослуженията и спазват традициите, те стават реални свидетели и участници в 
свещенодействията, които формират евреите и ги правят Божий избран народ.
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THE BIBLE AND THE SCIENCE IN HUMAN MEMORY
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The aim of this article is to present essential theoretical studies into the knowledge given by the Bible 
and science and their significance and impact on the memory of mankind. Undoubtedly, both cognitive systems 
complement one another: biblical gives answer to the question on the unconditional beginning and significance
of being; scientific studies the inner structure. Both contribute to the development of mankind as they preserve 
human experience accumulated for years. This storage of information keeps vivid the memory of mankind of 
general paces of human development and culture.
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Несъмнено темата за ролята на Библията и науката в паметта на човечеството е 
много обширна. При изложението на настоящата статия няма да търся отговор на 
въпроса що е памет или пък да правя логико-семантичен анализ на понятието „памет”. 
Освен това ще се абстрахирам и от неврофизиологичните и информационни аспекти на 
паметта. 

Целта ми е да представя теоретични размишления за знанията, които ни дават 
двете познавателни системи, и за значението и въздействието им върху съзнанието на 
човека.  Затова ще се позова на съвременните научни постижения от областта на 
информатиката и по-скоро на информацията в ДНК и произхода на живота, като ги 
сравня с библейското учение.

Новите технологии, които позволяват да се изследват и най-малките детайли на 
клетката, показват, че тя е най-комплексната система. Благодарение на хармоничната 
дейност на множеството съставящи я структури (клетъчна мембрана, цитоплазма, 
генетичен апарат), тя функционира. Отсъствието на една от тях разрушава клетката. 
Следователно, първата клетка, възникнала на земята, още от самото начало, е трябвало 
да притежава всички необходими жизнени частици, за да е пълноценна. Всъщност 
почти всяка особеност на клетката може да се сравни с най-сложните и 
усъвършенствани машини. Това важи с най-голяма сила и за дезоксирибонуклеиновата 
киселина (ДНК), която е материалният носител на наследствената информация. 
Миниатюрните размери и компактността на ДНК-молекулата, поразително сложната 
структура и организация, необходими да се съхрани и предаде информация за 
развитието на организмите, надвишава всичко, произведено от интелигентността на 
човека. 

Според най-новите научни факти от областта на молекулярната биология се 
оказва, че освен материя и енергия, за да съществува живот е необходим още един 
фактор – предаването на биологичната информация. Точно затова въпросът за 
произхода на генетичния код е фундаментален в биологията, тъй като без него не би 
съществувал живот. 



40: „за да помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред вашия 
Бог” [Milgrom 1990:410-414].

Така Израил „помни” Господ, а култовите церемонии и молитви прославят Бог, 
Който „вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове” (Пс. 104:8). 
Заветът се предполага и когато се казва, че Господ си спомни „Своята любов (към 
Якова) и верността Си към Израилевия дом”  Пс. 97:3; „Своето обещание”( Пс. 104:42 ); 
„Своята милост” (Лука 1:54). 

Литургичният, богослужебният спомен дава възможност на израилтяните отново 
и отново да преживяват основните събития на завета с Господ. Като участват в 
богослуженията и спазват традициите, те стават реални свидетели и участници в 
свещенодействията, които формират евреите и ги правят Божий избран народ.
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The aim of this article is to present essential theoretical studies into the knowledge given by the Bible 
and science and their significance and impact on the memory of mankind. Undoubtedly, both cognitive systems 
complement one another: biblical gives answer to the question on the unconditional beginning and significance
of being; scientific studies the inner structure. Both contribute to the development of mankind as they preserve 
human experience accumulated for years. This storage of information keeps vivid the memory of mankind of 
general paces of human development and culture.
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Несъмнено темата за ролята на Библията и науката в паметта на човечеството е 
много обширна. При изложението на настоящата статия няма да търся отговор на 
въпроса що е памет или пък да правя логико-семантичен анализ на понятието „памет”. 
Освен това ще се абстрахирам и от неврофизиологичните и информационни аспекти на 
паметта. 

Целта ми е да представя теоретични размишления за знанията, които ни дават 
двете познавателни системи, и за значението и въздействието им върху съзнанието на 
човека.  Затова ще се позова на съвременните научни постижения от областта на 
информатиката и по-скоро на информацията в ДНК и произхода на живота, като ги 
сравня с библейското учение.

Новите технологии, които позволяват да се изследват и най-малките детайли на 
клетката, показват, че тя е най-комплексната система. Благодарение на хармоничната 
дейност на множеството съставящи я структури (клетъчна мембрана, цитоплазма, 
генетичен апарат), тя функционира. Отсъствието на една от тях разрушава клетката. 
Следователно, първата клетка, възникнала на земята, още от самото начало, е трябвало 
да притежава всички необходими жизнени частици, за да е пълноценна. Всъщност 
почти всяка особеност на клетката може да се сравни с най-сложните и 
усъвършенствани машини. Това важи с най-голяма сила и за дезоксирибонуклеиновата 
киселина (ДНК), която е материалният носител на наследствената информация. 
Миниатюрните размери и компактността на ДНК-молекулата, поразително сложната 
структура и организация, необходими да се съхрани и предаде информация за 
развитието на организмите, надвишава всичко, произведено от интелигентността на 
човека. 

Според най-новите научни факти от областта на молекулярната биология се 
оказва, че освен материя и енергия, за да съществува живот е необходим още един 
фактор – предаването на биологичната информация. Точно затова въпросът за 
произхода на генетичния код е фундаментален в биологията, тъй като без него не би 
съществувал живот. 
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Всъщност комплексната, специфична информация, която е съхранена в ДНК,
може да бъде обяснена най-лесно чрез понятия и модели на съвременните 
комуникации. Откритието, че ДНК е съобщение, което проявява същия вид специфична 
сложност като езика, сочи, че причината за генетичния код трябва да се търси в сферата 
на информацията и интелекта. Освен това, когато в информацията откриваме 
последователно и сложно подреждане, отговарящо на функционални изисквания, това 
означава, че тя е продукт на разумно същество. От опит знаем, че книги, компютърни 
кодове, машини са създадени от интелигентни хора в резултат на съзнателно 
планиране. Същия тип информация намираме и в ДНК, което подсказва 
необходимостта от интелигентен автор.

От това следва, че източникът на генетичната информация може да се свърже 
само със съзнателно същество. Като духовна величина информацията е критерий за 
разум и резултат от волеви акт. Този факт изключва възможността произходът й да 
бъде свързан със случайни и неконтролируеми процеси. Нематериалната същност на 
информацията в ДНК не произтича от материални свойства. В известен смисъл тя 
трансцендетира над материята и енергията. Това предполага съществуването не само на 
разумен, а на съвършен и свръхестествен източник, който се намира извън рамките на 
системата. По тази причина натуралистичните хипотези, които се основават изцяло на 
материята и енергията, не могат да обяснят как те преминават към биологическа 
функция без намесата на интелигентно същество. Фактът, че ДНК съхранява далеч 
повече информация, събрана в по-малко пространство, отколкото най-напредналите 
свръхкомпютри на планетата, също е очебиен пример за невероятните възможности на 
този източник. Това дава сериозни основания да твърдим, че произходът на такава 
сложност най-добре се обяснява с идеята за свръхинтелигентна Първопричина, един 
висш Регулатор, за една Висша Воля – Бог.

Важно е да отбележим, че концепцията за информацията, която е фундаментална 
за съвременната наука, е изразена в Библията още преди хилядолетия. Ако вникнем в 
същността на библейската геогония и биогония от гледна точка на информацията, ще 
видим, че още на първата страница от Св. Писание е споменат духовният източник на 
нейния произход (Бит. 1:1). Всичко започва със Словото на Триединния Бог „Рече Бог: 
да бъде светлина” (Бит. 1:3). В Стария Завет глаголът “рече” има богооткровена 
функция и изразява идеята за заповед и комуникация между две персонални величини.  
Затова, когато Бог изрича нещо, Той не прави само изказване, а с това извършва 
действие и всичко незабавно става битие [Шиваров, Вълчанов 1994: 29]. В Новия Завет 
има пасажи, които определено изразяват тезата за съзидателната роля на Иисус 
Христос, ”Понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята” 
(Кол 1:16). Първа глава от Евангелието от Йоан “В начало беше Словото…всичко чрез 
Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало” (Йоан 1:1-3) по 
един неповторим начин потвърждава, че Въплътеното Божие Слово е изворът на 
всички съкровища на мъдростта, затова всички сътворени неща произлизат от 
Божествения Логос. Посредством Иисус Христос познаваме Твореца и се изпълнява 
смисълът на Божието откровение чрез творението: Синът Божий е адекватен, съвършен 
и пълен образ на Отца. Той е нетварен, роден преди всички векове от същността на 
Отца и има онтологично единство с Него. Той е Второто Лице на Св. Троица и 
изповядва: „Когато (Отец) приготвяше небесата, аз бях там. Когато прокарваше 
кръговата черта по лицето на бездната” (Пр. 8:27). Самооткриването на Бога чрез Иисус 
Христос и отъждествяването Му със Сина е централен момент в християнската вяра. 
Въз основа на това се подчертава идентичността на информационния източник с Иисус 
Христос - въплътеното Слово Божие. 

Затова, като приложим понятието информация в библейския текст, изразът “Рече 
Бог” придобива широко значение, защото съдържа ключовата идея за Бог-Слово, който 
е източник на информацията и едновременно с това нейна изпълнителна власт. 
Разгледано в светлината на съвременната наука, несътвореното Слово е фундаментално 
и предшестващо материята и енергията, тъй като ги създава. По този начин  
Библейското твърдение “… от невидимото произлезе видимото” (Евр. 11:3) ясно 
подчертава, че интелектът и информацията предшестват материалния свят и са 
причината за възникването и развитието му. Това напълно съвпада с научното 
предположение за информацията като духовна величина и първичен фактор спрямо 
сложното вторично проявление - материалните обекти [Ленокс 2005: 98-99].

От богатите на информация послания, съдържащи се в ДНК, съдим, че животът е 
уникален проект на интелигентен Автор. И само доказателствата от генетиката и 
биологията са достатъчни да стигнем до извода за съществуването на свръхразумен, 
целенасочен ум, далеч превишаващ човешкия. В такъв случай е напълно логично да се 
съгласим, че единственото приемливо обяснение за биологичната сложност е творчески 
градивен, свръхинтелигентен Създател. Това е неизбежно заключение, накарало 
генетика Франсис Колинс да признае, че ДНК е: “нашата собствена книга за 
инструкции, известна преди това само на Бог” [Wintham 2003: 172].

Вярно е, че информацията е главна характеристика на живота, но е необходимо да 
отбележим, че само тя не е достатъчно условие за възникването му (произвеждането 
му). Съществува и друго нематериално и много съществено измерение на човешкия 
живот – душата. Нашето съзнание със сигурност подкрепя теистичния възглед за 
човешката природа. Юдаизмът и християнството ясно учат, че хората са  нещо повече 
от материя. Те не са компютри, направени от плът, а са създадени по Божий образ и 
подобие, затова имат способността да мислят, говорят и творят. Мнозина учени са 
убедени, че химичните и физичните закони не могат да обяснят наличието на съзнание. 
Проф. Джон Морланд определя съзнанието като сумата от интроспекции, усещания, 
мисли, емоции, желания, вярвания и свободен избор, която ни прави живи и 
осъзнаващи това. Душата съдържа нашето съзнание и дава живот на нашето тяло. 
Днешните изследвания водят до заключението, че “съзнанието” или “душата” е отделна 
от мозъка единица. Тогава как, ако всемирът е започнал от нежива материя без разум, 
се е получило нещо абсолютно различно - разумни, живи, мислещи, чувстващи, 
вярващи същества - от материал, който не притежава всичко това? Ако приемем 
Божествения разум, ние нямаме проблеми да обясним и произхода на нашия разум  
[Strobel 2004:  255 – 263]. Носителят на Нобелова награда за неврофизиология Джон С. 
Еклес заключава, че “съществува нещо, което можем да наречем свърхестествен 
произход на моя уникален, самоосъзнаващ се разум, или уникална идентичност, или 
душа” [Popper, Ecckles 1977: 559 – 560].

Този логичен извод, основаващ се на научни изследвания, дава основание да се 
смята, че библейските твърдения за личностния Бог са напълно разумни и приемливи. 
В такъв случай именно науката отвежда до същността на библейската антропология: че 
човек е създаден по Божий образ и подобие (Бит. 1:26-27). Тази единствена и 
неповторима характеристика на човека, която го отличава от всички Божии творения, 
води началото си от Божия Дух, което говори за битийната връзка между Бога и човека. 
Подобието показва, че присъщите на човешката личност разум, интелект, чувства и 
воля са отражения на едни по-висши атрибути на Божествената Личност. Като духовно 
същество единствено човекът, чрез своето съзидателно творчество, е призван да помага 
на Твореца в изграждането на по-добър свят. По този начин се потвърждават 
библейските твърдения, че крайната истина над вселената е живият Бог, а не безлична 
сила или рационален принцип. Това предполага, че освен научните има и други начини 
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Всъщност комплексната, специфична информация, която е съхранена в ДНК,
може да бъде обяснена най-лесно чрез понятия и модели на съвременните 
комуникации. Откритието, че ДНК е съобщение, което проявява същия вид специфична 
сложност като езика, сочи, че причината за генетичния код трябва да се търси в сферата 
на информацията и интелекта. Освен това, когато в информацията откриваме 
последователно и сложно подреждане, отговарящо на функционални изисквания, това 
означава, че тя е продукт на разумно същество. От опит знаем, че книги, компютърни 
кодове, машини са създадени от интелигентни хора в резултат на съзнателно 
планиране. Същия тип информация намираме и в ДНК, което подсказва 
необходимостта от интелигентен автор.

От това следва, че източникът на генетичната информация може да се свърже 
само със съзнателно същество. Като духовна величина информацията е критерий за 
разум и резултат от волеви акт. Този факт изключва възможността произходът й да 
бъде свързан със случайни и неконтролируеми процеси. Нематериалната същност на 
информацията в ДНК не произтича от материални свойства. В известен смисъл тя 
трансцендетира над материята и енергията. Това предполага съществуването не само на 
разумен, а на съвършен и свръхестествен източник, който се намира извън рамките на 
системата. По тази причина натуралистичните хипотези, които се основават изцяло на 
материята и енергията, не могат да обяснят как те преминават към биологическа 
функция без намесата на интелигентно същество. Фактът, че ДНК съхранява далеч 
повече информация, събрана в по-малко пространство, отколкото най-напредналите 
свръхкомпютри на планетата, също е очебиен пример за невероятните възможности на 
този източник. Това дава сериозни основания да твърдим, че произходът на такава 
сложност най-добре се обяснява с идеята за свръхинтелигентна Първопричина, един 
висш Регулатор, за една Висша Воля – Бог.

Важно е да отбележим, че концепцията за информацията, която е фундаментална 
за съвременната наука, е изразена в Библията още преди хилядолетия. Ако вникнем в 
същността на библейската геогония и биогония от гледна точка на информацията, ще 
видим, че още на първата страница от Св. Писание е споменат духовният източник на 
нейния произход (Бит. 1:1). Всичко започва със Словото на Триединния Бог „Рече Бог: 
да бъде светлина” (Бит. 1:3). В Стария Завет глаголът “рече” има богооткровена 
функция и изразява идеята за заповед и комуникация между две персонални величини.  
Затова, когато Бог изрича нещо, Той не прави само изказване, а с това извършва 
действие и всичко незабавно става битие [Шиваров, Вълчанов 1994: 29]. В Новия Завет 
има пасажи, които определено изразяват тезата за съзидателната роля на Иисус 
Христос, ”Понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята” 
(Кол 1:16). Първа глава от Евангелието от Йоан “В начало беше Словото…всичко чрез 
Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало” (Йоан 1:1-3) по 
един неповторим начин потвърждава, че Въплътеното Божие Слово е изворът на 
всички съкровища на мъдростта, затова всички сътворени неща произлизат от 
Божествения Логос. Посредством Иисус Христос познаваме Твореца и се изпълнява 
смисълът на Божието откровение чрез творението: Синът Божий е адекватен, съвършен 
и пълен образ на Отца. Той е нетварен, роден преди всички векове от същността на 
Отца и има онтологично единство с Него. Той е Второто Лице на Св. Троица и 
изповядва: „Когато (Отец) приготвяше небесата, аз бях там. Когато прокарваше 
кръговата черта по лицето на бездната” (Пр. 8:27). Самооткриването на Бога чрез Иисус 
Христос и отъждествяването Му със Сина е централен момент в християнската вяра. 
Въз основа на това се подчертава идентичността на информационния източник с Иисус 
Христос - въплътеното Слово Божие. 

Затова, като приложим понятието информация в библейския текст, изразът “Рече 
Бог” придобива широко значение, защото съдържа ключовата идея за Бог-Слово, който 
е източник на информацията и едновременно с това нейна изпълнителна власт. 
Разгледано в светлината на съвременната наука, несътвореното Слово е фундаментално 
и предшестващо материята и енергията, тъй като ги създава. По този начин  
Библейското твърдение “… от невидимото произлезе видимото” (Евр. 11:3) ясно 
подчертава, че интелектът и информацията предшестват материалния свят и са 
причината за възникването и развитието му. Това напълно съвпада с научното 
предположение за информацията като духовна величина и първичен фактор спрямо 
сложното вторично проявление - материалните обекти [Ленокс 2005: 98-99].

От богатите на информация послания, съдържащи се в ДНК, съдим, че животът е 
уникален проект на интелигентен Автор. И само доказателствата от генетиката и 
биологията са достатъчни да стигнем до извода за съществуването на свръхразумен, 
целенасочен ум, далеч превишаващ човешкия. В такъв случай е напълно логично да се 
съгласим, че единственото приемливо обяснение за биологичната сложност е творчески 
градивен, свръхинтелигентен Създател. Това е неизбежно заключение, накарало 
генетика Франсис Колинс да признае, че ДНК е: “нашата собствена книга за 
инструкции, известна преди това само на Бог” [Wintham 2003: 172].

Вярно е, че информацията е главна характеристика на живота, но е необходимо да 
отбележим, че само тя не е достатъчно условие за възникването му (произвеждането 
му). Съществува и друго нематериално и много съществено измерение на човешкия 
живот – душата. Нашето съзнание със сигурност подкрепя теистичния възглед за 
човешката природа. Юдаизмът и християнството ясно учат, че хората са  нещо повече 
от материя. Те не са компютри, направени от плът, а са създадени по Божий образ и 
подобие, затова имат способността да мислят, говорят и творят. Мнозина учени са 
убедени, че химичните и физичните закони не могат да обяснят наличието на съзнание. 
Проф. Джон Морланд определя съзнанието като сумата от интроспекции, усещания, 
мисли, емоции, желания, вярвания и свободен избор, която ни прави живи и 
осъзнаващи това. Душата съдържа нашето съзнание и дава живот на нашето тяло. 
Днешните изследвания водят до заключението, че “съзнанието” или “душата” е отделна 
от мозъка единица. Тогава как, ако всемирът е започнал от нежива материя без разум, 
се е получило нещо абсолютно различно - разумни, живи, мислещи, чувстващи, 
вярващи същества - от материал, който не притежава всичко това? Ако приемем 
Божествения разум, ние нямаме проблеми да обясним и произхода на нашия разум  
[Strobel 2004:  255 – 263]. Носителят на Нобелова награда за неврофизиология Джон С. 
Еклес заключава, че “съществува нещо, което можем да наречем свърхестествен 
произход на моя уникален, самоосъзнаващ се разум, или уникална идентичност, или 
душа” [Popper, Ecckles 1977: 559 – 560].

Този логичен извод, основаващ се на научни изследвания, дава основание да се 
смята, че библейските твърдения за личностния Бог са напълно разумни и приемливи. 
В такъв случай именно науката отвежда до същността на библейската антропология: че 
човек е създаден по Божий образ и подобие (Бит. 1:26-27). Тази единствена и 
неповторима характеристика на човека, която го отличава от всички Божии творения, 
води началото си от Божия Дух, което говори за битийната връзка между Бога и човека. 
Подобието показва, че присъщите на човешката личност разум, интелект, чувства и 
воля са отражения на едни по-висши атрибути на Божествената Личност. Като духовно 
същество единствено човекът, чрез своето съзидателно творчество, е призван да помага 
на Твореца в изграждането на по-добър свят. По този начин се потвърждават 
библейските твърдения, че крайната истина над вселената е живият Бог, а не безлична 
сила или рационален принцип. Това предполага, че освен научните има и други начини 
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за изучаване на реалността и дава основание да приемем факта, че животът и 
съществуването не са автономни. Нещо повече, самите научни факти придобиват 
смисъл чрез Божието съществуване, като стигат до богословското обяснение, че
“…човек винаги и неизбежно е свързан с Бога в интелектуално и духовно отношение” 
[Пинък 1995:61]. Оказва се, че  информацията, която Библията дава, ни обогатява 
интелектуално и духовно. Тя отваря врати към един невидим, духовен свят, който 
упражнява решаващо въздействие върху събитията във видимия свят [Принс 1994:23].

Всичко това допринася проблемът за взаимоотношенията между религиозната и 
научната мисъл да придобие нови очертания и смисъл. Това обобщава американският 
физик Робърт Миликан с думите: ”Цялото човешко благополучие, целият прогрес на 
човечеството всъщност стои върху два стълба. Рухването на един от тези стълбове би 
предизвикало сгромолясването на цялата структура. Тези два стълба са духът на 
религията и духът на науката, които трябва да бъдат култивирани и разпространявани 
сред човечеството” [50 Нобелови лауреати и …2006 :31].

За много хора изводът, че цялостното човешко познание не е единствено научен, а 
е и интегрален процес, изглежда странен. Битува мнението, че голяма част от 
последните научни  постижения оборват написаното в Библията. В резултат на това се 
счита, че съвременният човек трябва да избира между твърденията в Св. Писание  и 
научните доказателства. Създава се впечатление, че науката непременно трябва да се 
противопостави на библейската вяра, че съвместяването им е невъзможно. Но 
задълбоченото и обективното изясняване на същността, спецификата и сферата на 
приложение на двете познавателни системи води до заключението, че между тях няма 
противоречие. 

Библията дава основите на християнското мислене, а то е убеденост в битието на 
един върховен и абсолютен Творец, Който е създал вселената, живота и човека. 
Човекът поради своята богообразност е личност, която отразява Божествената същност 
и в подражание на своя Образец може да пресъздаде света духовно. И тъй като Този, 
Който е сътворил всичко, ще ни обясни най-добре сътвореното, конкретният, 
универсален принцип, чрез който може да се тълкува правилно смисълът на всичко 
съществуващо, е Бог. Въз основа на това, библейският възглед за познанието е свързан 
с познаваемостта на Бога и с разумното изясняване на законите на богопознанието. 
Макар Бог да е непознаваем в битийната Си пълнота, знанието за Него е необходимо за 
водене на добър и смислен живот не само на земята, но и за вечността. 

Коренно противоположна е същността на науката, която се основава на 
обективната реалност. Преди всичко трябва да подчертаем, че дефинирането й е 
трудно. Това се потвърждава и от различните определения; като съвкупност от знания; 
като информационна система и метод за получаване на знания; като система за 
изработване на нови знания; като специфична колективна човешка дейност. Освен 
посочените дефиниции съществуват и други, но нито една от тях не изчерпва напълно 
съдържанието й.

Това отразява и същността на понятието наука като събирателно и 
многоаспектно, състоящо се от подсистеми. Всяка една от тях се разделя от научни 
дисциплини, които са строго профилирани и се занимават с конкретно изследване на 
точно определени природни предмети и явления, имат индивидуален подход и 
отразяват вярно конкретен аспект на познанието. За разлика от религиозното познание, 
което свързва всичко с наличието на свръхразумен, транцендентен деятел, науката 
обяснява нещата по естествен начин. Тя съсредоточава вниманието си към тварното и 
не посочва причина за целесъобразността в света. В развитието й противоречивите 
възгледи играят изключителна роля. Характерна нейна черта е съмнението, чрез което 

може да се стигне до безвъпросна яснота. Въз основа на това тя е начинание, свързано с 
интелектуалните усилия на човека, в което доминира рационалността. 

Както се вижда, профилите на Библията и науката са различни и несъотносими. 
Независимо от посочените различия, това не означава, че двете сфери на познавателна 
дейност са в конфликт. Те могат да съществуват съвместно при положение, че се спази 
изискването за ясно разграничение на компетенциите им. 

Човешкото познание е сложен и целенасочен процес, включващ възприятието, 
вниманието, паметта, разпознаването на образите, обучението, мисленето и езиковите 
функции. Познавателната дейност на хората е свързана с изучаването на заобикалящия 
свят, с междуличностното им общуване въз основата на споделени знания и 
предаването им на следващото поколение. Затова изходната точка и сила на човешкото 
познание трябва да се търси по протежение на цялата историко-философска 
действителност. 

Библията е хранилище на дълготрайни спомени. Те започват от създаването на 
света и живота. Преминават през различните исторически периоди и географски 
територии, като описват живота на отделни лица, семейства и нации. Но Библията не е 
само спомен за нещо, което се е случило във времето. Тя служи като модел и извор на 
настоящето, защото помага на хората да формират идентичността си, да тълкуват 
миналото си, да градят своето настояще и бъдеще. Словото й обяснява духовни, 
непреходни принципи: природата на Бог, произхода и естеството  на човечеството и как 
то може да има лична връзка със своя Създател. От Светото Писание струи надежда и 
жизнерадост за утрешния ден и бъдещето на човечеството, защото обещава смисъл на 
неговия живот. Библейската памет е онази движеща сила, жива история, която 
реконструира миналото в настоящето. Тя е основен носител и градивен елемент в 
културната памет на човечеството, защото свързва днешния ден с утрешния, миналата 
година със сегашната, миналия век с бъдещия. Библейското учение е активно, 
преобразяващо и валидно за хората от различните епохи. Божието слово посочва на 
човечеството, че за да успее в бъдещето, трябва да знае миналото си. Благодарение на 
неговата могъща творческа сила хората преоткриват и преосмислят общочовешките и 
непреходни  принципи, които сочат пътя към духовното и вечното. Тази уникалност и 
актуалност на библейското учение ни дава право да твърдим, че в човешката памет то 
заема изключително място.

В същото време, по пътя на анализа научното обяснение дава изчерпателно 
описание за природата и структурата на нещата и за това как те функционират. Науката 
непрекъснато обяснява, разкрива и търси доказателства чрез рационалните начала. 
Същественото за нея е, че по принцип тя непрекъснато се развива. В този процес на 
методично и систематично изследване основна роля има човешката способност да 
предава и усвоява научната информация от предшествениците. Без базови научни 
теории и открития, които се предават от поколение на поколение, чрез паметта, не би 
могло да се осъществи развитието на науката. Без тях хората ще са неспособни да 
разбират, усвояват и възпроизвеждат адекватно на епохата знание. Затова историята на 
науката е история на различните идеи. Всичко изброено до тук я прави отличен и 
обективен познавателен инструмент, но в същото време неизбежно поставя граници на 
нейната компетентност, тъй като изучава видимата част от битието и счита за знание 
онова, което е твърдо и неоспоримо доказано и поради нейната ограниченост сферата 
на нематериалното остава извън полезрението й. Въпреки, че правилно отразява един 
или друг аспект от действителността, науката не може да даде окончателни и 
съвършени изводи. В този смисъл за духовните, невидими явления тя има ограничено 
познание. От тук съвсем логично е да стигнем до извода, че научното знание е част от 
целокупната мъдрост. 



121Библията и науката в паметта на хората

за изучаване на реалността и дава основание да приемем факта, че животът и 
съществуването не са автономни. Нещо повече, самите научни факти придобиват 
смисъл чрез Божието съществуване, като стигат до богословското обяснение, че
“…човек винаги и неизбежно е свързан с Бога в интелектуално и духовно отношение” 
[Пинък 1995:61]. Оказва се, че  информацията, която Библията дава, ни обогатява 
интелектуално и духовно. Тя отваря врати към един невидим, духовен свят, който 
упражнява решаващо въздействие върху събитията във видимия свят [Принс 1994:23].

Всичко това допринася проблемът за взаимоотношенията между религиозната и 
научната мисъл да придобие нови очертания и смисъл. Това обобщава американският 
физик Робърт Миликан с думите: ”Цялото човешко благополучие, целият прогрес на 
човечеството всъщност стои върху два стълба. Рухването на един от тези стълбове би 
предизвикало сгромолясването на цялата структура. Тези два стълба са духът на 
религията и духът на науката, които трябва да бъдат култивирани и разпространявани 
сред човечеството” [50 Нобелови лауреати и …2006 :31].

За много хора изводът, че цялостното човешко познание не е единствено научен, а 
е и интегрален процес, изглежда странен. Битува мнението, че голяма част от 
последните научни  постижения оборват написаното в Библията. В резултат на това се 
счита, че съвременният човек трябва да избира между твърденията в Св. Писание  и 
научните доказателства. Създава се впечатление, че науката непременно трябва да се 
противопостави на библейската вяра, че съвместяването им е невъзможно. Но 
задълбоченото и обективното изясняване на същността, спецификата и сферата на 
приложение на двете познавателни системи води до заключението, че между тях няма 
противоречие. 

Библията дава основите на християнското мислене, а то е убеденост в битието на 
един върховен и абсолютен Творец, Който е създал вселената, живота и човека. 
Човекът поради своята богообразност е личност, която отразява Божествената същност 
и в подражание на своя Образец може да пресъздаде света духовно. И тъй като Този, 
Който е сътворил всичко, ще ни обясни най-добре сътвореното, конкретният, 
универсален принцип, чрез който може да се тълкува правилно смисълът на всичко 
съществуващо, е Бог. Въз основа на това, библейският възглед за познанието е свързан 
с познаваемостта на Бога и с разумното изясняване на законите на богопознанието. 
Макар Бог да е непознаваем в битийната Си пълнота, знанието за Него е необходимо за 
водене на добър и смислен живот не само на земята, но и за вечността. 

Коренно противоположна е същността на науката, която се основава на 
обективната реалност. Преди всичко трябва да подчертаем, че дефинирането й е 
трудно. Това се потвърждава и от различните определения; като съвкупност от знания; 
като информационна система и метод за получаване на знания; като система за 
изработване на нови знания; като специфична колективна човешка дейност. Освен 
посочените дефиниции съществуват и други, но нито една от тях не изчерпва напълно 
съдържанието й.

Това отразява и същността на понятието наука като събирателно и 
многоаспектно, състоящо се от подсистеми. Всяка една от тях се разделя от научни 
дисциплини, които са строго профилирани и се занимават с конкретно изследване на 
точно определени природни предмети и явления, имат индивидуален подход и 
отразяват вярно конкретен аспект на познанието. За разлика от религиозното познание, 
което свързва всичко с наличието на свръхразумен, транцендентен деятел, науката 
обяснява нещата по естествен начин. Тя съсредоточава вниманието си към тварното и 
не посочва причина за целесъобразността в света. В развитието й противоречивите 
възгледи играят изключителна роля. Характерна нейна черта е съмнението, чрез което 

може да се стигне до безвъпросна яснота. Въз основа на това тя е начинание, свързано с 
интелектуалните усилия на човека, в което доминира рационалността. 

Както се вижда, профилите на Библията и науката са различни и несъотносими. 
Независимо от посочените различия, това не означава, че двете сфери на познавателна 
дейност са в конфликт. Те могат да съществуват съвместно при положение, че се спази 
изискването за ясно разграничение на компетенциите им. 

Човешкото познание е сложен и целенасочен процес, включващ възприятието, 
вниманието, паметта, разпознаването на образите, обучението, мисленето и езиковите 
функции. Познавателната дейност на хората е свързана с изучаването на заобикалящия 
свят, с междуличностното им общуване въз основата на споделени знания и 
предаването им на следващото поколение. Затова изходната точка и сила на човешкото 
познание трябва да се търси по протежение на цялата историко-философска 
действителност. 

Библията е хранилище на дълготрайни спомени. Те започват от създаването на 
света и живота. Преминават през различните исторически периоди и географски 
територии, като описват живота на отделни лица, семейства и нации. Но Библията не е 
само спомен за нещо, което се е случило във времето. Тя служи като модел и извор на 
настоящето, защото помага на хората да формират идентичността си, да тълкуват 
миналото си, да градят своето настояще и бъдеще. Словото й обяснява духовни, 
непреходни принципи: природата на Бог, произхода и естеството  на човечеството и как 
то може да има лична връзка със своя Създател. От Светото Писание струи надежда и 
жизнерадост за утрешния ден и бъдещето на човечеството, защото обещава смисъл на 
неговия живот. Библейската памет е онази движеща сила, жива история, която 
реконструира миналото в настоящето. Тя е основен носител и градивен елемент в 
културната памет на човечеството, защото свързва днешния ден с утрешния, миналата 
година със сегашната, миналия век с бъдещия. Библейското учение е активно, 
преобразяващо и валидно за хората от различните епохи. Божието слово посочва на 
човечеството, че за да успее в бъдещето, трябва да знае миналото си. Благодарение на 
неговата могъща творческа сила хората преоткриват и преосмислят общочовешките и 
непреходни  принципи, които сочат пътя към духовното и вечното. Тази уникалност и 
актуалност на библейското учение ни дава право да твърдим, че в човешката памет то 
заема изключително място.

В същото време, по пътя на анализа научното обяснение дава изчерпателно 
описание за природата и структурата на нещата и за това как те функционират. Науката 
непрекъснато обяснява, разкрива и търси доказателства чрез рационалните начала. 
Същественото за нея е, че по принцип тя непрекъснато се развива. В този процес на 
методично и систематично изследване основна роля има човешката способност да 
предава и усвоява научната информация от предшествениците. Без базови научни 
теории и открития, които се предават от поколение на поколение, чрез паметта, не би 
могло да се осъществи развитието на науката. Без тях хората ще са неспособни да 
разбират, усвояват и възпроизвеждат адекватно на епохата знание. Затова историята на 
науката е история на различните идеи. Всичко изброено до тук я прави отличен и 
обективен познавателен инструмент, но в същото време неизбежно поставя граници на 
нейната компетентност, тъй като изучава видимата част от битието и счита за знание 
онова, което е твърдо и неоспоримо доказано и поради нейната ограниченост сферата 
на нематериалното остава извън полезрението й. Въпреки, че правилно отразява един 
или друг аспект от действителността, науката не може да даде окончателни и 
съвършени изводи. В този смисъл за духовните, невидими явления тя има ограничено 
познание. От тук съвсем логично е да стигнем до извода, че научното знание е част от 
целокупната мъдрост. 
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В паметта на човечеството науката оставя трайни спомени, които по своя 
характер са качествено различни от библейските. Научното знание (става дума за т. 
нар. „естествени науки”) има прагматическа и материална насоченост, а библейското -
духовно-нравствена. Несъмнено науката дава здрава основа за разбиране на света и 
предлага ефективен начин за решаване на много жизнени проблеми, но е неспособна да 
даде отговор на човешкото търсене на духовност и смисъл. Коренно различно е 
функционирането на Библията в паметта на човечеството. Тя призовава за приемане на 
Божията истина като принцип на истината въобще и за изследването на последния 
метафизичен смисъл на съществуващото, на света и човека. За разлика от научното 
знание, което търси истината, библейското посочва Истината, която е 
„транссубективна” [Бердяев 2002:5], абсолютна и неподвластна на времето реалност 
[Дюлгеров 1949:7], присъща на Бога. 

Ако добросъвестно изследваме посочените аспекти, неминуемо ще стигнем до 
извода, че в паметта на човечеството се преплитат библейските и научните знания. Те 
взаимно се допълват, като първите дават отговор на въпроса за безусловното начало и 
смисъла на битието, а вторите изучават частта на битието в неговата вътрешна 
структура. Несъмнено и двете познавателни системи имат своя принос в развитието на 
човечеството, тъй като съхраняват човешкия опит, трупан в продължение на години. Те 
са хранилище на информация, което помага на хората не само да помнят миналото, но 
да го разберат и адаптират, за да се обогати и управлява настоящето. Така знанията на 
двете познавателни системи поддържат будна паметта на човечеството и очертават 
нови хоризонти пред възможностите на безсмъртния му дух. 
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Една от целите на настоящия доклад е да отговори на въпроса какво се случва с 
медии, когато бъдат погълнати от интернет, как това влияе върху тяхното съдържание и 
върху навиците на аудиторията. Интерес за изследването представлява дали паметта на 
човек се променя с придобиването на нови навици, свързани с четенето и писането в 
интернет; дали се губят старите навици за съхраняване на информация. Обърнато е 
внимание на това как смяната на комуникационна среда води до метаморфози в начина 
на писане, начина на четене, осмисляне и съответно запомняне на получената 
информация.

Интернет е среда, предпоставяща развитието на различни медийни форми в нея.  
От една страна тя може да бъде видяна като цялостна медия, а от друга като 
технологична платформа, върху която се изграждат различни медийни форми - както 
традиционни, така и виртуални. „Новите медии са медии на контрастите - най-
отдалечени физически от човека, най-независими във пространствено-времево
периметър и същевременно най-обсебващи и потапящи участниците в 
комуникационния процес” [Дерменджиева 2012:122].

Извън характерната за медиите функция да формират обществено мнение и 
нагласи, трябва да се подчертае, че новите медийни реалности в епохата на 
информационното общество и в ситуацията на революция в областта на технологиите 
за пренос на информация водят да изключително сериозни трансформации в сферата на 
индивидуалното съзнание и поведение: “Известно е, че медиите влияят върху хората и 
способността им за промяна на съзнанието. Информационната ера също промени 
начина, по който мислим и действаме. Медийната култура сега е доминираща форма на 
куртура, която ни социализира и дава материал за идентичност в условията на социална 
репродукция и трансформация, при това новите медии са по-ангажиращи от другите  
медии на умствено, психическо или емоционално ниво” [Дерменджиева 2012:115] .

Сегашната експлозия на дигиталните технологии не само променя начина ни 
живот, и общуването, но също така бързо и дълбоко променят мозъка ни. Това 
определя актуалността на проблема – предмет на настоящия доклад.

От 500 години вестниците са най-ефикасното и евтино средство за информиране. 
Съществуващи за продължителен период от време като единствена медия, удържали на 
конкуренцията на електронните медии (радио, телевизия, кино), в епохата на интернет 
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ON-LINE NEWSPAPER – THE SHORT MEMORY

Desislava Todorova

Abstract: Оne of the objectives of this report is to answer the question “ What happens to the media when  
the internet takes over it?”, “How this affects over the contents and on the audience’s habits? “ An interest for 
this research is how the transition from a conventional paper version to the online version and the change of the
communication environment, affect a person’s memory and are there any new habits acquired, related to the  
reading and writing on the Internet. There had been examined the reasons for mediamorphosis of the newspaper, 
its specificities, and the positive and negative aspects for the user.

Keywords: memory, online newspaper, internet, change

Една от целите на настоящия доклад е да отговори на въпроса какво се случва с 
медии, когато бъдат погълнати от интернет, как това влияе върху тяхното съдържание и 
върху навиците на аудиторията. Интерес за изследването представлява дали паметта на 
човек се променя с придобиването на нови навици, свързани с четенето и писането в 
интернет; дали се губят старите навици за съхраняване на информация. Обърнато е 
внимание на това как смяната на комуникационна среда води до метаморфози в начина 
на писане, начина на четене, осмисляне и съответно запомняне на получената 
информация.

Интернет е среда, предпоставяща развитието на различни медийни форми в нея.  
От една страна тя може да бъде видяна като цялостна медия, а от друга като 
технологична платформа, върху която се изграждат различни медийни форми - както 
традиционни, така и виртуални. „Новите медии са медии на контрастите - най-
отдалечени физически от човека, най-независими във пространствено-времево
периметър и същевременно най-обсебващи и потапящи участниците в 
комуникационния процес” [Дерменджиева 2012:122].

Извън характерната за медиите функция да формират обществено мнение и 
нагласи, трябва да се подчертае, че новите медийни реалности в епохата на 
информационното общество и в ситуацията на революция в областта на технологиите 
за пренос на информация водят да изключително сериозни трансформации в сферата на 
индивидуалното съзнание и поведение: “Известно е, че медиите влияят върху хората и 
способността им за промяна на съзнанието. Информационната ера също промени 
начина, по който мислим и действаме. Медийната култура сега е доминираща форма на 
куртура, която ни социализира и дава материал за идентичност в условията на социална 
репродукция и трансформация, при това новите медии са по-ангажиращи от другите  
медии на умствено, психическо или емоционално ниво” [Дерменджиева 2012:115] .

Сегашната експлозия на дигиталните технологии не само променя начина ни 
живот, и общуването, но също така бързо и дълбоко променят мозъка ни. Това 
определя актуалността на проблема – предмет на настоящия доклад.

От 500 години вестниците са най-ефикасното и евтино средство за информиране. 
Съществуващи за продължителен период от време като единствена медия, удържали на 
конкуренцията на електронните медии (радио, телевизия, кино), в епохата на интернет 
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класическите печатни вестници за пръв път са изправени пред предизвикателство, 
което е на път да доведе до изчезването им.

През 2005 г. в една от публичните си изяви медийният магнат Рупърт Мърдок 
говори за необходимостта от промени в работата на традиционните вестници, за да 
посрещнат новите предизвикателства на дигиталната среда. Опасността обаче идва 
главно от една посока: “Онлайн  медиите задоволяват специфичните потребности на 
глобалния човек с възможностите си за лесен достъп, разнообразно съдържание, 
компресии на инфоромацията, наличие на множество гледни точки, средства за 
споделяне и обратна връзка” [Дерменджиева 2012:780]. Качества, които класическият 
вестник не притежава.

Според Маклуън при появата на всяка нова медия хората обикновено се увличат 
от информацията – „съдържанието” – което тя носи. Интернет бързо се е превърнал в 
предпочитано средство за общуване и комуникация. С разширяване на интернет 
другите технологии се свиват.  

-
Новите медии, и в частност онлайн вестниците, сменят хартиената обвивка с  

виртуална в борбата да запазят първото място в борбата за актуалност на новините.
Заедно с нея промениха и начина на правене на журналистика. Виртуалният  читател се 
различава от читателя на хартиения вестник. Оттам идва и необходимостта за промяна  
в начина на създаване на журналистически материали. Ражда се 
хиперлинкжурналистиката: “Когато интернет погълне една медия, той я пресъздава по 
свой образ. Той не само премахва физическата форма на медията, а изпълва 
съдържанието и с хиперлинкове, разчупва го на малки и лесни за търсене части и ги 
обгражда със съдържание от всички други погълнати медии. Всички тези разлики във 
формата на съдържанието променят и начина, по който използваме, преживяваме и 
дори разбираме въпросното съдържание “[Кар 2012:108].

Формира се култура на информираност, посредством компютърната страница. 
Появява се модел на четене от екрана, който се характеризира със сърфиране и 
сканиране, набелязване на ключови думи, еднократно четене, нелинейно четене. От 
друга страна, времето, прекарано в задълбочено и концентрирано четене, непресъснато 
намалява. Установено е, че човек гледа една страница средно между 19 и 28 секунди. 
Четенето от екран е натоварено със специфични изисквания. Поради изобилието от 
информация (и дефицита на време за изчитане на всичко) четенето онлайн не е 
задълбочено, то е повърхностно. Понеже непрекъснато има блокове от информация, 
които отвличат вниманието (заглавия, снимки, изображения, анимирани реклами), 
човешкото око свиква само да „сканира“ информацията, вместо да я чете. Обикновено в 
интернет човек прочита заглавието и първите няколко изречения на текста, след което 
продължава към другия текст. Тенденцията да се „сканира“, вместо да се чете в 
интернет, прави революция в жанровите форми, с които медиите от десетилетия наред 
работят. Понеже хората нямат време да четат дълги текстове, стремежът на всички 
онлайн медии е да публикуват все по-къси статии.

Онлайн страниците приличат много на челната страница на печатното издание. За 
да се запази информационната наситеност на печатната страница, материалите на  
онлайн страницата със съдържанието са всъщност кратки резюмета: „Съчетанието от 
заглавие, резюме и графики, организирани в подобни на вестник страници, прави 
разглеждането и достъпа до съдържание лесно и бързо” [Фидлър 2005:265]. Кратките 
резюмета имат за цел да задоволят интереса на читателите.

Писането в интернет изисква умение за хипертекстово изграждане на 
повествовянието. Хипертекстът е нелинейна съвкупност от части текст, свързани въз 
основа на семантични или структурни асоциации. Всяка част може да бъде автономна, 

така че целият хипертекст би могъл да се прочете на части, следвайки връзките от част 
към част. Това е децентрализирана структура, която не заплашва отделните части. 
Началото и краят на материала са относителни понятия, защото авторът предоставя на 
читателя значителен контрол над текста. Хипертекстът може да се счита по-скоро за 
специфична траектория, преминаваща през серия от текстове. Тези текстове може да 
заемат най-разнообразни комбинации от форми. Формите могат да бъдат, например, 
видео, типографски текст, снимков материал, които са свързани едни с други. Такава 
конвергенция на формите изисква журналистите да се адаптират към новите си роли и 
предизвикателства. Хипертекстуалността е отличителна характеристика на онлайн 
журналистиката и строго специфична за онлайн средата. 

Хиперлинковете са проектиране така, че да разсейват вниманието ни,  а когато не 
сме концетрирани, помним по-малко. И тогава се проявява една невидима, но логична 
заплаха: “Експеримент през 1990 г. разкрива, че след четене на хипертекст хората често 
не могат да си спомнят какво са прочели и какво не са. „(...) Хората, които четат линеен 
текст, разбират повече, запомнят повече и научават повече от онези, които четат 
хипертекст” [Кар 2012:151].  

При материалите, предназначени за уеб, всеки един трябва да бъде раздробен на 
малки парчета и поместен на множество уеб страници, всяка от която е достъпна сама 
по себе си на потребителите в ред по негово желание. В този случай онлайн 
журналистът трябва да съобразява как точно да разположи отделните части и как да 
композира отделните елементи. 

Разделянето на материала на части от големи блокове текст затруднява четенето 
на екран. Разглеждането на поредица от текстове крие опасност от разсейване на 
читателя и насочване на вниманието му към друга информация. Мисълта се накъсва, и 
възможността за запомняне намалява. За писането на онлайн материали е 
препоръчително да се използват повече подзаглавия за разделяне на текста. Написаното 
трябва да бъде сканируемо и лесно за четене.

–
–

Много хора вече са станали мултифункционални, благодарение на новите 
устройства и приложения. Устройства като компютри, таблети и смартфони, както и 
приложения от рода на социалните мрежи, дават все по-разнообразни възможности за 
достъп до информация. В резултат на тяхното навлизане се формира т.нар. човек-
мултифункционал. Сърфиращите в интернет днес се адаптират към бързо търсене, 
обработка и синтез на информация. Ако по едно и също време чатите с някого, гледате 
клип в Youtube, слушате музика и общувате във Facebook, то определено сте 
потребител-мултифункционал [Виж на: www.technews.bg/article-21794.html].

Уеб медията наследява дискурсивността на печатната медия и в същото време 
добавя незабавността на излъчване на електронните медии. Една от най-големите 
разлики между текстове във всички медии и дигиталния свят е именно скоростта на 
предаване на информацията. Незабавната свързаност на документи или по-точно на 
специфични елементи с документ водят до създаването на хипертекст и наратив. 

При онлайн четенето човек има по-обширен хоризонт. Създава се възможност да 
се обмислят други мнения. По-лесен е начинът за организация на информацията. Има  
възможност и за стимулиране на паметта, защото не губим енергия в запаметяването на 
информация, тъй като можем да я  съхраним на преносим носител, чрез който по-късно 
да я използваме. При всички случаи днес всеки е изнесъл поне някаква част от своята 
памет на външен електронен носител, бил той повече или по-малко модерен.

–
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класическите печатни вестници за пръв път са изправени пред предизвикателство, 
което е на път да доведе до изчезването им.

През 2005 г. в една от публичните си изяви медийният магнат Рупърт Мърдок 
говори за необходимостта от промени в работата на традиционните вестници, за да 
посрещнат новите предизвикателства на дигиталната среда. Опасността обаче идва 
главно от една посока: “Онлайн  медиите задоволяват специфичните потребности на 
глобалния човек с възможностите си за лесен достъп, разнообразно съдържание, 
компресии на инфоромацията, наличие на множество гледни точки, средства за 
споделяне и обратна връзка” [Дерменджиева 2012:780]. Качества, които класическият 
вестник не притежава.

Според Маклуън при появата на всяка нова медия хората обикновено се увличат 
от информацията – „съдържанието” – което тя носи. Интернет бързо се е превърнал в 
предпочитано средство за общуване и комуникация. С разширяване на интернет 
другите технологии се свиват.  

-
Новите медии, и в частност онлайн вестниците, сменят хартиената обвивка с  

виртуална в борбата да запазят първото място в борбата за актуалност на новините.
Заедно с нея промениха и начина на правене на журналистика. Виртуалният  читател се 
различава от читателя на хартиения вестник. Оттам идва и необходимостта за промяна  
в начина на създаване на журналистически материали. Ражда се 
хиперлинкжурналистиката: “Когато интернет погълне една медия, той я пресъздава по 
свой образ. Той не само премахва физическата форма на медията, а изпълва 
съдържанието и с хиперлинкове, разчупва го на малки и лесни за търсене части и ги 
обгражда със съдържание от всички други погълнати медии. Всички тези разлики във 
формата на съдържанието променят и начина, по който използваме, преживяваме и 
дори разбираме въпросното съдържание “[Кар 2012:108].

Формира се култура на информираност, посредством компютърната страница. 
Появява се модел на четене от екрана, който се характеризира със сърфиране и 
сканиране, набелязване на ключови думи, еднократно четене, нелинейно четене. От 
друга страна, времето, прекарано в задълбочено и концентрирано четене, непресъснато 
намалява. Установено е, че човек гледа една страница средно между 19 и 28 секунди. 
Четенето от екран е натоварено със специфични изисквания. Поради изобилието от 
информация (и дефицита на време за изчитане на всичко) четенето онлайн не е 
задълбочено, то е повърхностно. Понеже непрекъснато има блокове от информация, 
които отвличат вниманието (заглавия, снимки, изображения, анимирани реклами), 
човешкото око свиква само да „сканира“ информацията, вместо да я чете. Обикновено в 
интернет човек прочита заглавието и първите няколко изречения на текста, след което 
продължава към другия текст. Тенденцията да се „сканира“, вместо да се чете в 
интернет, прави революция в жанровите форми, с които медиите от десетилетия наред 
работят. Понеже хората нямат време да четат дълги текстове, стремежът на всички 
онлайн медии е да публикуват все по-къси статии.

Онлайн страниците приличат много на челната страница на печатното издание. За 
да се запази информационната наситеност на печатната страница, материалите на  
онлайн страницата със съдържанието са всъщност кратки резюмета: „Съчетанието от 
заглавие, резюме и графики, организирани в подобни на вестник страници, прави 
разглеждането и достъпа до съдържание лесно и бързо” [Фидлър 2005:265]. Кратките 
резюмета имат за цел да задоволят интереса на читателите.

Писането в интернет изисква умение за хипертекстово изграждане на 
повествовянието. Хипертекстът е нелинейна съвкупност от части текст, свързани въз 
основа на семантични или структурни асоциации. Всяка част може да бъде автономна, 

така че целият хипертекст би могъл да се прочете на части, следвайки връзките от част 
към част. Това е децентрализирана структура, която не заплашва отделните части. 
Началото и краят на материала са относителни понятия, защото авторът предоставя на 
читателя значителен контрол над текста. Хипертекстът може да се счита по-скоро за 
специфична траектория, преминаваща през серия от текстове. Тези текстове може да 
заемат най-разнообразни комбинации от форми. Формите могат да бъдат, например, 
видео, типографски текст, снимков материал, които са свързани едни с други. Такава 
конвергенция на формите изисква журналистите да се адаптират към новите си роли и 
предизвикателства. Хипертекстуалността е отличителна характеристика на онлайн 
журналистиката и строго специфична за онлайн средата. 

Хиперлинковете са проектиране така, че да разсейват вниманието ни,  а когато не 
сме концетрирани, помним по-малко. И тогава се проявява една невидима, но логична 
заплаха: “Експеримент през 1990 г. разкрива, че след четене на хипертекст хората често 
не могат да си спомнят какво са прочели и какво не са. „(...) Хората, които четат линеен 
текст, разбират повече, запомнят повече и научават повече от онези, които четат 
хипертекст” [Кар 2012:151].  

При материалите, предназначени за уеб, всеки един трябва да бъде раздробен на 
малки парчета и поместен на множество уеб страници, всяка от която е достъпна сама 
по себе си на потребителите в ред по негово желание. В този случай онлайн 
журналистът трябва да съобразява как точно да разположи отделните части и как да 
композира отделните елементи. 

Разделянето на материала на части от големи блокове текст затруднява четенето 
на екран. Разглеждането на поредица от текстове крие опасност от разсейване на 
читателя и насочване на вниманието му към друга информация. Мисълта се накъсва, и 
възможността за запомняне намалява. За писането на онлайн материали е 
препоръчително да се използват повече подзаглавия за разделяне на текста. Написаното 
трябва да бъде сканируемо и лесно за четене.

–
–

Много хора вече са станали мултифункционални, благодарение на новите 
устройства и приложения. Устройства като компютри, таблети и смартфони, както и 
приложения от рода на социалните мрежи, дават все по-разнообразни възможности за 
достъп до информация. В резултат на тяхното навлизане се формира т.нар. човек-
мултифункционал. Сърфиращите в интернет днес се адаптират към бързо търсене, 
обработка и синтез на информация. Ако по едно и също време чатите с някого, гледате 
клип в Youtube, слушате музика и общувате във Facebook, то определено сте 
потребител-мултифункционал [Виж на: www.technews.bg/article-21794.html].

Уеб медията наследява дискурсивността на печатната медия и в същото време 
добавя незабавността на излъчване на електронните медии. Една от най-големите 
разлики между текстове във всички медии и дигиталния свят е именно скоростта на 
предаване на информацията. Незабавната свързаност на документи или по-точно на 
специфични елементи с документ водят до създаването на хипертекст и наратив. 

При онлайн четенето човек има по-обширен хоризонт. Създава се възможност да 
се обмислят други мнения. По-лесен е начинът за организация на информацията. Има  
възможност и за стимулиране на паметта, защото не губим енергия в запаметяването на 
информация, тъй като можем да я  съхраним на преносим носител, чрез който по-късно 
да я използваме. При всички случаи днес всеки е изнесъл поне някаква част от своята 
памет на външен електронен носител, бил той повече или по-малко модерен.

–



126 Десислава Тодорова

Днес разполагаме с много повече информация, отколкото някога сме имали, но 
имаме много по-малко време да я обработваме и съответно да я запаметяваме. 
Промяната на комуникационната среда води и до промени в медията. Помества се 
много информация, която не може да се обработва, забравя се, човек се разсейва, 
мултимедията откъсва читателя от текста. Текстът се накъсва, трудно се разбира и 
запомня. Активното използване на интернет променя не само начина на живот на 
човека, но и работата на неговия мозък, твърдят неврофизиолози от университета на 
Калифорния в Лос Анджелис.

Изследователите подчертават факта, че мозъкът е най-бързо адаптиращата се 
система от човешкото тяло и съвсем не е случайно, че честото ползване на интернет 
пренастройва неговата дейност. Всичко, което правим, променя мозъка. Когато четем 
или спортуваме, не се замисляме за влиянието на тези дейности върху неговите 
способности. Когато учените изследват мозъка на хора, които дълго време са се 
занимавали с определена дейност, откриват промени. Цигуларите имат изменения в 
зоната на мозъчната кора, която отговяря за движението само от едната страна, а 
пианистите – и от двете. Това е резултат от техниката на свирене, различна при двата 
инструмента, показва изследване на харвардския невролог Готфрид Шлауг. Ако 
използваме интернет основно за търсене на информация и общуване, би трябвало да 
ставаме по-добри в тези дейности. Това вече се случва. То е част от една по-глобална 
културна промяна – хората работят все по-добре с абстрактна информация. Тази 
тенденция е известна като „ефект на Флин” по името на новозеландския политолог, 
създал математически модел за факторите, които влияят върху интелекта [Виж на : 
www.obekti.bg/dned/4-chovek/4140].

Онлайн четенето отвлича вниманието  на човека,  и той губи много време, докато 
се върне отново към заниманието си.  Когато се чете нещо, което създава силен афект, 
се променят настроенията, нагласите и концентрацията.

–
Понятието памет в психологията се  дефинира като способността на мозъка да 

приема, обработва (разбира) и съхранява определено количество информация, която да 
може да възпроизведе и използва в бъдещ момент. Паметта пази образите и мислите,
натрупани за предметите, а заедно с това и емоционалните резултати - онези 
преживявания, които човек е реализирал. Паметта е хранилище на универсалния 
човешки опит. Терминът памет се отнася и до психичната система за съхранение, която 
позволява подобно задържане, независимо дали става дума за няколко момента или за 
много години.

Основен метод за подобряване на паметта е четенето. Освен това физическите 
упражнения подпомагат доставянето на кръв до мозъка, което също е от значение. 
Ученето и научаването на нови езици помага за развитието на мозъка и съответно на 
паметта. Подобряването на паметта става и с чести умствени тренировки, решаване на 
различни задачи и като цяло извършване на мисловни дейности от различно естество.

Паметта се влияе много от самото състояние на мозъка. Ако човек работи редовно 
с монитори, гледа редовно телевизия или прекарва много време под някаква форма на 
облъчване от електромагнитно поле, паметта се влошава. Ако мозъкът не се използва 
достатъчно, неговите способности се влошават. Паметта се изгражда на базата на 
асоциации - колкото повече неща знаете, толкова по-способен сте да запомняте нови.
Паметта не дава просто един непосредствен достъп до информация, но тя предоставя 
също така и схемата, чрез която достигаме скритите си мисли.

4.2.

Интернет влошава паметта - когато знаеш, че с две кликвания ще стигнеш до 
информацията, не се стараеш да я запомниш. Ето защо Николас Кар пише в своята 
книга „Под повърхността”, че интернет е технология на забравянето. Медиаморфозата 
на медиите доведе и до метаморфоза на паметта. Ние не забравяме да четем и пишем -
просто променяме начина, по-който го правим, отбелязва Кар. Медиите се променят, 
променят и нас. 

Човек трябва да упражнява паметта си, а не да я приема като даденост. Ново 
изследване, публикувано в списание "Сайънс", предполага, че когато човек разчита на 
информация, съхранена някъде, e по-малко вероятно да я запомни сам.

В статията “Машините, които убиват паметта” Джошуа Фоер, „шампион на САЩ 
по паметливост“ за 2006, твърди, че голяма част от външната памет, с която работим, е 
интернет: един заместител на паметта, който си „спомня“ всичко и до който сме 
свикнали да достигаме почти толкова естествено, колкото до спомените, складирани в 
невроните ни – именно това е най-висшето оръжие в борбата ни срещу забравата.

Използвайки компютри, ние се чувстваме като едно цяло с тях. Запаметяваме по-
малко информация, защото знаем, че нужните ни данни могат да бъдат набавени по 
всяко време онлайн или от хард диска. Твърде честото прибягване до всякакви 
устройства вече започва да оказва влияние върху работата на нашия мозък и по-точно 
върху процеса на запомняне на информацията.

Както учените са установили, мозъкът и умствената дейност непрестанно се 
променят. Това е вярно не само за всеки един от нас. Вярно е за всички нас като
биологичен вид - пише Кар. Авторът допълва, че всеки път, когато включим 
компютъра, ние се потапяме в „екосистема от разсейващи вниманието технолигии”.

Когато сме онлайн, мрежата ангажира всичките ни сетива едновременно, освен 
(все още) чувството за мирис и вкус.  Интернет  обсебва ума и мислите, създава ни 
чувство за зависимост. Намалява способността ни да учим, а разбирането ни става 
повърхносттно. Интернет бързо става заместител на персоналната памет, а не само 
допълнение към нея. Днес хората редовно говорят за изкуствена памет така, сякаш тя е 
същата като биологичната. Паметта ни насочва към местата в интернет, където да 
открием информацията.

Резултатите от многобройни експерименти показват, че за хората е по-трудно да 
запомнят дадена информация, ако знаят къде могат да я открият отново.

За разлика от механичната и фиксираната компютърна памет, човешката има 
неопределен брой нива, управлявани от електрически, биологични, химични и 
генетични сигнали. Биологичната памет е жива и в състояние на постоянно обновление. 
За разлика от работната памет, дългосрочната е в състояние да се разширява безкрайно 
и самият процес на запомняне прави ума по-остър. И докато интернет не ни помага да 
архивираме знания, той препълва работната ни памет.

Пал Сафо формулира правилото  на  30-те години, според което на всяка медия са 
й необходими приблизително трийсет години, за да се наложи, утвърди и възприеме от 
обществото. Интернет потвърди това правило и  неусетно се настани в нашия живот. 
Удобството да получаваш информация постоянно, когато и където поискаш, му отреди 
челно място в класацията, условно наречена от мен „Това, без което не можем”.

Именно тази зависимост от интернет и онлайн медиите доведе до промени, до 
метаморфози  в медиите и човека. Връщане назад няма. И както Чарлз Дарвин казва:
„Не най-силният от един вид оцелява, нито най-интелигентният, а този, който най-
добре се приспособява”.
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Днес разполагаме с много повече информация, отколкото някога сме имали, но 
имаме много по-малко време да я обработваме и съответно да я запаметяваме. 
Промяната на комуникационната среда води и до промени в медията. Помества се 
много информация, която не може да се обработва, забравя се, човек се разсейва, 
мултимедията откъсва читателя от текста. Текстът се накъсва, трудно се разбира и 
запомня. Активното използване на интернет променя не само начина на живот на 
човека, но и работата на неговия мозък, твърдят неврофизиолози от университета на 
Калифорния в Лос Анджелис.

Изследователите подчертават факта, че мозъкът е най-бързо адаптиращата се 
система от човешкото тяло и съвсем не е случайно, че честото ползване на интернет 
пренастройва неговата дейност. Всичко, което правим, променя мозъка. Когато четем 
или спортуваме, не се замисляме за влиянието на тези дейности върху неговите 
способности. Когато учените изследват мозъка на хора, които дълго време са се 
занимавали с определена дейност, откриват промени. Цигуларите имат изменения в 
зоната на мозъчната кора, която отговяря за движението само от едната страна, а 
пианистите – и от двете. Това е резултат от техниката на свирене, различна при двата 
инструмента, показва изследване на харвардския невролог Готфрид Шлауг. Ако 
използваме интернет основно за търсене на информация и общуване, би трябвало да 
ставаме по-добри в тези дейности. Това вече се случва. То е част от една по-глобална 
културна промяна – хората работят все по-добре с абстрактна информация. Тази 
тенденция е известна като „ефект на Флин” по името на новозеландския политолог, 
създал математически модел за факторите, които влияят върху интелекта [Виж на : 
www.obekti.bg/dned/4-chovek/4140].

Онлайн четенето отвлича вниманието  на човека,  и той губи много време, докато 
се върне отново към заниманието си.  Когато се чете нещо, което създава силен афект, 
се променят настроенията, нагласите и концентрацията.

–
Понятието памет в психологията се  дефинира като способността на мозъка да 

приема, обработва (разбира) и съхранява определено количество информация, която да 
може да възпроизведе и използва в бъдещ момент. Паметта пази образите и мислите,
натрупани за предметите, а заедно с това и емоционалните резултати - онези 
преживявания, които човек е реализирал. Паметта е хранилище на универсалния 
човешки опит. Терминът памет се отнася и до психичната система за съхранение, която 
позволява подобно задържане, независимо дали става дума за няколко момента или за 
много години.

Основен метод за подобряване на паметта е четенето. Освен това физическите 
упражнения подпомагат доставянето на кръв до мозъка, което също е от значение. 
Ученето и научаването на нови езици помага за развитието на мозъка и съответно на 
паметта. Подобряването на паметта става и с чести умствени тренировки, решаване на 
различни задачи и като цяло извършване на мисловни дейности от различно естество.

Паметта се влияе много от самото състояние на мозъка. Ако човек работи редовно 
с монитори, гледа редовно телевизия или прекарва много време под някаква форма на 
облъчване от електромагнитно поле, паметта се влошава. Ако мозъкът не се използва 
достатъчно, неговите способности се влошават. Паметта се изгражда на базата на 
асоциации - колкото повече неща знаете, толкова по-способен сте да запомняте нови.
Паметта не дава просто един непосредствен достъп до информация, но тя предоставя 
също така и схемата, чрез която достигаме скритите си мисли.

4.2.

Интернет влошава паметта - когато знаеш, че с две кликвания ще стигнеш до 
информацията, не се стараеш да я запомниш. Ето защо Николас Кар пише в своята 
книга „Под повърхността”, че интернет е технология на забравянето. Медиаморфозата 
на медиите доведе и до метаморфоза на паметта. Ние не забравяме да четем и пишем -
просто променяме начина, по-който го правим, отбелязва Кар. Медиите се променят, 
променят и нас. 

Човек трябва да упражнява паметта си, а не да я приема като даденост. Ново 
изследване, публикувано в списание "Сайънс", предполага, че когато човек разчита на 
информация, съхранена някъде, e по-малко вероятно да я запомни сам.

В статията “Машините, които убиват паметта” Джошуа Фоер, „шампион на САЩ 
по паметливост“ за 2006, твърди, че голяма част от външната памет, с която работим, е 
интернет: един заместител на паметта, който си „спомня“ всичко и до който сме 
свикнали да достигаме почти толкова естествено, колкото до спомените, складирани в 
невроните ни – именно това е най-висшето оръжие в борбата ни срещу забравата.

Използвайки компютри, ние се чувстваме като едно цяло с тях. Запаметяваме по-
малко информация, защото знаем, че нужните ни данни могат да бъдат набавени по 
всяко време онлайн или от хард диска. Твърде честото прибягване до всякакви 
устройства вече започва да оказва влияние върху работата на нашия мозък и по-точно 
върху процеса на запомняне на информацията.

Както учените са установили, мозъкът и умствената дейност непрестанно се 
променят. Това е вярно не само за всеки един от нас. Вярно е за всички нас като
биологичен вид - пише Кар. Авторът допълва, че всеки път, когато включим 
компютъра, ние се потапяме в „екосистема от разсейващи вниманието технолигии”.

Когато сме онлайн, мрежата ангажира всичките ни сетива едновременно, освен 
(все още) чувството за мирис и вкус.  Интернет  обсебва ума и мислите, създава ни 
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и самият процес на запомняне прави ума по-остър. И докато интернет не ни помага да 
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Именно тази зависимост от интернет и онлайн медиите доведе до промени, до 
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добре се приспособява”.
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„Съществуват две епохи – до и след катастрофата в Чернобил”
Михаил Горбачов

Всекидневният живот на човека се нуждае от организация на личното и 
професионално пространство и време, а това е първата социална рамка на паметта. 
Именно това диктува необходимостта от развиване и подобряване на способностите на 
паметта. Всичко, съществувало в миналото, което се помни, съпътства и настоящето 
ни. Отношението памет-история  е основно, тъй като и двете са израз на миналото.
Историята не може да съществува без памет и историкът постоянно се позовава на нея, 
но паметта не е история. Паметта е почувстван осмислен опит-преживяно – историята е 
разказ, основан на споделените колективни спомени в общността за миналото. [Лавабр 
1998:3]

Паметта е една от онези експлозии, които се явяват в резултат от срещата на 
историята с антропологията. Дефинирайки колективната памет като спомен или 
съвкупност от спомени за преживян или митологизиран опит от някаква жива 
колективност, трябва да обърнем внимание и на зависимостта й от знанието, 
предоставяно от историческата наука. [Нора 1997: 223] Понятието за социални рамки 
на паметта е далеч по-убедително от това за колективната памет. Ние допълваме 
нашите спомени, като си помагаме поне отчасти с паметта на другите. Реконструкцията 
на един спомен преминава през обстоятелствата на отминалото събитие, т.е през 
социалните и колективни рамки. Най -безусловната рамка е езикът – думите, които ни 
предлага обществото, имат силата да пораждат спомени и да ги ориентират в 
определена посока. Употребата на клишета се прилага като стратегия в текстове, които 
са свързани с културни или исторически репрезентации, за да подпомогнат разбирането
и характеризирането на определени стереотипи, свързани с ритуали, религиозни 
вярвания или идеологически представи.  „Атомът за мирни цели” е идеологическо 
клише, което е емблематично за реално преживяното от обществото след аварията в 
Чернобил. В него е въплътен и личният ни опит и този на общността. Пречупено през 
историческия разказ, знанието за събитията в Чернобил се превръща в историческа 
памет, основана на индивидуалната памет за преживяното, и колективната памет.  

Разглеждайки човешката природа на паметта като феномен в информационното 
общество (поради привилегироваността му да общува непрестанно с неизчерпаемата 
световна банка за информация, наречена интернет, поради което се оказва, че не-е-
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длъжно-да-помни-вече-нищо), следва да илюстрираме явлението “психологизация на 
информацията”. Същността му се състои във фиксирането на знаци и символи, в 
получаването на съобщения, преминаването им през психиката на информиращия се, 
обработването им чрез съответните методи, превръщането им в понятия и нови знания 
и евентуалното им предаване под формата на “ексформация”  - т.е. потенциална, 
адресирана спрямо  друг получател информация [Атанасов, Цветкова 1987:28].

Масовизирането на медийните канали, глобалността и тоталността на 
информационното въздействие все повече ограничават възможността за изключване от 
медийната среда. Това се забелязва спрямо значението, което се отдава на медиите в 
процеса на вземане на различни решения (управленчески или индивидуални), при 
разгласяването и вербализирането им от обществото, при превръщането им в част от 
историческата и културната памет  [Попова 2010:7].

Възприемането на идеята за използване на атомната енергия за мирни цели е
приета от международната общност още през 1953 г., когато Айзенхауер произнася 
пред Общото събрание на ООН прочутата си реч "Атоми за мир". В съответствие с 
едноименната програма ядрените технологии започват да обслужват мирни цели –
производството на електроенергия. Красивата метафора атоми за мир, родена като 
въплъщение на човешката вяра в прогреса, търси алтернативно приложение на 
мощната технология, белязала кошмара от края на Втората световна война, наречен 
Хирошима и Нагасаки – респективно атоми за война, за смърт. „Мирната” метафора 
на Айзенхауер обаче реално постига до определена степен своето първоначално 
звучене до деня на аварията в Чернобил, когато губи положителния си заряд и  
придобива благодарение на грубо идеологическия тоталитарен дискурс лицемерно 
звучене. От този фатален априлски ден нататък, благодарение на медийно-
идеологическия дискурс (действителността е в езика), вече е тотално компрометирана 
идеята за евтина, екологично разумна употреба на атомната енергия. Защото Чернобил 
е война.

Днес „атоми за мир” отново е много актуално клише в контекста на борбата с 
глобалното затопляне и в частност с газовете с парников ефект, тъй като процесът на 
създаване на ядрена енергия не води до емисии на въглероден диоксид в атмосферата.
А това означава – спасението на бъдещето ни се крие отново … в „мирния атом”.
Политическите употреби на тази идея очевидно ще продължават и в бъдеще. 
Енергийните ресурси намаляват, а ядрената енергия е най-изгодният алтернативен 
източник. Кое надделява в мисленето на хората - предпоставките или последствията? 
Научните аргументи и прагматичната икономическа логика или… горчивият опит от 
измамното медийно/политическо клише? И колко е „мирен” атомът?

Производството на първите ядрени реактори започва през 40-те години на 
миналия век. В началото на 50-те този вид енергетика навлиза в разцвет заради 
икономическия и военно-технологичен подем след края на Втората световна война. До 
средата на 1980-те са построени стотици ядрени реактори в десетки държави по света. 
Към 2012 година десетки са в процес на изграждане. Най-големите производители на 
енергия от АЕЦ в световен мащаб са САЩ, Франция, Южна Корея, Великобритания, 
Русия, Канада и Китай. Тези държави планират изграждането на нови мощности, 
докато други големи производители, като Германия и Япония, планират закриване на 
мощности. Около развитието на ядрената енергетика има спорове, най-вече заради 
безопасността . Тези дебати възникват след три значими аварии в атомни 
електрически централи (АЕЦ) — в Трий Майл Айлънд (САЩ) през 1979, в Чернобил 
(СССР) през 1986 и във Фукушима I (Япония) през 2011. Значителното радиоактивно 
замърсяване, съпътствало тези аварии, довежда до евакуации, повишаване на 
заболеваемостта от рак и икономически проблеми заради разчистването на замърсените 

райони. Поддръжниците на ядрената енергетика изтъкват липсата на отрицателно 
влияние върху климата, ниската консумация на гориво и високата производителност на 
процеса като основни предимства.

Аварията в ядрената електроцентрала “Три Майл Айлънд”, Пенсилвания, е една 
от трите най-големи аварии в АЕЦ в света. На 28 март 1979 г. се случва най-сериозният
инцидент в ядрената енергетика в историята на САЩ, който завършва с изпускане на 
количества радиоактивни газове в атмосферата и радиоактивен йод в околната среда.

Обхватът и сложността на злополуката стават ясни 5 дни след началото й. 
Комисията за ядрена регулация на САЩ (NRC) , потвърждава за изпускането на около 
150 000 литра радиоактивна вода директно в река Съскуехана, което довежда до 
загубата на доверието на пресата и местната общност. Комуникацията на официалните 
лица в първите фази на инцидента е объркана. Аварията засилва безпокойствата за 
безопасността и антиядрените настроения на активисти и на цялото общество. След нея 
се въвеждат нови форми на регулация в ядрената индустрия и спиране на поръчките на 
реактори в САЩ [Кърджилов 2013]1. Светът – обществото, специалистите, медиите все 
още нямат опит в трактовката и преживяването на атомна авария в подобни мащаби, 
липсва опит-преживяно, липсва и картина на колективната памет. Най-тежката картина 
на ужаса, наречен ядрена катастрофа, предстои.

26-ти април е датата, врязана в паметта на милиони хора по света. Това е началото 
на Чернобилската трагедия – само 7 години след Трий Майл Айлънд! Вече 27 години 
(от 1986 г. до днес) след най-голямата ядрена катастрофа в атомната електроцентрала в 
Украйна, медиите (пре)откриват нови факти, спомени на оцелели, парченца история с 
над 600 000 силно облъчени участници в потушаването на аварията, 200 хиляди 
евакуирани от родните си места, 300 000 родени след аварията деца, които страдат от 
здравословни проблеми, причинени от нея, над 18 милиарда долара разходи за 
ограничаване на преките щети, радиация около централата, която и днес надхвърля 100 
пъти максимално допустимите норми. 2

На 26-ти април на 4-ти реактор на АЕЦ „Ленин” се провежда учение на персонала 
за спиране на реактора при затруднени условия, както и тестване на самозахранваща 
система. Това учение е продиктувано донякъде от един инцидент, станал няколко 
години по-рано, когато израелска ракета удря иракска атомна централа, която има 
същия тип РБМК реактор. Имитира се авария в електросистемата на Украйна, при 

1 Петър Кърджилов, Трите най-големи кризи  в АЕЦ. Аварията в Трий Майл Айлънд, достъпно на http://e-
vestnik.bg/16617 Механичните повреди се усложняват допълнително от провала на операторите в централата да 
разпознаят ситуацията като злополука с изпускане на охлаждане заради пропуски в самото проектиране на 
системите в контролната зала, неадекватна подготовка и грешка на операторите.

Извършена е евакуация на 140 000 бременни жени и деца в предучилищна възраст. Антиядрени политически 
групи оспорват заключенията на комисията Кемени, като посочват, че независими изследвания дават доказателства 
за пет пъти по-големи от нормалното нива на радиацията в локации на стотици мили по посока на вятъра от Три 
Майл Айлънд. Почистването след злополуката започва през август 1979 и официално завършва декември 1993 г. с 
крайна цена от над $1 млрд. Събитието попада в сектора на най-опасните злополуки и е от V степен по 
международната скала за ядрените събития, като “злополука със сериозни последици”.

Рандъл Томпсън, специалист по медицинска физика, нает да наблюдава радиоактивните емисии след Три 
Майл Айлънд, казва, че властта все още не е признала истината за инцидента и че десетки хора са починали от рак в 
резултат от него. През 1984 г. той заявява под клетва, че съществуват и голям брой аномалии, напълно сравними с 
тези, причинени от йонизираща радиация. Представители на американската общественост, загрижени за 
освобождаването на радиоактивен газ от аварията, излизат на няколко антиядрени протести из страната в 
следващите месеци. Най-голямата демонстрация е в Ню Йорк Сити през септември 1979 г. с участието на 200 000 
души, с речите на Джейн Фонда и Ралф Нейдър. По-рано през май 65 000 души излизат на марш срещу ядрената 
енергия във Вашингтон, Окръг Колумбия. През 1981 г. граждански групи печелят общо съдебно дело срещу 
централата и получават $25 млн. чрез извънсъдебно споразумение. Мет Ед и техните застрахователи плащат най-
малко $82 млн. обществено документирани компенсации на граждани за загуби от постъпления за бизнеса, разходи 
за евакуация и здравни искове. Извънсъдебни споразумения на обща стойност от $15 млн. са направени с 
предполагаеми жертви на замърсяването – родители на деца, родени с аномалии

2 Виж :С едночасово бдение ще почетат жертвите от катастрофата в Чернобил, в. Дневник, 26.04.2013
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длъжно-да-помни-вече-нищо), следва да илюстрираме явлението “психологизация на 
информацията”. Същността му се състои във фиксирането на знаци и символи, в 
получаването на съобщения, преминаването им през психиката на информиращия се, 
обработването им чрез съответните методи, превръщането им в понятия и нови знания 
и евентуалното им предаване под формата на “ексформация”  - т.е. потенциална, 
адресирана спрямо  друг получател информация [Атанасов, Цветкова 1987:28].

Масовизирането на медийните канали, глобалността и тоталността на 
информационното въздействие все повече ограничават възможността за изключване от 
медийната среда. Това се забелязва спрямо значението, което се отдава на медиите в 
процеса на вземане на различни решения (управленчески или индивидуални), при 
разгласяването и вербализирането им от обществото, при превръщането им в част от 
историческата и културната памет  [Попова 2010:7].

Възприемането на идеята за използване на атомната енергия за мирни цели е
приета от международната общност още през 1953 г., когато Айзенхауер произнася 
пред Общото събрание на ООН прочутата си реч "Атоми за мир". В съответствие с 
едноименната програма ядрените технологии започват да обслужват мирни цели –
производството на електроенергия. Красивата метафора атоми за мир, родена като 
въплъщение на човешката вяра в прогреса, търси алтернативно приложение на 
мощната технология, белязала кошмара от края на Втората световна война, наречен 
Хирошима и Нагасаки – респективно атоми за война, за смърт. „Мирната” метафора 
на Айзенхауер обаче реално постига до определена степен своето първоначално 
звучене до деня на аварията в Чернобил, когато губи положителния си заряд и  
придобива благодарение на грубо идеологическия тоталитарен дискурс лицемерно 
звучене. От този фатален априлски ден нататък, благодарение на медийно-
идеологическия дискурс (действителността е в езика), вече е тотално компрометирана 
идеята за евтина, екологично разумна употреба на атомната енергия. Защото Чернобил 
е война.

Днес „атоми за мир” отново е много актуално клише в контекста на борбата с 
глобалното затопляне и в частност с газовете с парников ефект, тъй като процесът на 
създаване на ядрена енергия не води до емисии на въглероден диоксид в атмосферата.
А това означава – спасението на бъдещето ни се крие отново … в „мирния атом”.
Политическите употреби на тази идея очевидно ще продължават и в бъдеще. 
Енергийните ресурси намаляват, а ядрената енергия е най-изгодният алтернативен 
източник. Кое надделява в мисленето на хората - предпоставките или последствията? 
Научните аргументи и прагматичната икономическа логика или… горчивият опит от 
измамното медийно/политическо клише? И колко е „мирен” атомът?

Производството на първите ядрени реактори започва през 40-те години на 
миналия век. В началото на 50-те този вид енергетика навлиза в разцвет заради 
икономическия и военно-технологичен подем след края на Втората световна война. До 
средата на 1980-те са построени стотици ядрени реактори в десетки държави по света. 
Към 2012 година десетки са в процес на изграждане. Най-големите производители на 
енергия от АЕЦ в световен мащаб са САЩ, Франция, Южна Корея, Великобритания, 
Русия, Канада и Китай. Тези държави планират изграждането на нови мощности, 
докато други големи производители, като Германия и Япония, планират закриване на 
мощности. Около развитието на ядрената енергетика има спорове, най-вече заради 
безопасността . Тези дебати възникват след три значими аварии в атомни 
електрически централи (АЕЦ) — в Трий Майл Айлънд (САЩ) през 1979, в Чернобил 
(СССР) през 1986 и във Фукушима I (Япония) през 2011. Значителното радиоактивно 
замърсяване, съпътствало тези аварии, довежда до евакуации, повишаване на 
заболеваемостта от рак и икономически проблеми заради разчистването на замърсените 

райони. Поддръжниците на ядрената енергетика изтъкват липсата на отрицателно 
влияние върху климата, ниската консумация на гориво и високата производителност на 
процеса като основни предимства.

Аварията в ядрената електроцентрала “Три Майл Айлънд”, Пенсилвания, е една 
от трите най-големи аварии в АЕЦ в света. На 28 март 1979 г. се случва най-сериозният
инцидент в ядрената енергетика в историята на САЩ, който завършва с изпускане на 
количества радиоактивни газове в атмосферата и радиоактивен йод в околната среда.

Обхватът и сложността на злополуката стават ясни 5 дни след началото й. 
Комисията за ядрена регулация на САЩ (NRC) , потвърждава за изпускането на около 
150 000 литра радиоактивна вода директно в река Съскуехана, което довежда до 
загубата на доверието на пресата и местната общност. Комуникацията на официалните 
лица в първите фази на инцидента е объркана. Аварията засилва безпокойствата за 
безопасността и антиядрените настроения на активисти и на цялото общество. След нея 
се въвеждат нови форми на регулация в ядрената индустрия и спиране на поръчките на 
реактори в САЩ [Кърджилов 2013]1. Светът – обществото, специалистите, медиите все 
още нямат опит в трактовката и преживяването на атомна авария в подобни мащаби, 
липсва опит-преживяно, липсва и картина на колективната памет. Най-тежката картина 
на ужаса, наречен ядрена катастрофа, предстои.

26-ти април е датата, врязана в паметта на милиони хора по света. Това е началото 
на Чернобилската трагедия – само 7 години след Трий Майл Айлънд! Вече 27 години 
(от 1986 г. до днес) след най-голямата ядрена катастрофа в атомната електроцентрала в 
Украйна, медиите (пре)откриват нови факти, спомени на оцелели, парченца история с 
над 600 000 силно облъчени участници в потушаването на аварията, 200 хиляди 
евакуирани от родните си места, 300 000 родени след аварията деца, които страдат от 
здравословни проблеми, причинени от нея, над 18 милиарда долара разходи за 
ограничаване на преките щети, радиация около централата, която и днес надхвърля 100 
пъти максимално допустимите норми. 2

На 26-ти април на 4-ти реактор на АЕЦ „Ленин” се провежда учение на персонала 
за спиране на реактора при затруднени условия, както и тестване на самозахранваща 
система. Това учение е продиктувано донякъде от един инцидент, станал няколко 
години по-рано, когато израелска ракета удря иракска атомна централа, която има 
същия тип РБМК реактор. Имитира се авария в електросистемата на Украйна, при 

1 Петър Кърджилов, Трите най-големи кризи  в АЕЦ. Аварията в Трий Майл Айлънд, достъпно на http://e-
vestnik.bg/16617 Механичните повреди се усложняват допълнително от провала на операторите в централата да 
разпознаят ситуацията като злополука с изпускане на охлаждане заради пропуски в самото проектиране на 
системите в контролната зала, неадекватна подготовка и грешка на операторите.

Извършена е евакуация на 140 000 бременни жени и деца в предучилищна възраст. Антиядрени политически 
групи оспорват заключенията на комисията Кемени, като посочват, че независими изследвания дават доказателства 
за пет пъти по-големи от нормалното нива на радиацията в локации на стотици мили по посока на вятъра от Три 
Майл Айлънд. Почистването след злополуката започва през август 1979 и официално завършва декември 1993 г. с 
крайна цена от над $1 млрд. Събитието попада в сектора на най-опасните злополуки и е от V степен по 
международната скала за ядрените събития, като “злополука със сериозни последици”.

Рандъл Томпсън, специалист по медицинска физика, нает да наблюдава радиоактивните емисии след Три 
Майл Айлънд, казва, че властта все още не е признала истината за инцидента и че десетки хора са починали от рак в 
резултат от него. През 1984 г. той заявява под клетва, че съществуват и голям брой аномалии, напълно сравними с 
тези, причинени от йонизираща радиация. Представители на американската общественост, загрижени за 
освобождаването на радиоактивен газ от аварията, излизат на няколко антиядрени протести из страната в 
следващите месеци. Най-голямата демонстрация е в Ню Йорк Сити през септември 1979 г. с участието на 200 000 
души, с речите на Джейн Фонда и Ралф Нейдър. По-рано през май 65 000 души излизат на марш срещу ядрената 
енергия във Вашингтон, Окръг Колумбия. През 1981 г. граждански групи печелят общо съдебно дело срещу 
централата и получават $25 млн. чрез извънсъдебно споразумение. Мет Ед и техните застрахователи плащат най-
малко $82 млн. обществено документирани компенсации на граждани за загуби от постъпления за бизнеса, разходи 
за евакуация и здравни искове. Извънсъдебни споразумения на обща стойност от $15 млн. са направени с 
предполагаеми жертви на замърсяването – родители на деца, родени с аномалии

2 Виж :С едночасово бдение ще почетат жертвите от катастрофата в Чернобил, в. Дневник, 26.04.2013



132 Емилия Енчева

която реакторът и неговото управление не получават ток отвън. Въртящият се по 
инерция вал на турбината би трябвало да произвежда ток още няколко часа, достатъчен 
за собствените нужди на реактора. През това време персоналът трябва да спре реактора. 
Счита се, че процедурните нарушения са спомогнали за инцидента. Едно от тях е 
недостатъчна комуникация между операторите и служителите, отговарящи за 
безопасността.

Започва битката за Чернобил. Над 600 000 запасняци, военни и граждани са 
работили по затварянето на реактора и овладяването на всички заплахи (втори взрив, 
заразяването на река Припят, намаляване на радиоактивния прах и затварянето му в 30 
километровата зона, ограничаването на опасността радиацията да бъде разпростанена 
от животни, изграждането на обходна стена, изграждането на саркофага и т.н.) в 
опасната зона през първите 6 месеца. От тях около 25 000 са починали под 40-годишна 
възраст, а 200 000 са обявени за инвалиди. Неопределено количество хора са заразени 
поради опита на правителствата в различни държави (това включва и България и 
Франция) да отрекат инцидента, или това, че радиоактивен прах има в атмосферата им. 
Кръвните ракови заболявания в Европа са повишили честотата си 60 пъти в последните 
20 години, спрямо статистиките, правени през 1970-те год. Само в Русия над 1152 деца 
са оперирани от рак на щитовидната жлеза, директен ефект на Чернобилската авария. 
Същият тип "чернобилски" рак се наблюдава из цяла Европа, включително 
"незасегнатата" Франция. По данни на изследвали проблема, само в Беларус има 300 
000 родени след аварията деца, които страдат от проблеми, причинени от нея.3

Така изглеждат  статистически данните днес. Медиите си спомнят за трагедията 
по време на годишнини от аварията и предлагат обилна информация и често 
противоречиви данни.  Документалните филми за Чернобил се опитват да съберат 
парчета от пъзела и да възстановят първите часове след взрива

На 26-ти април 1986 година обаче информация за случилото се липсва. Въпреки 
започналата  „перестройка”  в СССР действат все още старите тоталитарни рефлекси и 
конспиративни техники. Москва мълчи за взрива. Случилото се в Чернобилската АЕЦ е 
„нещастен случай”, а „един от реакторите получил повреда”, според кратко съобщение 
на единствената тогава информационна агенция в СССР ТАСС от 28.04.1986 г.
4[Любомирска 2010:27.04]. За съжаление радиацията се разпространява по-бързо от 
информацията за инцидента в украинската АЕЦ. Липсата на информация в медиите се 
оказва един от съучастниците  за трагедията и последствията за 9 милиона засегнати от 
радиацията /според  доклад на ООН за Чернобил/.

С ирония може да се възприеме статията със заглавие „Силни импулси, висока 
активност”, излязла в деня на трагедията във в.”Работническо дело”/бр.116 от 
26.04.1986 г./, в която се издигат лозунги „Към свят без химически и ядрени оръжия” и 
„Да спрем милитализирането на космоса”. Тогава високата радиоактивност е факт, а 
светът е получил своята доза радиация за години напред от „мирния атом”, без  
категоричното участие на ядрени оръжия и милитализирането на космоса. Клишето на 
Айзенхауер вече е заработило със страшна сила (за което Айзенхауер най-малко носи 
вина) и действа като приспивателно лекарство за будните и съмняващите се мозъци –
подочули отнякъде, по някоя радиостанция или други неведоми канали от преди-
мрежовата, прединтернет епоха, че в Украйна „нещо става”? Липсва обаче не просто 
памет, опит и информация. Преградите пред мисълта и паметта се наричат 
идеологическа стена на затъмнението, манипулация, желязна завеса.

3 Виж: Битката за Чернобил, достъпно на http://www.dnes.bg/blogini/2013/04/26/bitkata-za-chernobil-film-s-bg-
subtitri-i.186613, [посетен на 10.05.2013 г.]

4 Виж: „Чернобил - трагедия и урок за човечеството”-Майя Любомирска, в. Монитор/27.04.2010

Проучвайки обаче „потока от информация” във вестник „Работническо дело”  за 
инцидента в Чернобил, трябва  справедливо да отречем  наложеното мнение, че 
информация липсва. Информацията липсва само в първите дни, а иначе – тя  е налична,  
но пропагандно манипулирана. Обемът на написаното нараства лавинообразно, а с това 
и дезинформацията. Дезинформацията чертае и картографията на лъжовната 
колективна памет, продукт на пожелателното идеологическо мислене.

В България първото съобщение на медиите за аварията са от бр. 119 на 
Работническо дело от 29.04.1986 г. На стр. 5 в  кратки новини от света в пет кратки 
изречения е описано случилото се: „В Чернобилската  атомна електроцентрала стана 
авария. Повреден е един от атомните реактори. Вземат се мерки за ликвидиране на 
последиците от аварията. Оказва се помощ на пострадалите. Образувана е 
правителствена комисия.” 

Опитите за омаловажаване на събитията продължава и в следващите броеве на 
„Работническо дело”. В бр. 120 от 30.04.1986 г. на стр. 5 „Съобщение на Министерския 
съвет на СССР” информира, че „някои агенции на Запад  разпространяват слухове..., че 
са загинали хиляди хора”. Технологията на манипулацията се разгръща и в следващите 
броеве, където успокоителните съобщения за стабилизирана радиационна обстановка 
около електроцентралата си съперничат със съобщения за аварии в други 
електроцентрали по света, включително и за тази от 1979 г. в САЩ в  Трий Майлс 
Айлънд.5 Достоверност за твърденията си за безобидността на ситуацията 
тоталитарната преса постига с публикуването на изявления на елитни политици като 
Хавиер Перес де Куеляр/генерален секретар на ООН по онова време/, че „положението 
в Чернобилската АЕЦ е под контрол”. 

Проследявайки развитието на идеологическата лъжа, е недопустимо да не 
отбележим неспирните нападки към „някои агенции на Запад”, които едва ли не целят 
да всеят паника сред населението в „провокационна кампания с нечисти политически 
цели”.6 Често българската журналистика предава официална съветска информация, 
като че ли няма собствена позиция [Чавдарова 2000: 30].

За първи път в опита си да конструират псевдокартина на събитието съобщават 
истината под прикритие, маскирана като злонамерени нападки и лъжи  и пространна 

5 Виж: „Относно аварията в Кент” - Работническо дело, бр.125/5.05.1986 г., 4стр. 
В същия брой на 4-та страница място намират съобщения за ядрен инцидент  в Невада и авария в 

„Селафийлд”.
В  „Селафийлд”(завод за регенериране на ядрено гориво)  авариите с изтичане на радиоактивни вещества не 

са рядкост. Цитиран е вестник „Гардиън”, според  който 300 пъти е вдигана „ядрена тревога” в рамките на 29 години. 
Статията разглежда съобщение на в. „Обзървър” за взрив в АЕЦ в Дангинес, графство Кент. Забулената със 

завесата на мълчанието информация става достояние едва на 4-ти май. Взривът довел до изтичане на радиоактивен 
газ . 

Виж: „Истината срещу истерията”- Работническо дело, бр.127 / 07.05.1986 г. 
Причина за аварията е „следствие от  съвпадението на няколко малковероятни и поради това непредвидени 

неизправности”. Напомнено е за липсата на информация след аварията през 1979 година в през 1979 година в САЩ в  
Трий Майлс Айлънд. За първи път се говори и за диагнозата лъчева болест, поставена на 204 души с различна степен 
на радиационно поражение. Но извън пределите на СССР „опасност за хората не е съществувала и не съществува”. 
За изолиране на  радиоактивното замърсяване са използвани над 4500 тона различни материали.  Анатолий Ковальов 
(зам. министър на външните работи на СССР) изказва емблематични мисли за „мирния атом”: „Това, което се случи 
в Чернобил, е беда. Но уроци се налага да се взимат не само от постиженията, но и от трагедиите...Сега става дума за 
мирното използуване на атомната енергия, за управляем ядрен агрегат. Но не трябва да се забравя, че енергията на 
атома е заложена и в ядреното оръжие.”

6 „Провокационна кампания с нечисти политически цели” Работническо дело, бр.125/5.05.1986 г.,4стр - В 
този пропаганден материал за първи път е съобщена истината. Истината е представена като слух от провокационни 
кампании с нечисти политически цели: „Чернобил ще се превърне в мъртъв град-призрак”, „Равнището на 
радиацията в зоната на АЕЦ е „2000 пъти по-високо отколкото по време на взрива на атомната бомба в Хирошима, 
”целият огромен селскостопански район в сърцето на Украйна, неговите земи и води са станали опасни за човека за 
неопределен срок”. Сред изложените „антисъветски настроения” намира място и констатацията ”Москва скрива 
данните за високата радиоактивност”. 
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която реакторът и неговото управление не получават ток отвън. Въртящият се по 
инерция вал на турбината би трябвало да произвежда ток още няколко часа, достатъчен 
за собствените нужди на реактора. През това време персоналът трябва да спре реактора. 
Счита се, че процедурните нарушения са спомогнали за инцидента. Едно от тях е 
недостатъчна комуникация между операторите и служителите, отговарящи за 
безопасността.

Започва битката за Чернобил. Над 600 000 запасняци, военни и граждани са 
работили по затварянето на реактора и овладяването на всички заплахи (втори взрив, 
заразяването на река Припят, намаляване на радиоактивния прах и затварянето му в 30 
километровата зона, ограничаването на опасността радиацията да бъде разпростанена 
от животни, изграждането на обходна стена, изграждането на саркофага и т.н.) в 
опасната зона през първите 6 месеца. От тях около 25 000 са починали под 40-годишна 
възраст, а 200 000 са обявени за инвалиди. Неопределено количество хора са заразени 
поради опита на правителствата в различни държави (това включва и България и 
Франция) да отрекат инцидента, или това, че радиоактивен прах има в атмосферата им. 
Кръвните ракови заболявания в Европа са повишили честотата си 60 пъти в последните 
20 години, спрямо статистиките, правени през 1970-те год. Само в Русия над 1152 деца 
са оперирани от рак на щитовидната жлеза, директен ефект на Чернобилската авария. 
Същият тип "чернобилски" рак се наблюдава из цяла Европа, включително 
"незасегнатата" Франция. По данни на изследвали проблема, само в Беларус има 300 
000 родени след аварията деца, които страдат от проблеми, причинени от нея.3

Така изглеждат  статистически данните днес. Медиите си спомнят за трагедията 
по време на годишнини от аварията и предлагат обилна информация и често 
противоречиви данни.  Документалните филми за Чернобил се опитват да съберат 
парчета от пъзела и да възстановят първите часове след взрива

На 26-ти април 1986 година обаче информация за случилото се липсва. Въпреки 
започналата  „перестройка”  в СССР действат все още старите тоталитарни рефлекси и 
конспиративни техники. Москва мълчи за взрива. Случилото се в Чернобилската АЕЦ е 
„нещастен случай”, а „един от реакторите получил повреда”, според кратко съобщение 
на единствената тогава информационна агенция в СССР ТАСС от 28.04.1986 г.
4[Любомирска 2010:27.04]. За съжаление радиацията се разпространява по-бързо от 
информацията за инцидента в украинската АЕЦ. Липсата на информация в медиите се 
оказва един от съучастниците  за трагедията и последствията за 9 милиона засегнати от 
радиацията /според  доклад на ООН за Чернобил/.

С ирония може да се възприеме статията със заглавие „Силни импулси, висока 
активност”, излязла в деня на трагедията във в.”Работническо дело”/бр.116 от 
26.04.1986 г./, в която се издигат лозунги „Към свят без химически и ядрени оръжия” и 
„Да спрем милитализирането на космоса”. Тогава високата радиоактивност е факт, а 
светът е получил своята доза радиация за години напред от „мирния атом”, без  
категоричното участие на ядрени оръжия и милитализирането на космоса. Клишето на 
Айзенхауер вече е заработило със страшна сила (за което Айзенхауер най-малко носи 
вина) и действа като приспивателно лекарство за будните и съмняващите се мозъци –
подочули отнякъде, по някоя радиостанция или други неведоми канали от преди-
мрежовата, прединтернет епоха, че в Украйна „нещо става”? Липсва обаче не просто 
памет, опит и информация. Преградите пред мисълта и паметта се наричат 
идеологическа стена на затъмнението, манипулация, желязна завеса.

3 Виж: Битката за Чернобил, достъпно на http://www.dnes.bg/blogini/2013/04/26/bitkata-za-chernobil-film-s-bg-
subtitri-i.186613, [посетен на 10.05.2013 г.]

4 Виж: „Чернобил - трагедия и урок за човечеството”-Майя Любомирска, в. Монитор/27.04.2010

Проучвайки обаче „потока от информация” във вестник „Работническо дело”  за 
инцидента в Чернобил, трябва  справедливо да отречем  наложеното мнение, че 
информация липсва. Информацията липсва само в първите дни, а иначе – тя  е налична,  
но пропагандно манипулирана. Обемът на написаното нараства лавинообразно, а с това 
и дезинформацията. Дезинформацията чертае и картографията на лъжовната 
колективна памет, продукт на пожелателното идеологическо мислене.

В България първото съобщение на медиите за аварията са от бр. 119 на 
Работническо дело от 29.04.1986 г. На стр. 5 в  кратки новини от света в пет кратки 
изречения е описано случилото се: „В Чернобилската  атомна електроцентрала стана 
авария. Повреден е един от атомните реактори. Вземат се мерки за ликвидиране на 
последиците от аварията. Оказва се помощ на пострадалите. Образувана е 
правителствена комисия.” 

Опитите за омаловажаване на събитията продължава и в следващите броеве на 
„Работническо дело”. В бр. 120 от 30.04.1986 г. на стр. 5 „Съобщение на Министерския 
съвет на СССР” информира, че „някои агенции на Запад  разпространяват слухове..., че 
са загинали хиляди хора”. Технологията на манипулацията се разгръща и в следващите 
броеве, където успокоителните съобщения за стабилизирана радиационна обстановка 
около електроцентралата си съперничат със съобщения за аварии в други 
електроцентрали по света, включително и за тази от 1979 г. в САЩ в  Трий Майлс 
Айлънд.5 Достоверност за твърденията си за безобидността на ситуацията 
тоталитарната преса постига с публикуването на изявления на елитни политици като 
Хавиер Перес де Куеляр/генерален секретар на ООН по онова време/, че „положението 
в Чернобилската АЕЦ е под контрол”. 

Проследявайки развитието на идеологическата лъжа, е недопустимо да не 
отбележим неспирните нападки към „някои агенции на Запад”, които едва ли не целят 
да всеят паника сред населението в „провокационна кампания с нечисти политически 
цели”.6 Често българската журналистика предава официална съветска информация, 
като че ли няма собствена позиция [Чавдарова 2000: 30].

За първи път в опита си да конструират псевдокартина на събитието съобщават 
истината под прикритие, маскирана като злонамерени нападки и лъжи  и пространна 

5 Виж: „Относно аварията в Кент” - Работническо дело, бр.125/5.05.1986 г., 4стр. 
В същия брой на 4-та страница място намират съобщения за ядрен инцидент  в Невада и авария в 

„Селафийлд”.
В  „Селафийлд”(завод за регенериране на ядрено гориво)  авариите с изтичане на радиоактивни вещества не 

са рядкост. Цитиран е вестник „Гардиън”, според  който 300 пъти е вдигана „ядрена тревога” в рамките на 29 години. 
Статията разглежда съобщение на в. „Обзървър” за взрив в АЕЦ в Дангинес, графство Кент. Забулената със 

завесата на мълчанието информация става достояние едва на 4-ти май. Взривът довел до изтичане на радиоактивен 
газ . 

Виж: „Истината срещу истерията”- Работническо дело, бр.127 / 07.05.1986 г. 
Причина за аварията е „следствие от  съвпадението на няколко малковероятни и поради това непредвидени 

неизправности”. Напомнено е за липсата на информация след аварията през 1979 година в през 1979 година в САЩ в  
Трий Майлс Айлънд. За първи път се говори и за диагнозата лъчева болест, поставена на 204 души с различна степен 
на радиационно поражение. Но извън пределите на СССР „опасност за хората не е съществувала и не съществува”. 
За изолиране на  радиоактивното замърсяване са използвани над 4500 тона различни материали.  Анатолий Ковальов 
(зам. министър на външните работи на СССР) изказва емблематични мисли за „мирния атом”: „Това, което се случи 
в Чернобил, е беда. Но уроци се налага да се взимат не само от постиженията, но и от трагедиите...Сега става дума за 
мирното използуване на атомната енергия, за управляем ядрен агрегат. Но не трябва да се забравя, че енергията на 
атома е заложена и в ядреното оръжие.”

6 „Провокационна кампания с нечисти политически цели” Работническо дело, бр.125/5.05.1986 г.,4стр - В 
този пропаганден материал за първи път е съобщена истината. Истината е представена като слух от провокационни 
кампании с нечисти политически цели: „Чернобил ще се превърне в мъртъв град-призрак”, „Равнището на 
радиацията в зоната на АЕЦ е „2000 пъти по-високо отколкото по време на взрива на атомната бомба в Хирошима, 
”целият огромен селскостопански район в сърцето на Украйна, неговите земи и води са станали опасни за човека за 
неопределен срок”. Сред изложените „антисъветски настроения” намира място и констатацията ”Москва скрива 
данните за високата радиоактивност”. 
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ретроспекция на нечистите политически цели на САЩ. Използвайки стратегически 
(американското) клише „атоми за мир”, идеологически пристрастните източни медии
правят опит да се противопоставят събитията в Чернобил и тези от Хирошима, да се 
представят като единоборство на строителите на съвременния свят срещу 
разрушителите на японските градове. Нещо като – с техните камъни по тяхната глава? 
Впрочем, съществува още по адекватна паремия – този път не с фолклорни, а с 
политически корени – „а вие защо биете негрите”?! Манипулативната игра с 
политическия език и с неговото съдържимо - историческата памет за ужасяващите 
събития от края на Втората световна война - цели реабилитиране на всички действия по 
овладяването на ситуацията в Чернобил, предвид сложността на създалото се 
положение. Конструирането на паметта за псевдоисторията е комплексен процес, при 
който си взаимодействат различни фактори. Идеологическата политика на държавата се 
опитва да поддържа в информационно затъмнение населението, налагането на 
официален исторически тон при анализиране на ситуацията, предоставянето на факти, 
които са неистина-полуистина, противоречивите сигнали, подавани чрез обяснения за 
грешките в американските централи и липсата на опит в тази нова сфера на човешкото 
познание – ядрената енергетика, създава условия за предаване на „слухове” от уста на 
уста, емоционалните послания на база преживяно-съпреживяно стратегически ще 
изградят картината на колективната памет.

Истината за мащабите на пораженията от аварията и жертвите й стават ясни от 
информация от Швеция. Стокхолм изпраща официално дипломатическо питане до 
Москва поради отчетените твърде високи нива на радиация в Европа. След като 
учените съпоставят фактите, обявяват, че някъде в Съветския съюз има ядрена авария.
Сателитни снимки потвърждават подадената информация. И въпреки стремежа на 
властта в тоталитарните тогава общества  да контролира и управлява формирането на 
памет, синхронно съществуващите алтернативни на официалната памети, които 
изразяват интересите на различни политически, социални, етнически, религиозни 
актьори на световната сцена естествено възбуждат конфликти по отношение на 
миналото, които обаче имат пряко отношение към актуални явления и днес.

Вече повече от 2 десетилетия Чернобил е „любима” априлско-майска екотема в 
журналистически и публицистични творби, документални и игрални филми. Те търсят 
не толкова „истината” за аварията, колкото се опитват да опреснят и съживят 
„спомена” и представата за случилото се на 27 април… Истината за бедствието,
причинено от мирния атом, е най-силна в кадрите от филмите, посветени на Чернобил:
„Порог”- забранен в СССР и „ Битката за Чернобил”. „Порог” излиза на екран още през 
1989 година и естествено е спрян от съветската цензура. Но не задълго. Защото 
предстои масовата ера, наречена интернет, оказала се много по-унищожителна върху 
дезинформационното здраве, отколкото радиацията върху човешкото. Виртуалното 
пространство предстои да бъде пренаселено от филми, материали, видеофотоси и 
клипове, посветени на мрачните седмици, месеци и години, минали под знака на 
Чернобил – краха на утопията на мирния атом…

Най-въздействащ е „Забравена земя”– игрален филм, който разказва за деня, в 
който технологичният прoгрес е проклет от милиони хора, а за такива като Аня
(главната героиня във филма) това се превръща в лична трагедия - тя става вдовица в 
деня на сватбата си. За децата (такива като Валери) Чернобил се превръща в синоним 
на изгубеното детство и осакатеното бъдеще. Това е разказ за безкрайната схватка на 
героите  със себе си и безрезултатното търсене на това, заради което си струва да се 
живее. За съмненията на настоящето и неизвестното бъдеще, за земята на вълците е и 
разказът във фотоси „Разходка из Чернобил”. Емблематично за мъртвата зона, освен 
плашещата туристите тишина в Припят, е виенското колело. То никога не е използвано 

от децата по предназначение. Не е успяло да достави радост на нито едно дете. 
„Чертовое колесо”, в превод от руски - дяволското колело, е паметник на несъстоялото 
се детство на хиляди деца, на липсващото щастие, на мъртвия град. Все още очакват 
своите новодомци и няколко жилищни сгради. Други пък имат своите самонастанили 
се стопани, въпреки радиацията и предпазните мерки, пропускателните пунктове в 
района на мъртвата зона живеят хора, работят и се раждат деца. Обиходи е 
единственото място в забранената зона, в което живеят семейства с деца. Джейк Багъли 
е фотограф, който търси различния ъгъл, за да разкаже историята за Чернобил извън 
сериозните документации. Фотосите са събрани в книга „Последните обитатели на 
Чернобил”. Те показват хора, чиято съдба е обвързана с „мирния атом”. За тези, които 
са напуснали Зоната и сега се намират в по-големите градове, всички нещастни 
последствия в живота им са резултат от ядрената катастрофа. За онези, които сами са 
избрали да живеят в Зоната, радиацията не е спомен, а е настояще и тя на практика 
определя ежедневието и живота им. Всъщност контрастът, който Багали търси между 
тези хора, е в съзнателния избор, който са направили след катастрофата. Преди това 
право на избор не са имали.  Стандартът на живот в забранената зона не познава 
здравеопазването, защото най-близката болница е на 60 км, не познава и училищата. 
Животът в забранената зона е незаконен. Но там живеят хора и се раждат деца. И 
въпреки оплакванията от лошото здравословно състояние на децата си, родителите им 
продължават да живеят там.  Човекът в забранената зона сам се грижи за прехраната си 
– отглежда зеленчуци и се снабдява с вода от кладенците. Единственият посетител в 
Зоната е свещеник.  Религията е единственото нещо, което липсва на хората там, според  
думите на фотографа. Затова и срещите с промъкващия се свещеник са толкова важни в 
това забравено от Бога място. (Материалът: „На гости на единствените  жители на  
забранената зона в Чернобил” може да бъде видян на адрес: 
http://www.vice.com/bg/read/zabranena-zona-chernobil-hora.) Това е своеобразна картина 
на спомените от „мирния атом”, нарисувана през обектива на един чужденец. 

Разказите на публицистката Елена Филатова рисуват различни спомени.  
Обективът е увековечил царството на Плутон, което ще е във владение на плутония 
хиляди години. На пръв поглед освободената от човешко присъствие природа 
процъфтява, дървета растат направо от асфалтовите настилки,  природата се опитва да 
завземе всичко, отнето й от човека, и да си върне заграбените територии. Увеличилите 
се популации от вълци, диви свине, елени и диви коне се настаняват в разрушените 
домове на хората, разширявайки териториите си постепенно. Но зад прекрасните 
пролетни цветя често се крие букет от радиоактивни елементи. (Албумите, посветени 
на разходката в забранената зона, са достъпни на 
http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/pluto6.html, (посетен на 10.05.2013 г.)

Според Елена Филатова  саркофагът, с който е покрит авариралият блок, ще 
напомня в следващите години за нашата епоха. Всяка културна епоха, всяка 
цивилизация оставя по нещо в наследство на човечеството. Непланираното наследство 
е споменът за „мирния атом”, който ще  остане в памет на бъдните поколения. На 
всеки 20 или 40 години ще трябва саркофагът, предпазващ авариралия  реактор, да се 
подновява, за да предотврати изпускането на радиация.  Почти на равни интервали от 
време ужасът от трагедията и надеждата за победа над невидимия враг ще се връщат в 
живота на хората.  

През 1987 година в района на централата се раждат първите бели лястовици, но 
мистериозно изчезват [Уайзман 2010 :275]. Изчезнала ли е с тях и надеждата на хората?  
Генетичният дефицит на птиците с бели пера ги прави  по-слаби и по-уязвими за 
средата  и условията им на живот, така както изгубилите социалната си идентичност 
жители на района около централата продължават да живеят в миналото или със 
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ретроспекция на нечистите политически цели на САЩ. Използвайки стратегически 
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познание – ядрената енергетика, създава условия за предаване на „слухове” от уста на 
уста, емоционалните послания на база преживяно-съпреживяно стратегически ще 
изградят картината на колективната памет.

Истината за мащабите на пораженията от аварията и жертвите й стават ясни от 
информация от Швеция. Стокхолм изпраща официално дипломатическо питане до 
Москва поради отчетените твърде високи нива на радиация в Европа. След като 
учените съпоставят фактите, обявяват, че някъде в Съветския съюз има ядрена авария.
Сателитни снимки потвърждават подадената информация. И въпреки стремежа на 
властта в тоталитарните тогава общества  да контролира и управлява формирането на 
памет, синхронно съществуващите алтернативни на официалната памети, които 
изразяват интересите на различни политически, социални, етнически, религиозни 
актьори на световната сцена естествено възбуждат конфликти по отношение на 
миналото, които обаче имат пряко отношение към актуални явления и днес.

Вече повече от 2 десетилетия Чернобил е „любима” априлско-майска екотема в 
журналистически и публицистични творби, документални и игрални филми. Те търсят 
не толкова „истината” за аварията, колкото се опитват да опреснят и съживят 
„спомена” и представата за случилото се на 27 април… Истината за бедствието,
причинено от мирния атом, е най-силна в кадрите от филмите, посветени на Чернобил:
„Порог”- забранен в СССР и „ Битката за Чернобил”. „Порог” излиза на екран още през 
1989 година и естествено е спрян от съветската цензура. Но не задълго. Защото 
предстои масовата ера, наречена интернет, оказала се много по-унищожителна върху 
дезинформационното здраве, отколкото радиацията върху човешкото. Виртуалното 
пространство предстои да бъде пренаселено от филми, материали, видеофотоси и 
клипове, посветени на мрачните седмици, месеци и години, минали под знака на 
Чернобил – краха на утопията на мирния атом…

Най-въздействащ е „Забравена земя”– игрален филм, който разказва за деня, в 
който технологичният прoгрес е проклет от милиони хора, а за такива като Аня
(главната героиня във филма) това се превръща в лична трагедия - тя става вдовица в 
деня на сватбата си. За децата (такива като Валери) Чернобил се превръща в синоним 
на изгубеното детство и осакатеното бъдеще. Това е разказ за безкрайната схватка на 
героите  със себе си и безрезултатното търсене на това, заради което си струва да се 
живее. За съмненията на настоящето и неизвестното бъдеще, за земята на вълците е и 
разказът във фотоси „Разходка из Чернобил”. Емблематично за мъртвата зона, освен 
плашещата туристите тишина в Припят, е виенското колело. То никога не е използвано 

от децата по предназначение. Не е успяло да достави радост на нито едно дете. 
„Чертовое колесо”, в превод от руски - дяволското колело, е паметник на несъстоялото 
се детство на хиляди деца, на липсващото щастие, на мъртвия град. Все още очакват 
своите новодомци и няколко жилищни сгради. Други пък имат своите самонастанили 
се стопани, въпреки радиацията и предпазните мерки, пропускателните пунктове в 
района на мъртвата зона живеят хора, работят и се раждат деца. Обиходи е 
единственото място в забранената зона, в което живеят семейства с деца. Джейк Багъли 
е фотограф, който търси различния ъгъл, за да разкаже историята за Чернобил извън 
сериозните документации. Фотосите са събрани в книга „Последните обитатели на 
Чернобил”. Те показват хора, чиято съдба е обвързана с „мирния атом”. За тези, които 
са напуснали Зоната и сега се намират в по-големите градове, всички нещастни 
последствия в живота им са резултат от ядрената катастрофа. За онези, които сами са 
избрали да живеят в Зоната, радиацията не е спомен, а е настояще и тя на практика 
определя ежедневието и живота им. Всъщност контрастът, който Багали търси между 
тези хора, е в съзнателния избор, който са направили след катастрофата. Преди това 
право на избор не са имали.  Стандартът на живот в забранената зона не познава 
здравеопазването, защото най-близката болница е на 60 км, не познава и училищата. 
Животът в забранената зона е незаконен. Но там живеят хора и се раждат деца. И 
въпреки оплакванията от лошото здравословно състояние на децата си, родителите им 
продължават да живеят там.  Човекът в забранената зона сам се грижи за прехраната си 
– отглежда зеленчуци и се снабдява с вода от кладенците. Единственият посетител в 
Зоната е свещеник.  Религията е единственото нещо, което липсва на хората там, според  
думите на фотографа. Затова и срещите с промъкващия се свещеник са толкова важни в 
това забравено от Бога място. (Материалът: „На гости на единствените  жители на  
забранената зона в Чернобил” може да бъде видян на адрес: 
http://www.vice.com/bg/read/zabranena-zona-chernobil-hora.) Това е своеобразна картина 
на спомените от „мирния атом”, нарисувана през обектива на един чужденец. 

Разказите на публицистката Елена Филатова рисуват различни спомени.  
Обективът е увековечил царството на Плутон, което ще е във владение на плутония 
хиляди години. На пръв поглед освободената от човешко присъствие природа 
процъфтява, дървета растат направо от асфалтовите настилки,  природата се опитва да 
завземе всичко, отнето й от човека, и да си върне заграбените територии. Увеличилите 
се популации от вълци, диви свине, елени и диви коне се настаняват в разрушените 
домове на хората, разширявайки териториите си постепенно. Но зад прекрасните 
пролетни цветя често се крие букет от радиоактивни елементи. (Албумите, посветени 
на разходката в забранената зона, са достъпни на 
http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/pluto6.html, (посетен на 10.05.2013 г.)

Според Елена Филатова  саркофагът, с който е покрит авариралият блок, ще 
напомня в следващите години за нашата епоха. Всяка културна епоха, всяка 
цивилизация оставя по нещо в наследство на човечеството. Непланираното наследство 
е споменът за „мирния атом”, който ще  остане в памет на бъдните поколения. На 
всеки 20 или 40 години ще трябва саркофагът, предпазващ авариралия  реактор, да се 
подновява, за да предотврати изпускането на радиация.  Почти на равни интервали от 
време ужасът от трагедията и надеждата за победа над невидимия враг ще се връщат в 
живота на хората.  

През 1987 година в района на централата се раждат първите бели лястовици, но 
мистериозно изчезват [Уайзман 2010 :275]. Изчезнала ли е с тях и надеждата на хората?  
Генетичният дефицит на птиците с бели пера ги прави  по-слаби и по-уязвими за 
средата  и условията им на живот, така както изгубилите социалната си идентичност 
жители на района около централата продължават да живеят в миналото или със 
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спомените за него, но и със страха от липсата на достоверна информация. И въпреки 
преживяното и паметта за ядрената катастрофа, мирният атом все още е символ на 
човешкия прогрес, който е носител на надеждата, просперитета и омиротворяването на 
света. Клишето „мирен атом” направлява възприемането на света и влияе върху личния 
ни опит и все още работи в полза на мирния атом. А той присъства във всяка сфера от 
нашето ежедневие и в икономическия живот на държавата – енергетика, 
здравеопазване, тежка индустрия, наука, технологии.

Своеобразна реабилитация се опитаха да постигнат българските масмедии,
отразявайки събитията от Фукушима. Много често между факти и събития от 
Фукушима се търси паралел с тези от Чернобил, които медиите са „спестили” преди 25 
години на българската публика.

Негативната информация за японската централа се преекспонира. Наблюдава се
хипертрофия на катастрофичната картина – вече на база на паметта, на натрупалия се 
горчив опит от Чернобил... Във всички медии може да се намери информация за 
японската атомна централа, медиите пишат за изтичането на радиоактивни отпадъци, 
ниво на замърсяване, евакуация на хора, снабдяване с храни и напитки, жертви, 
процедури по обезопасяване, дори за недоверието на хората не само на територията на 
Япония, но и по целия свят. (Материалът: „Девета по Рихтер”, може да бъде видян в: 
http://www.btv.bg/video/156051822-bTV_Reporterite_Yaponiya_Deveta_po_Rihter.html).
И ако новините за Чернобил се четат по дни, за Фукушима  те могат да се следят по 
минути. От деня на труса до края на 2011 година, когато е регистрирано охлаждането 
на реакторите – така нареченото „студено спиране”, ежедневно в българските масмедии 
присъства материал, засягащ пряко или косвено Фукушима и замърсяването на 
околната среда. Името на японската АЕЦ се превърна в нарицателно за  последствията 
от ядрената енергетика. Фукушима активира дейността  на противниците на атомните 
централи, а ядрените регулатори във всички европейски страни започнаха стрес тестове 
за сигурността  на  всички 143 АЕЦ на европейска територия. (Материалът „ЕС започва 
стрес-тестове на атомните централи на 1 юни” може да бъде видян в:, 
http://www.dnes.bg/es/2011/05/25/es-zapochva-strestestove-na-atomnite-centrali-na-1-
iuni.119538.)

Аварията във Фукушима накара света да си спомни отново за последствията от 
„мирния атом”. Япония затвори временно своите 54 реактора, а Наото Кан обеща 
обвързване на страната с енергия от възобновяеми източници.  Към 21.05.2013 г. в 
Япония са рестартирани два от спрените 50 реактора, а правителството вече планира и 
построяването на нови. Китай, Индия и Южна Корея продължават строежа на своите 
ядрени мощности. Претенции за използване на атома за мирни цели има и Иран. 

Държавите, които са се отказали да строят нови ядрени мощности, са Швеция и 
Германия. Швеция първа се отказва от строителството на нови реактори след първата 
ядрена авария в Трий Майл Айлънд, САЩ през 1979 година. В Германия дебатите „за” 
и „против” ядрената енергетика започват след аварията в Чернобил. През 2001 г.  
Германия се отказва от ядрената енергия  и до 2022 г. ще спре всичките си реактори,
въпреки протестите на енергийните компании. Коалиционен партньор на Герхард 
Шрьодер тогава са Зелените. Случилото се във Фукушима слага край на опитите да се 
ревизира това решение. 

Всъщност авариите в АЕЦ са резултат на човешка грешка и по-точно поредици от 
грешки. Пропуски в изпълнението, управлението и оперирането в ядрените централи се 
допускат заради пестене на пари и/или неглижиране на научни изследвания, свързани с 
надеждността и безопасността. Липсата на комуникация и координация между 
отговорните страни предизвестяват комуникационен провал в навременното 
информиране и защитаване на населението в ситуация на повишена радиоактивност. 

Няма никаква приемственост в кризисните ситуации по време на аварии в АЕЦ и това 
бележи всеки следващ инцидент. Друг факт, съвсем не без значение: и трите най-
големи кризи с АЕЦ в света се случват в трите най-добре технологично развити за 
времето си страни. Развитието на науката и възможностите на новите технологии ни 
дават нови алтернативни източници на енергия. Това прави строенето и 
ескплоатирането на АЕЦ твърде спорни въпроси.  Безспорно ядрените централи са 
съоръженията с най-опасните последствия за човека. Спомените за провалите в 
управлението на ядрените централи при аварии и повтарящите се грешки на 
отговорните, засилват влиянието на тази последна теза.  Използването на атома за 
мирни цели не трябва да носи смърт.

И ако спомените за „мирния атом” понякога услужливо липсват в паметта на 
политиците, липсват ли те и в нашата памет? Референдумът за развитие на ядрената 
енергетика в България доказва ли тази липса? Какво си спомнихме, отивайки до 
урните? Забравихме ли да се страхуваме? И какви ще са спомените за „мирния атом” в 
паметта на бъдещите поколения?  Готови ли сме да съхраним паметта си за бъдещето 
или ще се правим, че това вече не може да се случи? Не и на нас. 
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спомените за него, но и със страха от липсата на достоверна информация. И въпреки 
преживяното и паметта за ядрената катастрофа, мирният атом все още е символ на 
човешкия прогрес, който е носител на надеждата, просперитета и омиротворяването на 
света. Клишето „мирен атом” направлява възприемането на света и влияе върху личния 
ни опит и все още работи в полза на мирния атом. А той присъства във всяка сфера от 
нашето ежедневие и в икономическия живот на държавата – енергетика, 
здравеопазване, тежка индустрия, наука, технологии.

Своеобразна реабилитация се опитаха да постигнат българските масмедии,
отразявайки събитията от Фукушима. Много често между факти и събития от 
Фукушима се търси паралел с тези от Чернобил, които медиите са „спестили” преди 25 
години на българската публика.

Негативната информация за японската централа се преекспонира. Наблюдава се
хипертрофия на катастрофичната картина – вече на база на паметта, на натрупалия се 
горчив опит от Чернобил... Във всички медии може да се намери информация за 
японската атомна централа, медиите пишат за изтичането на радиоактивни отпадъци, 
ниво на замърсяване, евакуация на хора, снабдяване с храни и напитки, жертви, 
процедури по обезопасяване, дори за недоверието на хората не само на територията на 
Япония, но и по целия свят. (Материалът: „Девета по Рихтер”, може да бъде видян в: 
http://www.btv.bg/video/156051822-bTV_Reporterite_Yaponiya_Deveta_po_Rihter.html).
И ако новините за Чернобил се четат по дни, за Фукушима  те могат да се следят по 
минути. От деня на труса до края на 2011 година, когато е регистрирано охлаждането 
на реакторите – така нареченото „студено спиране”, ежедневно в българските масмедии 
присъства материал, засягащ пряко или косвено Фукушима и замърсяването на 
околната среда. Името на японската АЕЦ се превърна в нарицателно за  последствията 
от ядрената енергетика. Фукушима активира дейността  на противниците на атомните 
централи, а ядрените регулатори във всички европейски страни започнаха стрес тестове 
за сигурността  на  всички 143 АЕЦ на европейска територия. (Материалът „ЕС започва 
стрес-тестове на атомните централи на 1 юни” може да бъде видян в:, 
http://www.dnes.bg/es/2011/05/25/es-zapochva-strestestove-na-atomnite-centrali-na-1-
iuni.119538.)

Аварията във Фукушима накара света да си спомни отново за последствията от 
„мирния атом”. Япония затвори временно своите 54 реактора, а Наото Кан обеща 
обвързване на страната с енергия от възобновяеми източници.  Към 21.05.2013 г. в 
Япония са рестартирани два от спрените 50 реактора, а правителството вече планира и 
построяването на нови. Китай, Индия и Южна Корея продължават строежа на своите 
ядрени мощности. Претенции за използване на атома за мирни цели има и Иран. 

Държавите, които са се отказали да строят нови ядрени мощности, са Швеция и 
Германия. Швеция първа се отказва от строителството на нови реактори след първата 
ядрена авария в Трий Майл Айлънд, САЩ през 1979 година. В Германия дебатите „за” 
и „против” ядрената енергетика започват след аварията в Чернобил. През 2001 г.  
Германия се отказва от ядрената енергия  и до 2022 г. ще спре всичките си реактори,
въпреки протестите на енергийните компании. Коалиционен партньор на Герхард 
Шрьодер тогава са Зелените. Случилото се във Фукушима слага край на опитите да се 
ревизира това решение. 

Всъщност авариите в АЕЦ са резултат на човешка грешка и по-точно поредици от 
грешки. Пропуски в изпълнението, управлението и оперирането в ядрените централи се 
допускат заради пестене на пари и/или неглижиране на научни изследвания, свързани с 
надеждността и безопасността. Липсата на комуникация и координация между 
отговорните страни предизвестяват комуникационен провал в навременното 
информиране и защитаване на населението в ситуация на повишена радиоактивност. 

Няма никаква приемственост в кризисните ситуации по време на аварии в АЕЦ и това 
бележи всеки следващ инцидент. Друг факт, съвсем не без значение: и трите най-
големи кризи с АЕЦ в света се случват в трите най-добре технологично развити за 
времето си страни. Развитието на науката и възможностите на новите технологии ни 
дават нови алтернативни източници на енергия. Това прави строенето и 
ескплоатирането на АЕЦ твърде спорни въпроси.  Безспорно ядрените централи са 
съоръженията с най-опасните последствия за човека. Спомените за провалите в 
управлението на ядрените централи при аварии и повтарящите се грешки на 
отговорните, засилват влиянието на тази последна теза.  Използването на атома за 
мирни цели не трябва да носи смърт.

И ако спомените за „мирния атом” понякога услужливо липсват в паметта на 
политиците, липсват ли те и в нашата памет? Референдумът за развитие на ядрената 
енергетика в България доказва ли тази липса? Какво си спомнихме, отивайки до 
урните? Забравихме ли да се страхуваме? И какви ще са спомените за „мирния атом” в 
паметта на бъдещите поколения?  Готови ли сме да съхраним паметта си за бъдещето 
или ще се правим, че това вече не може да се случи? Не и на нас. 
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Mittlerweile kann als Allgemeinplatz gelten, dass zur kommunikativen Kompetenz die 
Textsortenkompetenz gehört, also das Vermögen, typische Merkmale einer Textsorte rezeptiv 
bzw. produktiv angemessen zu realisieren, resp. für geistig-sprachliche Operationen der 
Textsinngebung zu nutzen. Unter einer Textsorte sei hier ein empirisch fassbarer Typ von 
Texten verstanden, der in einer Kommunikationsgemeinschaft historisch überliefert und damit 
kulturspezifisch geprägt ist und als mehr oder weniger festes geistig-sprachliches Muster im 
individuellen und gesellschaftlichen Bewusstsein der Kommunizierenden existiert vgl. 
Krause/Sändig 2002, Kap. 3 1. Sieht man sich die textlinguistische Forschungslage an, so ist 
sie einerseits davon geprägt, einzelne Textsorten unter Rückgriff auf ein Korpus 
exemplarischer (mündlicher oder schriftlicher, monologisch oder dialogisch angelegter) Texte 
zu beschreiben, auch mit Texten anderer Sprachen/Kulturen zu vergleichen, und andererseits, 
Kriterien zu definieren, die die Kernfrage beantworten: Wann ist ein Text ein Text? 

Inzwischen wurden viele Textsorten solide typisiert und kontrastiert. Auch die 
fachdidaktische Forschung hat sich des Themas angenommen, besonders unter der 
Fragestellung: Wie kann Textsortenkompetenz systematisch entwickelt werden, nicht zuletzt 
unter den Bedingungen fremdsprachlicher Kommunikation? In unserem Zusammenhang 
interessiert die Textsortenkompetenz als rezeptive Kompetenz auf dem Wege des 
Leseverstehens2. Für Deutsch als Fremdsprache (DaF) gilt es, unter diesem Gesichtspunkt 
eine Reihe von Erklärungsansätzen zu berücksichtigen, die sich aus dem Erkenntnisinteresse 
verschiedener Teildisziplinen heraus auf unterschiedliche Aspekte konzentrieren: auf die 
psycholinguistischen Prozesse des Leseverstehens [Westhoff 1997], auf die verschiedenen 
Ebenen der Textverarbeitung und die Leseprogression [Sarter 2006:97f.], auf die Lesepraxis 
bei literarischen Texten [Ehlers 1998] und speziell auf textgesteuerte Verstehensprozesse 
[Storch 2009:136-138, Ehlers 1998:187-211, Adamzik/Krause 2009].

Es wäre nun allerdings kurzschlüssig zu glauben, dass Textproduzenten, zumal solche 
mit einem hohen kreativen und ästhetischen Anspruch, ihre Aufgabe darin sehen würden, die 
Vorgaben existierender Textsortenbeschreibungen abzuarbeiten, denn gerade im Umspielen, 
ja Brechen geltender Normen liegt oft der ästhetische Reiz von Texten. Für den 

1 Dieser Ansatz bezieht sich auf einschlägige Autoren wie Beaugrande/Dressler 1981, Heinemann/Viehweger 
1991, Vater 1992, Brinker 1997 und Adamzik 2001; darüber hinaus auf Heinemann/Heinemann 2002 und 
Adamzik/Krause 2009.
2 Zu den Anforderungen an die Textsortenkompetenz im Rahmen der fremdsprachigen Text p r o d u k t i o n 
siehe z. B. Sändig 2010² und Lehker 2010.
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Textsortenkompetenz gehört, also das Vermögen, typische Merkmale einer Textsorte rezeptiv 
bzw. produktiv angemessen zu realisieren, resp. für geistig-sprachliche Operationen der 
Textsinngebung zu nutzen. Unter einer Textsorte sei hier ein empirisch fassbarer Typ von 
Texten verstanden, der in einer Kommunikationsgemeinschaft historisch überliefert und damit 
kulturspezifisch geprägt ist und als mehr oder weniger festes geistig-sprachliches Muster im 
individuellen und gesellschaftlichen Bewusstsein der Kommunizierenden existiert vgl. 
Krause/Sändig 2002, Kap. 3 1. Sieht man sich die textlinguistische Forschungslage an, so ist 
sie einerseits davon geprägt, einzelne Textsorten unter Rückgriff auf ein Korpus 
exemplarischer (mündlicher oder schriftlicher, monologisch oder dialogisch angelegter) Texte 
zu beschreiben, auch mit Texten anderer Sprachen/Kulturen zu vergleichen, und andererseits, 
Kriterien zu definieren, die die Kernfrage beantworten: Wann ist ein Text ein Text? 

Inzwischen wurden viele Textsorten solide typisiert und kontrastiert. Auch die 
fachdidaktische Forschung hat sich des Themas angenommen, besonders unter der 
Fragestellung: Wie kann Textsortenkompetenz systematisch entwickelt werden, nicht zuletzt 
unter den Bedingungen fremdsprachlicher Kommunikation? In unserem Zusammenhang 
interessiert die Textsortenkompetenz als rezeptive Kompetenz auf dem Wege des 
Leseverstehens2. Für Deutsch als Fremdsprache (DaF) gilt es, unter diesem Gesichtspunkt 
eine Reihe von Erklärungsansätzen zu berücksichtigen, die sich aus dem Erkenntnisinteresse 
verschiedener Teildisziplinen heraus auf unterschiedliche Aspekte konzentrieren: auf die 
psycholinguistischen Prozesse des Leseverstehens [Westhoff 1997], auf die verschiedenen 
Ebenen der Textverarbeitung und die Leseprogression [Sarter 2006:97f.], auf die Lesepraxis 
bei literarischen Texten [Ehlers 1998] und speziell auf textgesteuerte Verstehensprozesse 
[Storch 2009:136-138, Ehlers 1998:187-211, Adamzik/Krause 2009].

Es wäre nun allerdings kurzschlüssig zu glauben, dass Textproduzenten, zumal solche 
mit einem hohen kreativen und ästhetischen Anspruch, ihre Aufgabe darin sehen würden, die 
Vorgaben existierender Textsortenbeschreibungen abzuarbeiten, denn gerade im Umspielen, 
ja Brechen geltender Normen liegt oft der ästhetische Reiz von Texten. Für den 

1 Dieser Ansatz bezieht sich auf einschlägige Autoren wie Beaugrande/Dressler 1981, Heinemann/Viehweger 
1991, Vater 1992, Brinker 1997 und Adamzik 2001; darüber hinaus auf Heinemann/Heinemann 2002 und 
Adamzik/Krause 2009.
2 Zu den Anforderungen an die Textsortenkompetenz im Rahmen der fremdsprachigen Text p r o d u k t i o n 
siehe z. B. Sändig 2010² und Lehker 2010.
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fremdsprachigen Rezipienten ergibt sich daraus jedoch die Schwierigkeit, vorgefundene 
Neuerungen in ihrer Funktion und Wirkung richtig einzuschätzen, zumal, wenn sie in der 
eigenen Textkultur vielleicht so nicht präsent sind. Im Folgenden soll ein solcher Text, der in 
keine Schublade passt, analysiert und mit didaktischen Überlegungen zu seiner angemessenen 
Erschließung verbunden werden.

Der Text

Ein Schulweg voller Astern. Fräulein Kaskel mit ihrer feinen, durchscheinenden Haut und 
ihrem schwebenden Gang kommt auf dem Weg zur Schule durch die Felder. Sie hätte schön 
sein können, ohne ihre defensiv vorgetragene Religiosität, die sich anfühlte, als lebe sie 
ungesund mit dem Herrn. Ihr Unterrocksaum hat sich hinten gelöst und schaukelt, einer 
Gardine ähnlich, auf der Höhe ihrer Kniekehlen. So feixt die kleine, undisziplinierte 
Erinnerung, lebendiger als alles, was Frau Kaskel mir je vom Herrn gesagt hat.
Schau, das übersprungene Leben, das mit dem schweifenden Blick bloß überflogene. Der 
Unterrock ist zu sehen, damit sich die kleinen Jungen mit den Ellenbogen in die Seiten boxen, 
die Knie zusammendrücken, um sich bloß nicht in die Hose zu machen vor Lachen. Die 
Kaskel!
An den Rändern von Aktionen spielen sich manchmal solche Szenen ab. Als habe das Leben 
keine Kraft, sich überall gleichermaßen zu konzentrieren! Frau Kaskel ist darin wie ein 
Schmetterling ohne Flügelschlag, einer, der auf den Bahnen eines nicht sichtbaren Auftriebs 
gleitet. So verschwimmt die Natur: das Schwirren der Libelle, die in der Luft steht, der Rand 
der Wolke, die Ausdehnung der Flechte, der trübe Schimmer des Spinngewebes, das 
Wegstreben der Wiesenfläche, der Glast, the mist, der Dunst, der Hauch, der zitternde 
Spitzensaum eines Unterrocks.

Die erste Frage lautet: Ist das überhaupt ein Text? Und falls diese Frage grundsätzlich 
mit Ja beantwortet werden kann: Handelt es sich hier nicht eher um einen Teiltext im Rahmen 
eines umfangreicheren Ganztextes? Antwort: Die Passage ist einem größeren, genauer gesagt 
316 Seiten starken, Werk mit dem Titel „Momentum“ entnommen und so gesehen ein 
Textausschnitt. Autor ist der 1955 in Bonn geborene Journalist, Schriftsteller3,
Fernsehmoderator und Literaturwissenschaftler Roger Willemsen. Das Buch besteht aus 
lauter solchen Momentaufnahmen, die jeweils durch eine Leerzeile voneinander abgesetzt 
sind; auf Zwischenüberschriften verzichtet der Autor gänzlich. Angesichts des 
ungewöhnlichen Formats kursieren in der Fachwelt, bei Rezensenten und Interviewern 
verschiedene mehr oder weniger gelungene Benennungsvorschläge: „Fragmente“ Stein 
2012:2 , „Bilderbuch in Worten“, „eine Art Lebensroman in Form eines Lückentextes“ 
Soltau 20012:1 „Erinnerungsfetzen“ Schmelcher 2012:1 .

Das Thema unserer gewählten Episode, nennen wir es „Fräulein Kaskels Unterrock“, 
präsentiert sich als erschöpfend abgehandelt, auch wenn dafür nur drei Absätze bzw. 17 
Zeilen benötigt wurden. Es gibt gute Gründe, dieses Gebilde im Sinne des oben skizzierten 
Konzepts als Text zu bezeichnen, also als relativ geschlossene, relativ selbstständige 
Redeeinheit, der ein kommunikativer Gegenstand zugrunde liegt und die mit einem konkreten 
Kommunikationsziel produziert wurde vgl. Krause/Sändig 2002:174 . Was zunächst die 
Geschlossenheit betrifft, so ist sie sowohl thematisch als auch strukturell und vom 
Zusammenhalt der Elemente her (Kohäsion/Kohärenz) gut nachweisbar: Da wird ein 
Schulweg imaginiert; die Erinnerung entzündet sich an dem Unterrocksaum der Lehrerin, der 
sich „hinten gelöst“ hat und den Schuljungen – von Mädchen ist nicht die Rede – Grund zu 

3 In den letzten Jahren machte Willemsen besonders mit den Werken „Der Knacks“ (2008) über den Krebstod 
seines Vaters, „Die Enden der Welt“ (2010), eine Art Reiseroman, und eben mit „Momentum“ (2012) von sich 
reden. Zur Person sei das Interview von Vorbringer/Weingärtner 2013 empfohlen.

unbändigem Amüsement gibt. Die Schilderung weitet sich zu einem Blick in die umgebende 
Landschaft, die Szene wird mit Reflexionen und scheinbar zufälligen Beobachtungen 
angereichert, um dann wieder zu dem Unterrocksaum zurückzufinden. Die Beobachtungen 
erweisen sich bei näherem Hinsehen keineswegs als zufällig, sondern wohlorganisiert, wie 
etwa die Folge von einstelligen Verben belegt (teils als Partizipien oder substantiviert), mit 
denen eher animalische, nicht zielgerichtete Bewegungsformen benannt und belebte wie 
unbelebte Phänomene in einen Zusammenhang gebracht werden: „schweben“ (Gang), 
„schaukeln“ (Saum), „gleiten“ (Schmetterling), „schwirren“ (Libelle) und „zittern“ (Saum).

Der Textzusammenhang wird auf der Ebene kohäsiver Elemente recht unauffällig 
hergestellt (mit gängigen Konjunktionen und Relativpronomen, etwas markanter zweimal mit 
dem Adverb „so“ in modaler Funktion); dafür überwiegen intensive Kohärenzbeziehungen in 
Form von Wortfeldern und Isotopie-Ketten s. dazu Sändig 2012:287 4. Die Kette ’Kaskel’ 
hat die meisten Elemente (11), wobei der Wechsel von „Fräulein Kaskel“ zu „Frau Kaskel“ 
und „die Kaskel“ im Folgenden nicht unkommentiert bleiben soll. Die 4-gliedrige Kette 
’Unterrock’ dehnt sich zu einer attributiven Wortgruppe aus und transportiert, auffälliger als 
die Kette ‘Kaskel‘, Konnotationen bzw. Assoziationen, und zwar solche mit erotischem 
Unterton. Als markantes Wortfeld präsentiert sich im 3. Abschnitt die Aufzählung von 
atmosphärischen Erscheinungen: „der Glast“ (poetisch für /unwirklicher//Sonnen-/Glanz), 
„the mist“ (engl. /feiner/ Nebel), „der Dunst, der Hauch“. Scheinbar unmotiviert wird in diese 
Aufzählung auch der „zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“ aufgenommen und so den 
Phänomenen animalischer, nicht zielgerichteter Bewegungsformen zugeordnet. Neben dem 
Rückgriff auf ein englisches Wort – offenbar aus Gründen der Präzision, denn für diese Art 
Nebel hat das Deutsche keinen Ausdruck – fällt das selten gebrauchte Wort Glast auf. Als 
intertextuelle Assoziation liegt der Bezug auf ein bekanntes Gedicht von Louis Fürnberg5,
„Herbsteskommen“, nahe, das folgendermaßen beginnt: „Schau, der Herbst ist leise 
eingetreten. /Um die Hügel fließt ein blauer Glast. /Und die Astern stehen in den Beeten...“ 
Ob Willemsen den Dichter tatsächlich quasi-zitiert hat, sei dahingestellt, aber bestimmte 
Ähnlichkeiten (die Aufforderung, zu schauen, die leise Wehmut angesichts des scheidenden 
Sommers, die Astern, der Glast) sind schon auffällig. Das Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache (WDG) zitiert zum Stichwort Glast als Belegstelle ohne nähere 
Quellenangabe: „der zitternde Glast der Sommersonne“ WDG 1981, Bd. 2:1598 – bei 
Willemsen kommt in diesem Kontext „der zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“ vor.

Insgesamt entsteht vor dem geistigen Auge des Lesers das heiter-melancholische Bild 
eines Spätsommertags, den der Erzähler aus seiner Kindheit erinnert. Dieser leicht wehmütige 
Ton ist im gesamten Werk zu spüren; er korrespondiert aber mit ironischen Passagen, die 
nicht immer frei von gepflegter Häme sind. Um zunächst die Melancholie zu belegen: 
Ausdrücken wie „das übersprungene Leben, das mit schweifendem Blick bloß überflogene“, 
das „keine Kraft (hat), sich überall gleichermaßen zu konzentrieren“ oder „das Wegstreben“, 
„der trübe Schimmer“ lösen eine elegische Stimmung aus, die mit der Endlichkeit 
menschlichen Seins zu tun hat. Gegen dieses Gefühl geht Willemsen erklärtermaßen mit dem 
gesamten Konzept von „Momentum“ an, indem er die Tragik des Vergehens durch das 
Festhalten intensiver Augenblicke außer Kraft zu setzen sucht. Willemsen nennt seine 
Darstellungsweise „Prinzip der Vergegenwärtigung“ und ist überzeugt: „Wir alle haben es in 
unserer Macht, das Leben zu verdichten.“ zit. bei Soltau 2012:1

Bei der Beschreibung von Fräulein Kaskel schlägt Bewunderung („mit ihrer feinen, 
durchscheinenden Haut und ihrem schwebenden Gang“) in Ironie um – und der betreffende 
Satz hat es in sich: „Sie hätte schön sein können, ohne ihre defensiv vorgetragene Religiosität, 

4 Dabei wird Bezug genommen auf Agricola 1979:41-53, Schirren /Ueding 2000:587-608 und Lang 1977:66ff.
5 Louis Fürnberg (1909-1957), tschechoslowakisch-deutscher Dichter und Komponist jüdischer Abstammung, 
Kommunist, ist zu Unrecht heute nur noch mit seinem Lied „Die Partei, die Partei, die hat immer Recht…“ im 
öffentlichen Bewusstsein.
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fremdsprachigen Rezipienten ergibt sich daraus jedoch die Schwierigkeit, vorgefundene 
Neuerungen in ihrer Funktion und Wirkung richtig einzuschätzen, zumal, wenn sie in der 
eigenen Textkultur vielleicht so nicht präsent sind. Im Folgenden soll ein solcher Text, der in 
keine Schublade passt, analysiert und mit didaktischen Überlegungen zu seiner angemessenen 
Erschließung verbunden werden.

Der Text

Ein Schulweg voller Astern. Fräulein Kaskel mit ihrer feinen, durchscheinenden Haut und 
ihrem schwebenden Gang kommt auf dem Weg zur Schule durch die Felder. Sie hätte schön 
sein können, ohne ihre defensiv vorgetragene Religiosität, die sich anfühlte, als lebe sie 
ungesund mit dem Herrn. Ihr Unterrocksaum hat sich hinten gelöst und schaukelt, einer 
Gardine ähnlich, auf der Höhe ihrer Kniekehlen. So feixt die kleine, undisziplinierte 
Erinnerung, lebendiger als alles, was Frau Kaskel mir je vom Herrn gesagt hat.
Schau, das übersprungene Leben, das mit dem schweifenden Blick bloß überflogene. Der 
Unterrock ist zu sehen, damit sich die kleinen Jungen mit den Ellenbogen in die Seiten boxen, 
die Knie zusammendrücken, um sich bloß nicht in die Hose zu machen vor Lachen. Die 
Kaskel!
An den Rändern von Aktionen spielen sich manchmal solche Szenen ab. Als habe das Leben 
keine Kraft, sich überall gleichermaßen zu konzentrieren! Frau Kaskel ist darin wie ein 
Schmetterling ohne Flügelschlag, einer, der auf den Bahnen eines nicht sichtbaren Auftriebs 
gleitet. So verschwimmt die Natur: das Schwirren der Libelle, die in der Luft steht, der Rand 
der Wolke, die Ausdehnung der Flechte, der trübe Schimmer des Spinngewebes, das 
Wegstreben der Wiesenfläche, der Glast, the mist, der Dunst, der Hauch, der zitternde 
Spitzensaum eines Unterrocks.

Die erste Frage lautet: Ist das überhaupt ein Text? Und falls diese Frage grundsätzlich 
mit Ja beantwortet werden kann: Handelt es sich hier nicht eher um einen Teiltext im Rahmen 
eines umfangreicheren Ganztextes? Antwort: Die Passage ist einem größeren, genauer gesagt 
316 Seiten starken, Werk mit dem Titel „Momentum“ entnommen und so gesehen ein 
Textausschnitt. Autor ist der 1955 in Bonn geborene Journalist, Schriftsteller3,
Fernsehmoderator und Literaturwissenschaftler Roger Willemsen. Das Buch besteht aus 
lauter solchen Momentaufnahmen, die jeweils durch eine Leerzeile voneinander abgesetzt 
sind; auf Zwischenüberschriften verzichtet der Autor gänzlich. Angesichts des 
ungewöhnlichen Formats kursieren in der Fachwelt, bei Rezensenten und Interviewern 
verschiedene mehr oder weniger gelungene Benennungsvorschläge: „Fragmente“ Stein 
2012:2 , „Bilderbuch in Worten“, „eine Art Lebensroman in Form eines Lückentextes“ 
Soltau 20012:1 „Erinnerungsfetzen“ Schmelcher 2012:1 .

Das Thema unserer gewählten Episode, nennen wir es „Fräulein Kaskels Unterrock“, 
präsentiert sich als erschöpfend abgehandelt, auch wenn dafür nur drei Absätze bzw. 17 
Zeilen benötigt wurden. Es gibt gute Gründe, dieses Gebilde im Sinne des oben skizzierten 
Konzepts als Text zu bezeichnen, also als relativ geschlossene, relativ selbstständige 
Redeeinheit, der ein kommunikativer Gegenstand zugrunde liegt und die mit einem konkreten 
Kommunikationsziel produziert wurde vgl. Krause/Sändig 2002:174 . Was zunächst die 
Geschlossenheit betrifft, so ist sie sowohl thematisch als auch strukturell und vom 
Zusammenhalt der Elemente her (Kohäsion/Kohärenz) gut nachweisbar: Da wird ein 
Schulweg imaginiert; die Erinnerung entzündet sich an dem Unterrocksaum der Lehrerin, der 
sich „hinten gelöst“ hat und den Schuljungen – von Mädchen ist nicht die Rede – Grund zu 

3 In den letzten Jahren machte Willemsen besonders mit den Werken „Der Knacks“ (2008) über den Krebstod 
seines Vaters, „Die Enden der Welt“ (2010), eine Art Reiseroman, und eben mit „Momentum“ (2012) von sich 
reden. Zur Person sei das Interview von Vorbringer/Weingärtner 2013 empfohlen.

unbändigem Amüsement gibt. Die Schilderung weitet sich zu einem Blick in die umgebende 
Landschaft, die Szene wird mit Reflexionen und scheinbar zufälligen Beobachtungen 
angereichert, um dann wieder zu dem Unterrocksaum zurückzufinden. Die Beobachtungen 
erweisen sich bei näherem Hinsehen keineswegs als zufällig, sondern wohlorganisiert, wie 
etwa die Folge von einstelligen Verben belegt (teils als Partizipien oder substantiviert), mit 
denen eher animalische, nicht zielgerichtete Bewegungsformen benannt und belebte wie 
unbelebte Phänomene in einen Zusammenhang gebracht werden: „schweben“ (Gang), 
„schaukeln“ (Saum), „gleiten“ (Schmetterling), „schwirren“ (Libelle) und „zittern“ (Saum).

Der Textzusammenhang wird auf der Ebene kohäsiver Elemente recht unauffällig 
hergestellt (mit gängigen Konjunktionen und Relativpronomen, etwas markanter zweimal mit 
dem Adverb „so“ in modaler Funktion); dafür überwiegen intensive Kohärenzbeziehungen in 
Form von Wortfeldern und Isotopie-Ketten s. dazu Sändig 2012:287 4. Die Kette ’Kaskel’ 
hat die meisten Elemente (11), wobei der Wechsel von „Fräulein Kaskel“ zu „Frau Kaskel“ 
und „die Kaskel“ im Folgenden nicht unkommentiert bleiben soll. Die 4-gliedrige Kette 
’Unterrock’ dehnt sich zu einer attributiven Wortgruppe aus und transportiert, auffälliger als 
die Kette ‘Kaskel‘, Konnotationen bzw. Assoziationen, und zwar solche mit erotischem 
Unterton. Als markantes Wortfeld präsentiert sich im 3. Abschnitt die Aufzählung von 
atmosphärischen Erscheinungen: „der Glast“ (poetisch für /unwirklicher//Sonnen-/Glanz), 
„the mist“ (engl. /feiner/ Nebel), „der Dunst, der Hauch“. Scheinbar unmotiviert wird in diese 
Aufzählung auch der „zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“ aufgenommen und so den 
Phänomenen animalischer, nicht zielgerichteter Bewegungsformen zugeordnet. Neben dem 
Rückgriff auf ein englisches Wort – offenbar aus Gründen der Präzision, denn für diese Art 
Nebel hat das Deutsche keinen Ausdruck – fällt das selten gebrauchte Wort Glast auf. Als 
intertextuelle Assoziation liegt der Bezug auf ein bekanntes Gedicht von Louis Fürnberg5,
„Herbsteskommen“, nahe, das folgendermaßen beginnt: „Schau, der Herbst ist leise 
eingetreten. /Um die Hügel fließt ein blauer Glast. /Und die Astern stehen in den Beeten...“ 
Ob Willemsen den Dichter tatsächlich quasi-zitiert hat, sei dahingestellt, aber bestimmte 
Ähnlichkeiten (die Aufforderung, zu schauen, die leise Wehmut angesichts des scheidenden 
Sommers, die Astern, der Glast) sind schon auffällig. Das Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache (WDG) zitiert zum Stichwort Glast als Belegstelle ohne nähere 
Quellenangabe: „der zitternde Glast der Sommersonne“ WDG 1981, Bd. 2:1598 – bei 
Willemsen kommt in diesem Kontext „der zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“ vor.

Insgesamt entsteht vor dem geistigen Auge des Lesers das heiter-melancholische Bild 
eines Spätsommertags, den der Erzähler aus seiner Kindheit erinnert. Dieser leicht wehmütige 
Ton ist im gesamten Werk zu spüren; er korrespondiert aber mit ironischen Passagen, die 
nicht immer frei von gepflegter Häme sind. Um zunächst die Melancholie zu belegen: 
Ausdrücken wie „das übersprungene Leben, das mit schweifendem Blick bloß überflogene“, 
das „keine Kraft (hat), sich überall gleichermaßen zu konzentrieren“ oder „das Wegstreben“, 
„der trübe Schimmer“ lösen eine elegische Stimmung aus, die mit der Endlichkeit 
menschlichen Seins zu tun hat. Gegen dieses Gefühl geht Willemsen erklärtermaßen mit dem 
gesamten Konzept von „Momentum“ an, indem er die Tragik des Vergehens durch das 
Festhalten intensiver Augenblicke außer Kraft zu setzen sucht. Willemsen nennt seine 
Darstellungsweise „Prinzip der Vergegenwärtigung“ und ist überzeugt: „Wir alle haben es in 
unserer Macht, das Leben zu verdichten.“ zit. bei Soltau 2012:1

Bei der Beschreibung von Fräulein Kaskel schlägt Bewunderung („mit ihrer feinen, 
durchscheinenden Haut und ihrem schwebenden Gang“) in Ironie um – und der betreffende 
Satz hat es in sich: „Sie hätte schön sein können, ohne ihre defensiv vorgetragene Religiosität, 

4 Dabei wird Bezug genommen auf Agricola 1979:41-53, Schirren /Ueding 2000:587-608 und Lang 1977:66ff.
5 Louis Fürnberg (1909-1957), tschechoslowakisch-deutscher Dichter und Komponist jüdischer Abstammung, 
Kommunist, ist zu Unrecht heute nur noch mit seinem Lied „Die Partei, die Partei, die hat immer Recht…“ im 
öffentlichen Bewusstsein.
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die sich anfühlte, als lebe sie ungesund mit dem Herrn.“ Man mag annehmen, dass Fräulein 
Kaskel eine unverheiratete Religionslehrerin ist, und die Gründe für ihre verdruckste 
Religiosität sind als Vermutung zwischen den Zeilen angedeutet: Sie verkehre „ungesund mit 
dem Herrn“, anstatt ihrer Sexualität im wirklichen Leben den gebührenden Platz 
einzuräumen. Die Themen Religiosität, Sexualität und Lebenshunger können wohl als das 
Band bezeichnet werden, das alle Episoden des Werkes miteinander verbindet. Im nächsten 
Satz wird aus „Fräulein Kaskel“ „Frau Kaskel“ – warum? Weil sie in ihren Wünschen und 
Gedanken kein „Fräulein“ mehr ist? Oder weil sich der Blick der heranwachsenden 
Erzählerfigur verändert hat? Oder weil die Episode einen längeren Zeitraum zusammenrafft, 
an dessen Ende es eine „Frau Kaskel“ gibt? Drei Sätze weiter heißt es: „Die Kaskel!“ So, mit 
dem definiten Artikel vor dem bloßen Familiennamen, kann Respekt ausgedrückt werden, 
aber auch Abwertung – im vorliegenden Text kommt beides zusammen: Die Jungen genießen 
es, aber in respektvoller Entfernung, sich über ihre Lehrerin lustig machen zu können.

Texte werden laut der oben eingeführten Definition immer mit einem konkreten 
Kommunikationsziel generiert, das mit den Kriterien Funktionalität und Intentionalität erfasst 
werden kann: Für welchen Leserkreis ist der Text gedacht, welche Wirkungen sind 
beabsichtigt? Allgemein wird für literarische Texte geltend gemacht, dass sie der Erbauung, 
Belehrung, Sinnvergewisserung, Spannung, Unterhaltung und Zerstreuung dienen können –
unsere Episode verfolgt wohl, wie auch das Werk als Ganzes, alle diese Wirkungsabsichten, 
außer einer vordergründigen Spannung. Nein, den Slogan mancher Werbetexter für Thriller 
bedient Willemsen nicht: „Spannender geht’s kaum! Nichts für schwache Nerven.“ 
Stattdessen konstatiert eine Rezensentin, dass „Momentum“ „ein Buch für den Nachttisch“ 
sei, „das man auch in kleinen Portionen wunderbar lesen kann. Zum Beispiel vor dem 
Einschlafen – zum Träumen.“ [Soltau 2012:2] Dies ist eine Aussage, bei der man wohl eher 
an Gedichte denkt, oder an Texte, die gelegentlich als „poetische Kleinkunst“ bezeichnet 
werden. Handelt es sich hier also um so einen Texttyp?

Was den Leserkreis betrifft, so differieren häufig die Vorstellungen des Autors von 
seinen vermeintlichen mit den tatsächlichen Lesern. Willemsen selbst sieht sich als jemand, 
der eher für einen intimen Kreis von intellektuellen Rezipienten schreibt. In einem der 
jüngsten Interviews gesteht er erstaunt: „Mein Lektor wundert sich darüber, dass ich ein so 
großes Publikum habe. Ich stehe manchmal auf der Bühne und frage mich: »Wo kommen die 
nur alle her?« Ich bin kaum noch im Fernsehen, benutze keinen Transmissionsriemen, um 
ständig im Feuilleton zu sein. Und trotzdem sind die Säle voll.“ [zit. bei Stein 2012:5] 
Vielleicht lässt sich dieses Phänomen mit der Sehnsucht vieler Menschen nach 
Entschleunigung erklären, die Willemsen sehr wohl und durchaus erbaulich bedient.

Aus textlinguistischer Perspektive kann man die Frage nach der Funktion eines Textes 
u.a. auf die Bestimmung des Sprachhandlungstyps [Krause/Sändig 2002:30] fokussieren, dem 
der Text zuzuordnen ist. Nach dem bisher Gesagten haben wir es offenbar mit einem 
Mischtyp zu tun, der sowohl informationell und in diesem Sinne erzählend und beschreibend 
geprägt ist, als auch kommunikativ-kognitiv verarbeitend, genauer gesagt: klärend und 
ansatzweise argumentierend. Auch dieser Befund ist nicht dazu angetan, auf eine gängige 
Textsorte zu schließen. Bleibt zu prüfen, ob die Zusammenschau aller Textualitätskriterien 
zusätzliche Erkenntnisse bringt. Die folgende Tabelle soll den Überblick erleichtern und 
gleichzeitig eine Möglichkeit aufzeigen, mit welchen textlinguistisch motivierten Fragen man 
sich einem unbekannten, schwer einzuordnenden Text nähern könnte. Nach dem bisherigen 
Befund gehört der Text in die Rubrik literarische Texte, aber da auch literarische Texte 
zunächst einmal „nur“ Texte sind, soll in einem ersten Schritt auf Fragen abgehoben werden, 
die für jeden „normalen“ Text gleichermaßen gelten. Die Fragen sind möglichst einfach und 
operational formuliert, um sie später auch – im Sinne didaktischer Reduktion dazu mehr bei 
Sändig 2007:6 – für lesedidaktische Überlegungen nutzbar machen zu können.

Textualität
Gesamtheit der Merkmale, die notwendig sind, um ein komplexes sprachliches Gebilde als 

Text erscheinen zu lassen
extratextuelle Merkmale intra-/intertextuelle Merkmale
Funktionalität
Wer schreibt hier für wen welche Art von 
Text zu welchem Zweck?

Kohärenz
Mit welchen semantischen, strukturellen und 
pragmatischen Mitteln wird der Textzusam-
menhang hergestellt?

Intentionalität
Welche Wirkungen sind beabsichtigt?
Dazu: In welchem Stil und Ton ist der Text 
verfasst?

Kohäsion
Mit welchen lexikalischen u. grammatischen 
Mitteln wird der Textzusammenhang 
hergestellt?

Informativität 
Welcher kommunikative Gegenstand wird 
zur Sprache gebracht?

Strukturiertheit
Wie ist der Text aufgebaut, gegliedert, 
komponiert?

Situativität
In welchem situativen Kontext entsteht und 
wirkt der Text?

relative Abgeschlossenheit
Mit welchen linguistischen Mitteln wird   
erreicht, dass der Text als relativ abge-
schlossenes Gebilde wahrgenommen wird?

Akzeptabilität
Wird der Text in seiner – vielleicht 
ungewohnten – Art der Informations-
entfaltung von den Rezipienten akzeptiert? 

Intertextualität
Inwieweit zeigt sich der Text als typisches 
Textsortenexemplar und wie nimmt er 
aktuell auf andere Texte Bezug?

Abb. 1: Textualitätskriterien

Wie ersichtlich ist, wurden die meisten Fragen der Tabelle in bezug auf unseren Text 
schon mehr oder weniger erschöpfend beantwortet. Bei den extratextuellen Merkmalen, also 
den Kennzeichen, die nicht unmittelbar an bestimmten sprachlichen Signalen oder 
strukturellen Eigenheiten festzumachenden sind, ist letztlich keine Frage offen geblieben, 
wenn auch die kurze Wirkungsgeschichte des Textes hinsichtlich der Kriterien Situativität 
und Akzeptabilität noch kein belastbares Urteil zulässt, abgesehen von der Feststellung einer 
stabilen, leicht steigenden Zahl treuer Leser und der Tatsache, dass Willemsens Bücher in 
mehrere Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen bedacht worden sind. 

Kommen wir nun zu dem Nachweis, dass dieser Text, der sich kaum in die Reihe 
typischer Textsortenexemplare einordnen lässt, ein literarischer ist. Auch hier soll ein 
Fragenspiegel in tabellarischer Form die Antwort erleichtern. Wie gesagt, treffen auf einen 
literarischen Text zunächst einmal die gleichen Kriterien zu wie auf jeden Text. Es kommen 
allerdings noch weitere, spezifische Kriterien hinzu: die Poetizität (auch Literarizität)6 mit 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen und die Fiktionalität. Poetizität sei hier nicht nur 
verstanden als eine Konzentration bestimmter Stilmerkmale, sondern als ein komplexes 
Vertextungsprinzip, das sich linguistisch insbesondere manifestiert in:

einer konnotativen Textdimension
Die Bedeutungen sind subjektiv-wertend und assoziativ aufgeladen, ggf. stilistisch 
markiert, und zwischen dem unmittelbar Ausgesprochenen und dem damit Gemeinten 
bestehen gewollte Differenzen. 

einer spezifischen Beschaffenheit der so genannten „Leerstellen“ Lerchner 1984:53ff.

6 Die in der Fachliteratur häufig vorgenommene Unterscheidung zwischen Literarizität und Poetizität (s. z. B. 
Wörterbuch der Literaturwissenschaft 1986: 298f. bzw. 403f.) soll auf eine unterschiedliche Komplexität und 
Verdichtung der betreffenden Merkmale hinweisen.
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Das sind zu ergänzende Informationen und zu besetzende Deutungsspielräume. Erstere 
betreffen nicht zuletzt das Textsortenwissen, daneben auch den Infrakontext (also 
Wissen über den Autor und die Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des Textes) 
sowie das landes- und kulturkundliche Wissen. Letztere manifestieren sich in einem 
Netz von sprachlichen und sprachbegleitenden Signalen, die dazu dienen, 
Sinngebungsprozesse anzustoßen und zu lenken.

der Bevorzugung bestimmter Stilmerkmale
Gemeint sind Merkmale wie Gehobenheit, Wohlgeformtheit (Klang, Satzmelodie, 
Rhythmus, Reim, …), Bildhaftigkeit, spielerischer Umgang mit sprachlichen 
Phänomenen, Registerbrüche, Wortschöpfungen u. Ä.

einem spezifischen Ton (z. B. ironisch, elegisch, feierlich usw.)
Der Textton entsteht durch das Zusammenspiel der voraufgehend genannten Merkmale.

individualstilistischen Eigentümlichkeiten der Textgenerierung. 
Siehe auch Sändig 2010:167f. .

Fiktionalität sei hier verstanden als eine Texteigenschaft, die den imaginären Charakter 
literarischer Darstellungen bezeichnet und somit als eine spezifische Form der Informativität 
zu betrachten ist. Es geht um die Darstellung nichtwirklicher Sachverhalte, die den Schein 
von Wirklichkeit erwecken oder eine „andere Art von Wirklichkeit“ erschaffen wollen. Es 
kann auch um die Präsentation einer Phantasiewelt gehen, die vom Leser spielerisch 
nachvollzogen werden muss. Die Grenzen zwischen fiktionaler und nichtfiktionaler 
Darstellung sind fließend.

Spezielle Merkmale bei literarischen Texten
Merkmale, die notwendig sind, um einen Text als „literarisch“ erscheinen zu lassen

extratextuelles Merkmal intratextuelles Merkmal
Fiktionalität
Wird ein imaginärer, nichtwirklicher 
Sachverhalt dargestellt bzw. eine 
Phantasiewelt kreiert?

Poetizität
- der Konnotationen

Enthält der Text subjektive Wertungen und 
beschwört er Assoziationen herauf? 

- der Leerstellen
Welches Kulturwissen und Wissen über den 
Autor ist nötig, um den Text zu verstehen?
Muss man Erfahrungen mit literarischen 
Texten haben, um den Text zu verstehen?
Muss man seine persönlichen Gefühle und 
Erfahrungen aktivieren, um den Text zu 
verstehen? Erscheinen manche Aussagen 
rätselhaft, so dass man sie erst deuten muss?

- des Stils
Wirkt der Text wohlgeformt und gehoben? 
Drückt sich der Autor originell, bildhaft und 
besonders treffend aus; gibt es Stilfiguren; 
spielt er mit der Sprache? 

- des Tons
Hat der Text einen bestimmten 
charakteristischen Ton bzw. Unterton?

- der Vertextung
Ist der Text originell u. eigentümlich gebaut?

Abb. 2 Spezielle Merkmale bei literarischen Texten

Um zunächst auf die Fiktionalität von „Fräulein Kaskels Unterrock“ zu kommen: 
Offenbar ist der Text, wie auch das ganze Werk „Momentum“, autobiografisch motiviert. 
Dies könnte den Schluss nahelegen, dass es um einen nicht-fiktionalen Text geht. Allerdings 
wird in der Literaturtheorie seit längerem thematisiert, dass auch solchen Textsorten wie 
Autobiografie, Tagebuch, Reisebeschreibung u. ä. fiktionale Elemente innewohnen, 
dergestalt, dass die Erzählerfigur (das „lyrische Ich“) mit dem Autor nicht identisch ist. Ein 
vielzitierter Christa-Wolf-Ausspruch lautet: „Wie man es erzählen kann, so ist es nicht 
gewesen.“ Zudem tritt die Erzählerfigur in unserer Episode – wie in vielen anderen Episoden 
von „Momentum“ auch – hinter das Erzählte zurück; das Personalpronomen 1. Person 
Singular kommt überhaupt nur einmal vor, und zwar als Dativobjekt: „...was Frau Kaskel mir
je vom Herrn gesagt hat.“ Und in dem bereits erwähnten Interview von Timo Stein erklärt 
sich Roger Willemsen „sehr einverstanden“ mit der Beobachtung, man werde beim Lesen 
seiner Texte „den Eindruck nicht los“, er würde „immer auch ein bisschen als Romanfigur 
durchs Leben gehen“ und somit sein „lyrisches Ich durch die Wirklichkeit tragen“; insofern 
brauche er „nicht das Fiktive, um fiktiv zu sein.“ Stein 2012:1f. Nennen wir unsere Episode 
also einen quasi-fiktiven Text.

Zur poetischen Wirkung der Konnotationen wurde in den voraufgegangenen 
Ausführung schon einiges gesagt, zu den geistig-sprachlichen Operationen, die nötig sind, um 
die Leerstellen des Textes zu füllen, auch. Wenden wir uns dem Stil zu. Seine 
Wohlgeformtheit kommt in verschiedenen klanglich-rhythmischen Phänomenen zum Tragen, 
etwa in dem letzten Satz, der auch der Schluss eines Gedichts sein könnte mit seiner üppigen 
Aufzählung, die von Legato, sprich: melodiös-gebundenen Wortgruppen, zu Staccato, sprich: 
Einsilbern („der Glast, the mist, der Dunst, der Hauch“) wechselt und mit einer besonders 
prägnanten Wortgruppe ausklingt („der zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“). 
Gelegentlich scheinen Silben- oder Stabreime auf: „zu machen vor Lachen“, „keine Kraft... zu 
konzentrieren“, „Wegstreben der Wiesenfläche“. Da Gehobenheit nicht unbedingt der 
Verwendung vieler Vokabeln aus der gehobenen Stilschicht bedarf (aus dieser Schicht stammt 
in unserem Text überhaupt nur „Glast“), sondern auch über das konnotative und assoziative 
Zusammenspiel der Wörter hergestellt werden kann, mag man den Text mit einigem Recht 
gehoben, also aus dem Alltagsdeutsch herausgehoben, nennen, auch wenn mit „feixen“ ein 
salopp-abwertender Begriff WDG 1981, 2. Bd.:1245 und mit „vor Lachen in die Hose 
machen“ eine umgangssprachliche Wendung Wörter und Wendungen 1981:324 scheinbar 
dagegen sprechen. Sie dienen aber dem w. o. reflektierten Wechsel des Texttons von elegisch 
zu ironisch.

Was die Textstruktur betrifft, so kultivieren die drei Absätze, aus denen der Text 
besteht, drei verschiedene Weisen der Narration: Im ersten Absatz – er beginnt mit einer 
Ellipse – wird ohne Umschweife eine Erinnerung vergegenwärtigt. Im zweiten Absatz fordert 
der Erzähler den Leser – und sich selbst – auf („Schau...“), die „überflogene“ Erinnerung 
vertiefend und deutend einzuordnen. Im dritten Absatz wird darüber sinniert, wie 
Erinnerungen funktionieren, und Mut zu lebhafter Erinnerungsarbeit gemacht. Entsprechend 
dominiert überall die Zeitform Präsens, im ersten Absatz als historisches Präsens, in den 
beiden anderen als Präsens der allgemeingültigen Feststellung und/oder der Beschreibung. 
Eine Ausnahme bildet der Relativsatz im Imperfekt: „(Religiosität), die sich anfühlte,...“ Hier 
wird zeitliche – und wohl auch gedankliche – Distanz hergestellt. Hinzu kommen zwei Sätze 
im Perfekt, wovon der erste nicht markiert erscheint, drückt er doch nur den logischen 
Zusammenhang zwischen dem Jetzt und dem Kurz-Davor aus: „Ihr Unterrocksaum hat sich 
hinten gelöst...“ Anders bei: „(alles), was Frau Kaskel mir je vom Herrn gesagt hat.“, denn 
hier hätten die lange vergangenen Reden der Lehrerin durchaus auch das Imperfekt vertragen. 
Für das Perfekt gibt es aber Motive: Der Erzähler hat sich für diese in der (mündlichen) 
Gegenwartssprache bevorzugte, an die Stelle des Imperfekts getretene Zeitform aus Gründen 
eines salopperen, beiläufigeren Tons entschieden – oder er will ausdrücken, dass ihm Frau 
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wird in der Literaturtheorie seit längerem thematisiert, dass auch solchen Textsorten wie 
Autobiografie, Tagebuch, Reisebeschreibung u. ä. fiktionale Elemente innewohnen, 
dergestalt, dass die Erzählerfigur (das „lyrische Ich“) mit dem Autor nicht identisch ist. Ein 
vielzitierter Christa-Wolf-Ausspruch lautet: „Wie man es erzählen kann, so ist es nicht 
gewesen.“ Zudem tritt die Erzählerfigur in unserer Episode – wie in vielen anderen Episoden 
von „Momentum“ auch – hinter das Erzählte zurück; das Personalpronomen 1. Person 
Singular kommt überhaupt nur einmal vor, und zwar als Dativobjekt: „...was Frau Kaskel mir
je vom Herrn gesagt hat.“ Und in dem bereits erwähnten Interview von Timo Stein erklärt 
sich Roger Willemsen „sehr einverstanden“ mit der Beobachtung, man werde beim Lesen 
seiner Texte „den Eindruck nicht los“, er würde „immer auch ein bisschen als Romanfigur 
durchs Leben gehen“ und somit sein „lyrisches Ich durch die Wirklichkeit tragen“; insofern 
brauche er „nicht das Fiktive, um fiktiv zu sein.“ Stein 2012:1f. Nennen wir unsere Episode 
also einen quasi-fiktiven Text.

Zur poetischen Wirkung der Konnotationen wurde in den voraufgegangenen 
Ausführung schon einiges gesagt, zu den geistig-sprachlichen Operationen, die nötig sind, um 
die Leerstellen des Textes zu füllen, auch. Wenden wir uns dem Stil zu. Seine 
Wohlgeformtheit kommt in verschiedenen klanglich-rhythmischen Phänomenen zum Tragen, 
etwa in dem letzten Satz, der auch der Schluss eines Gedichts sein könnte mit seiner üppigen 
Aufzählung, die von Legato, sprich: melodiös-gebundenen Wortgruppen, zu Staccato, sprich: 
Einsilbern („der Glast, the mist, der Dunst, der Hauch“) wechselt und mit einer besonders 
prägnanten Wortgruppe ausklingt („der zitternde Spitzensaum eines Unterrocks“). 
Gelegentlich scheinen Silben- oder Stabreime auf: „zu machen vor Lachen“, „keine Kraft... zu 
konzentrieren“, „Wegstreben der Wiesenfläche“. Da Gehobenheit nicht unbedingt der 
Verwendung vieler Vokabeln aus der gehobenen Stilschicht bedarf (aus dieser Schicht stammt 
in unserem Text überhaupt nur „Glast“), sondern auch über das konnotative und assoziative 
Zusammenspiel der Wörter hergestellt werden kann, mag man den Text mit einigem Recht 
gehoben, also aus dem Alltagsdeutsch herausgehoben, nennen, auch wenn mit „feixen“ ein 
salopp-abwertender Begriff WDG 1981, 2. Bd.:1245 und mit „vor Lachen in die Hose 
machen“ eine umgangssprachliche Wendung Wörter und Wendungen 1981:324 scheinbar 
dagegen sprechen. Sie dienen aber dem w. o. reflektierten Wechsel des Texttons von elegisch 
zu ironisch.

Was die Textstruktur betrifft, so kultivieren die drei Absätze, aus denen der Text 
besteht, drei verschiedene Weisen der Narration: Im ersten Absatz – er beginnt mit einer 
Ellipse – wird ohne Umschweife eine Erinnerung vergegenwärtigt. Im zweiten Absatz fordert 
der Erzähler den Leser – und sich selbst – auf („Schau...“), die „überflogene“ Erinnerung 
vertiefend und deutend einzuordnen. Im dritten Absatz wird darüber sinniert, wie 
Erinnerungen funktionieren, und Mut zu lebhafter Erinnerungsarbeit gemacht. Entsprechend 
dominiert überall die Zeitform Präsens, im ersten Absatz als historisches Präsens, in den 
beiden anderen als Präsens der allgemeingültigen Feststellung und/oder der Beschreibung. 
Eine Ausnahme bildet der Relativsatz im Imperfekt: „(Religiosität), die sich anfühlte,...“ Hier 
wird zeitliche – und wohl auch gedankliche – Distanz hergestellt. Hinzu kommen zwei Sätze 
im Perfekt, wovon der erste nicht markiert erscheint, drückt er doch nur den logischen 
Zusammenhang zwischen dem Jetzt und dem Kurz-Davor aus: „Ihr Unterrocksaum hat sich 
hinten gelöst...“ Anders bei: „(alles), was Frau Kaskel mir je vom Herrn gesagt hat.“, denn 
hier hätten die lange vergangenen Reden der Lehrerin durchaus auch das Imperfekt vertragen. 
Für das Perfekt gibt es aber Motive: Der Erzähler hat sich für diese in der (mündlichen) 
Gegenwartssprache bevorzugte, an die Stelle des Imperfekts getretene Zeitform aus Gründen 
eines salopperen, beiläufigeren Tons entschieden – oder er will ausdrücken, dass ihm Frau 
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Kaskels Reden „vom Herrn“ noch sehr gegenwärtig erscheinen. In dem harmlos-neutralen 
Verb „gesagt“ kommt allerdings eher zum Ausdruck, dass Frau Kaskels Auslassungen auf den 
Ich-Erzähler als kleinen Jungen keinen nachhaltigen Eindruck gemacht haben. Dagegen hat er 
ihren „schwebenden Gang“, gleitend „wie ein Schmetterling ohne Flügelschlag“, nicht 
vergessen und eben ihren malerisch beschädigten Unterrock, der eine „kleine undisziplinierte 
Erinnerung“ auslöst, lebendig und feixend. Das Partizip „undiszipliniert“ präsentiert sich hier
in schöner Mehrdeutigkeit: Man könnte es mit „spontan“ übersetzen, aber auch mit 
„ungehörig“, „unanständig“, „die political correctness verletzend“.

Die durchgeführten Analyseprozeduren bestätigen also nachdrücklich, dass es sich hier 
um einen hochgradig literarischen, zu lyrischer Verdichtung auflaufenden Text handelt, dass 
man aber keine klare Zuordnung zu einem literarischen Genre (zu einer Textsorte) vornehmen 
kann. Als mögliche Umschreibungen wurden die Begriffe „Momentaufnahme“, „Episode“ 
und „Szene“ verwendet, die aber jeweils nur einzelne Aspekte der Textqualität abdecken. Auf 
den Versuch, weitere Bezeichnungsvorschläge ins Spiel zu bringen, soll hier verzichtet 
werden. Eine denkbare Rezeptionsaufgabe könnte aber lauten: „Finden Sie eine Benennung 
für diese Textsorte.“ Oder, im Multiple-Choice-Format, um die Anforderungen an den 
fremdsprachigen Rezipienten in Grenzen zu halten: „Welche Texteigenschaften dominieren 
bei diesem Text? Kreuzen Sie an (Mehrfachnennungen sind möglich).“ Hier eine denkbare 
Aufstellung:

Textqualitäten Textton Textsorte
 belehrend
 episch breit
 erbaulich
 lyrisch verdichtet
 nachdenklich
 pointiert
 spannend
 unterhaltsam
 urteilsstark

 elegisch
 feierlich
 humorvoll
 ironisch
 kritisch
 neutral
 sachlich
 sarkastisch
 witzig

 Anekdote
 Episode
 Gedicht (freie Rhythmen)
 Kurzgeschichte
 Legende
 Miniatur
 Momentaufnahme
 Skizze
 Szene

Abb. 3 Fragenspiegel zu Texteigenschaften

Der Vorschlag, außerdem mit den beiden Tabellen zur Bestimmung von Textualitätskriterien 
zu arbeiten, erweitert zudem die Möglichkeiten, tiefer in die Gesetze des Textaufbaus und der 
Bedeutungsentfaltung einzudringen und auf diesem linguistisch motivierten Wege der 
literaturwissenschaftlichen Auslegung des Textes eine solide Basis zu geben. In unserem 
konkreten Fall ist natürlich auch die Aufforderung sinnvoll: „Geben Sie dem vorliegenden 
Text eine Überschrift.“, zumal dafür nicht eine bereits vorhandene Überschrift verschwiegen 
werden muss.
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INFORMATION AND JUDGEMENT IN THE TITLES OF THREE GERMAN NEWSPAPERS
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Abstract: Headlines do not only convey information on the news article they precede. They also contain 
comments and even judgements which are realised by various linguistic patterns. In my article I give a 
comparative analysis on such patters using a corpus of 620 headlines on combat operations in Iraq and Kuwait in 
1991. The corpus is based upon newspapers with controversial profiles and different opinions about the combat 
operations.  
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Настоящата статия представлява съпоставително представяне на форми на 
информативност и оценъчност в заглавията на немския печат при отразяванетo на 
бойните действия в Ирак и Кувейт в периода от 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г. За тези 
действия в медиите се водиха емоционални дискусии, което предизвика интереса и
вниманието ми, довели до съпоставителното представяне и анализ на немски печатни 
издания с различни профили.

Корпусът, върху който се базира изследването, се състои от три стилистично 
различни вестника: „БИЛД“, „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“, подбрани като 
прототипни представители на булевардната, регионалната и надрегионалната,
алтернативна (лява) преса в Германия. 

Обект на наблюдение е начинът на информиране и оценяване за политическите 
събития в заглавията на подбраните вестници в периода, в който се водят бойните 
действия.

Основна задача на изследването е:
1. да се сравнят формите на информативност и на оценъчност в изследваните 

вестници на различни лингво-семиотични нива, като за целта се създаде интегративен 
лингвистичен модел с прагматична насоченост;

2. да се опишат в максимално широк обхват имплицитните и експлицитни форми 
на оценка в съвременните немски вестници, като се разкрият основните езикови 
средства и механизми за тяхното изразяване;

3. да се сравнят оценките в изследвания корпус относно отразяването на войната в 
Ирак в периода 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г.

Изследваният корпус обхваща всички заглавия, отнасящи се до бойните действия 
в Ирак през 1991 г., т.е. 660 заглавия, които се анализирани както квалитативно, така и 
квантитативно, което позволява да се направят изводи за използването и 
интерпретацията на модели на формулировки, обясняващи феномена на оценъчност,
респ. на информативност. От основен интерес са стилистичните средства, които 
отделните вестници използват, за да информират, оценявайки повече или по-малко 
имплицитно фактологията на бойните действия, като по този начин подсказват своето 
отношение към проблема.

Вестникарското заглавие е елемент на основния текстов масив, което информира
читателя за съдържанието на статията, а също така изпълнява функцията на 
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Настоящата статия представлява съпоставително представяне на форми на 
информативност и оценъчност в заглавията на немския печат при отразяванетo на 
бойните действия в Ирак и Кувейт в периода от 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г. За тези 
действия в медиите се водиха емоционални дискусии, което предизвика интереса и
вниманието ми, довели до съпоставителното представяне и анализ на немски печатни 
издания с различни профили.

Корпусът, върху който се базира изследването, се състои от три стилистично 
различни вестника: „БИЛД“, „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“, подбрани като 
прототипни представители на булевардната, регионалната и надрегионалната,
алтернативна (лява) преса в Германия. 

Обект на наблюдение е начинът на информиране и оценяване за политическите 
събития в заглавията на подбраните вестници в периода, в който се водят бойните 
действия.

Основна задача на изследването е:
1. да се сравнят формите на информативност и на оценъчност в изследваните 

вестници на различни лингво-семиотични нива, като за целта се създаде интегративен 
лингвистичен модел с прагматична насоченост;

2. да се опишат в максимално широк обхват имплицитните и експлицитни форми 
на оценка в съвременните немски вестници, като се разкрият основните езикови 
средства и механизми за тяхното изразяване;

3. да се сравнят оценките в изследвания корпус относно отразяването на войната в 
Ирак в периода 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г.

Изследваният корпус обхваща всички заглавия, отнасящи се до бойните действия 
в Ирак през 1991 г., т.е. 660 заглавия, които се анализирани както квалитативно, така и 
квантитативно, което позволява да се направят изводи за използването и 
интерпретацията на модели на формулировки, обясняващи феномена на оценъчност,
респ. на информативност. От основен интерес са стилистичните средства, които 
отделните вестници използват, за да информират, оценявайки повече или по-малко 
имплицитно фактологията на бойните действия, като по този начин подсказват своето 
отношение към проблема.

Вестникарското заглавие е елемент на основния текстов масив, което информира
читателя за съдържанието на статията, а също така изпълнява функцията на 
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оценъчност, защото неговата цел е, от една страна, да спечели вниманието на читателя,
а от друга страна, да формира определено отношение у него към назованата 
проблематика, защото реалността в пресата бива конструирана чрез езика на медиите и
чрез авторовата интенция, а зад тези фактори не рядко се крият имплицитни 
идеологеми [Фаулер 1991:57]. Подобно схващане изразяват Гуд [1985:127] и Бюшер 
[1996:15], т.е. твърди се, че е трудно да бъдат ясно разграничени информативността и 
оценъчността във вестникарските заглавия, защото в зависимост от политиката и стила 
на съответната вестникарска редакция има типично представяне на проблематиката от 
една определена перспектива, която не обхваща всички аспекти на проблема, а това от 
своя страна води до конкретни и еднозначни предложения за възприятие у читателя.

Друг фактор, определящ оценъчността в медиите, преставят Галтунг/Руге 
[1965:64-93], които формулират дванадесет критерия за новинарска стойност, т.е. те 
класифицират темите от редакционни предпочитания, избора на които малко или много 
предопределя медийните оценки. Категоричното представяне на определено събитие 
например чрез персонализация на комплексна проблематика е любим похват на 
булевардния „БИЛД“, както и афинитетът към лошите новини като водещи (bad news 
аre good news).

Холцер [1969, 1971] интерпретира аспекта на новинарската стойност от 
комерсиална гледна точка, т.е. той гледа на новините в медиите като на вид ‚стока’,
която трябва да бъде продадена съгласно принципите на свободния пазар. Печатните 
медии, особено булевардните издания, биват продавани на улицата, което означава, че 
критериите за новинарска стойност трябва да отговарят на очакванията, желанията и 
потребностите на потенциалните купувачи. Холцер [1969] наблюдава в този смисъл 
деполитизация и масово стандартизиране на комплексна политическа тематика.

„Забавните елементи носят стереотипите, ирационалностите, страховете и 
несигурността, фрустрации и агресии, които би трявало да бъдат разградени от 
информиращите, коментиращи, критикуващи  и контролиращи елменти.“ [Холцер 
1969:49]

Тези изводи важат в най-голяма степен за булевардните издания. 
Персонализацията на политически събития или на воюващи страни води до 
конструирането на стереотипи или на образи на врага. Тази тенденция беше потвърдена 
и от моето изследване. 

Таблица 2 дава възможност за онагледяване на феномена персонализация в 
булевардните издания на немската преса. Очевидно този похват е плодотворен от 
гледна точка на правенето на новини. В 60,3% от случаите, в които „БИЛД“ назовава 
иракската страна, се използва личното име Сад(д)ам. Друг пример за персонализация е 
изобразяването на иракския лидер в „БИЛД“ като ‚страхливец’, който се крие по време 
на бойните действия в бункер. Очевидно противоречия като „прелитане на летящи 
крепости“ и търсене на подходяща защита не са реализирани от булевардния вестник:

Фиг. 1: „БИЛД„ от 17.01.91

Тук искам да се спра на начина на информативност и на оценъчност, реализирани 
от немската преса. За целта сравнявам „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ с 
„БИЛД“. Основно параметри на анализа са:

1) градация на събития, сценарии (постановки);
2) форми на наименования, респ. употребата им в различни контексти.
Под сценарий разбирам опита да се стилизира едно събитие или състояние  като 

например ‚Садам като психопат’ или водене на война без щети за цивилно население’. 
В Таблица 2 са обобщени събитията около конфликта в Залива, за които вестниците 
информират, изразявайки в по-голяма или по-малка степен своето отношение.

Събитие Оценки в „Манхаймер 
морген“

Оценки в
„тагесцайтунг“

Оценки в „БИЛД“

,Американски военнопленници, 
показани по иракската телевизия‘

отрицателна отрицателна -

,Въздушни нападениния на 
съюзниците над цивилни обекти‘

неутрална отрицателна положителна

,Демонстрации срещу веонните 
действия‘

неутрална, но относно 
износите на оръжие -
положителна

положителна отрицателна

,Финансово участие на ФРГ, свързано 
с направените военни разходи на 
съюзниците“ 

неутрална отрицателна положителна

,Военната мощ на Ирак‘ неутрална неутрална отрицателна
,Ролята на ФРГ‘ неутрална отрицателна – липса 

на решителност,
липса на профил

отрицателна -
нерешителна, хаотична, 
за срам и позор

,Синът на Садам като американски - - сензация
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1969:49]
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Персонализацията на политически събития или на воюващи страни води до 
конструирането на стереотипи или на образи на врага. Тази тенденция беше потвърдена 
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булевардните издания на немската преса. Очевидно този похват е плодотворен от 
гледна точка на правенето на новини. В 60,3% от случаите, в които „БИЛД“ назовава 
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изобразяването на иракския лидер в „БИЛД“ като ‚страхливец’, който се крие по време 
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крепости“ и търсене на подходяща защита не са реализирани от булевардния вестник:

Фиг. 1: „БИЛД„ от 17.01.91

Тук искам да се спра на начина на информативност и на оценъчност, реализирани 
от немската преса. За целта сравнявам „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ с 
„БИЛД“. Основно параметри на анализа са:

1) градация на събития, сценарии (постановки);
2) форми на наименования, респ. употребата им в различни контексти.
Под сценарий разбирам опита да се стилизира едно събитие или състояние  като 

например ‚Садам като психопат’ или водене на война без щети за цивилно население’. 
В Таблица 2 са обобщени събитията около конфликта в Залива, за които вестниците 
информират, изразявайки в по-голяма или по-малка степен своето отношение.

Събитие Оценки в „Манхаймер 
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,Въздушни нападениния на 
съюзниците над цивилни обекти‘
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неутрална, но относно 
износите на оръжие -
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с направените военни разходи на 
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неутрална отрицателна положителна

,Военната мощ на Ирак‘ неутрална неутрална отрицателна
,Ролята на ФРГ‘ неутрална отрицателна – липса 

на решителност,
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войник‘
,Водене на война без цивилни 
жертви‘

неутрална отрицателна положителна

,Победа на Съюзниците‘ положителна, надежда 
за дипломатично 
решение

положителна, надежда 
за дипломатично 
решение

положителна,
благодарност

,Спекулации относно место-
нахождението на Садам‘

отрицателна (,слух‘) - ,представяне на спе-
кулация‘

,Спиране на теча на петрол 
посредством военни средства‘

отрицателна отрицателна положителна

,Сравнението Хитлер – Садам‘ - отрицателна положителна
,Цензурата на Съюзниците‘ неутрална отрицателна

(,цензура‘)
-

,Връзката: Атентат срещу 
британското правителство и войната 
в Ирак‘ (‚Хипотеза за отмъстителен 
удар‘)

опровергана - отрицателна

,Одобрението на военните действия 
сред германското население‘

неутрална - положителна

,Имаше геноцид в Ирак‘ - - положителна
,Ролята на Ирак‘ отрицателна отрицателна отрицателна

,Ролята на Съюзниците‘ положителна отрицателна положителна

Таблица 2. Информативност и оценъчност на трите медии относно събитията на 
конфликта в Ирак 1991.

Списъкът със събитията съдържа фактологията на войната, отразена в немската 
преса. По този начин се дава възможност да се сравнят градациите на различните 
вестници относно конкретните събития, свързани с конфликта в Ирак.

Наблюдава се, че „БИЛД“ представя сценарии, които се основават на 
персонализация, т.е. еднозначни съдържания, които концентрират вниманието не 
толкова върху същността на конфликта, а по-скоро върху личността на Садам Хюсеин, 
неговите планове, предполагаеми тайни, както и ,сензации‘ от гледна точка на „БИЛД“, 
като например незаконния син на Садам Хюсеин, който бил в САЩ. В този смисъл като 
основен похват на „БИЛД’ можем да отбележим: персонализацията измества акцента от 
същността на конфликта, т.е наблюдават се  тенденции на деполитизация в смисъла на 
Гуд [1983:18] и Зандиг [1972:75]. В този дух се лансира и тезата за водене на бойни 
действия без жертви сред цивилното население. Случаи, в които се споменава, че има 
загинали цивилни, не се свързват с действията на съюзниците. Твърдението, че 
течовете на петролните кладенци могат да бъдат преустановени чрез използването на 
военни средства, се приема без колебание. Демонстрациите, организирани срещу 
бойните действия, са остро критикувани от „БИЛД“, както и мудната политика на 
германското правителство относно подкрепата на съюзниците. 

В противовес с това „Ди тагесцайтунг “ поставя акцент на мнението, че не е 
възможно воденето на война без жертви сред цивилното население, както и че войната 
ще има отражение върху последствията в Ирак след приключването й. „Ди 
тагесцайтунг“ оценява освен това драстично възпрепятстването на свободния 
журналистически достъп до информация, като говори за ,цензура‘. Остро се критикува 
‚германският експорт на оръжие’ и ‚немската политика’. Дискутират се обременените 
германско-израелски отношения, както и финансовото участие на Германия, свързано с 
покриване на военните разходи. 

„Манхаймер Морген“ не изразява позиция за събитията, за които информира. 
Изключение прави критиката на кадрите по иракската телевизия за ‚американски 
военнопленнници’, ‚германските оръжейни експорти на Ирак’, както и ‚ремонта 
посредством военни средства на саботирани петролни кладенци’. Само отчасти се 

критикува твърдението за водене на война без цивилни жертви и възпрепятсването на 
свободната журналистика относно отразяването на бойните действия. Отчасти се 
оценяват положително и демонстрациите, доколкото те се отнасят до германския 
експорт на оръжие за Ирак. 

Различни названия: Под това разбирам названия, които съдържат оценъчни 
елементи, в зависимост от контекста, в който се употребяват. Често употребявани 
форми на названия са тези, означаващи индивиди или страни, намиращи се в конфликт. 
Таблица (3) онагледява тази тенденция – например антропонимът Садам Хюсеин се 
използва метонимично в смисъла на воюваща страна, а не като название на индивида, 
който като политик управлява Ирак.

Названия „БИЛД“ „ди тагесцайтунг“ „Манхаймер 
морген“

,Багдад‘ 3 4,1% 9 15% 15 29,4%
,Диктатор‘ 3 4,1% 1 1,7% 0 0%
,Хюсеин‘ 5 6,8% 0 0% 0 0%
,Ирак‘ 17 23,3% 34 56,7% 29 56,9%
,Садам‘ 44 60,3% 12 20% 5 9,8%
,Садам Хюсеин‘ 1 1,4% 4 6,7% 2 3,9%
Общо 73 60 51

Таблица 3. Метонимична употреба на географски названия или лични имена 
в различни контексти

Таблица 3 показва, че различните названия могат да имат положителна или 
негативна конотация и според Ерлих [1979:32-43] те могат да бъдат описани в рамките 
на анализ на езиковите индикатори, които представят образа на врага. В този смисъл 
може да се приеме, че подобни названия изпълняват функцията да изразят отношението 
на собствената група относно чуждата в черно-бели краски. Според Гуд [1983:14-18]
посредством предполагаеми обективни репортажи се представя деполитизирана 
картина на социалната действителност. 

Примерът „Ние благодарим на съюзниците“ потвърждава наблюденията на Гуд 
[1983:15-29]. В този случай „БИЛД“ благодари на съюзниците от името на своите 
читатели, изказвайки предварително тяхното отношение към конфликта. Чрез 
употребата на колективно множествено число се генерира чувството на съпричастност 
и колективна загриженост. Формата за множествено число ние е противопоставена на
антропонима Садам като похват за умишлено разграничаване на страните в конфликта.

Ако се разгледат назоваващите форми в Таблица 3 става ясно, че 76,2% от 
названията в „БИЛД“, които се отнасят до иракската страна, се отъждествяват с 
личността на Садам Хюсеин. Особено често се употребява личното име Садам – 60,3%. 

Характеризирането на участниците е друг стилистичен похват за категоризация, 
чрез който става възможно представянето им в различни контексти, респ. сценарии. Въз 
основа на емпиричните данни бяха забелязани следните сценарии в „БИЛД“:

Садам Хюсеин като ‚криминално проявен’ в сценарий (1), както и неговите 
предполагаеми страхове, приписаната му или предполагаема ,психична аномалия‘ в (2) 
и дори прилики с Хитлер в (3), слаб противник в (4) и измислените от „БИЛД’ хипотези 
и сценарии в (5) и (6), неотговарящи на истината.

С първия сценарий, в който Садам Хюсеин е представен като ‚криминално 
проявен’, се внушава, че той в качеството си на политически лидер е единственият 
виновен за войната в Ирак. Той бива представен като агресор, който „отравя целия 
свят“:
Сценарий (1):



1�3Информативност и оценъчност в заглавията на ...

войник‘
,Водене на война без цивилни 
жертви‘

неутрална отрицателна положителна

,Победа на Съюзниците‘ положителна, надежда 
за дипломатично 
решение

положителна, надежда 
за дипломатично 
решение

положителна,
благодарност

,Спекулации относно место-
нахождението на Садам‘

отрицателна (,слух‘) - ,представяне на спе-
кулация‘

,Спиране на теча на петрол 
посредством военни средства‘

отрицателна отрицателна положителна

,Сравнението Хитлер – Садам‘ - отрицателна положителна
,Цензурата на Съюзниците‘ неутрална отрицателна

(,цензура‘)
-

,Връзката: Атентат срещу 
британското правителство и войната 
в Ирак‘ (‚Хипотеза за отмъстителен 
удар‘)

опровергана - отрицателна

,Одобрението на военните действия 
сред германското население‘

неутрална - положителна

,Имаше геноцид в Ирак‘ - - положителна
,Ролята на Ирак‘ отрицателна отрицателна отрицателна

,Ролята на Съюзниците‘ положителна отрицателна положителна

Таблица 2. Информативност и оценъчност на трите медии относно събитията на 
конфликта в Ирак 1991.

Списъкът със събитията съдържа фактологията на войната, отразена в немската 
преса. По този начин се дава възможност да се сравнят градациите на различните 
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Наблюдава се, че „БИЛД“ представя сценарии, които се основават на 
персонализация, т.е. еднозначни съдържания, които концентрират вниманието не 
толкова върху същността на конфликта, а по-скоро върху личността на Садам Хюсеин, 
неговите планове, предполагаеми тайни, както и ,сензации‘ от гледна точка на „БИЛД“, 
като например незаконния син на Садам Хюсеин, който бил в САЩ. В този смисъл като 
основен похват на „БИЛД’ можем да отбележим: персонализацията измества акцента от 
същността на конфликта, т.е наблюдават се  тенденции на деполитизация в смисъла на 
Гуд [1983:18] и Зандиг [1972:75]. В този дух се лансира и тезата за водене на бойни 
действия без жертви сред цивилното население. Случаи, в които се споменава, че има 
загинали цивилни, не се свързват с действията на съюзниците. Твърдението, че 
течовете на петролните кладенци могат да бъдат преустановени чрез използването на 
военни средства, се приема без колебание. Демонстрациите, организирани срещу 
бойните действия, са остро критикувани от „БИЛД“, както и мудната политика на 
германското правителство относно подкрепата на съюзниците. 

В противовес с това „Ди тагесцайтунг “ поставя акцент на мнението, че не е 
възможно воденето на война без жертви сред цивилното население, както и че войната 
ще има отражение върху последствията в Ирак след приключването й. „Ди 
тагесцайтунг“ оценява освен това драстично възпрепятстването на свободния 
журналистически достъп до информация, като говори за ,цензура‘. Остро се критикува 
‚германският експорт на оръжие’ и ‚немската политика’. Дискутират се обременените 
германско-израелски отношения, както и финансовото участие на Германия, свързано с 
покриване на военните разходи. 

„Манхаймер Морген“ не изразява позиция за събитията, за които информира. 
Изключение прави критиката на кадрите по иракската телевизия за ‚американски 
военнопленнници’, ‚германските оръжейни експорти на Ирак’, както и ‚ремонта 
посредством военни средства на саботирани петролни кладенци’. Само отчасти се 

критикува твърдението за водене на война без цивилни жертви и възпрепятсването на 
свободната журналистика относно отразяването на бойните действия. Отчасти се 
оценяват положително и демонстрациите, доколкото те се отнасят до германския 
експорт на оръжие за Ирак. 

Различни названия: Под това разбирам названия, които съдържат оценъчни 
елементи, в зависимост от контекста, в който се употребяват. Често употребявани 
форми на названия са тези, означаващи индивиди или страни, намиращи се в конфликт. 
Таблица (3) онагледява тази тенденция – например антропонимът Садам Хюсеин се 
използва метонимично в смисъла на воюваща страна, а не като название на индивида, 
който като политик управлява Ирак.

Названия „БИЛД“ „ди тагесцайтунг“ „Манхаймер 
морген“

,Багдад‘ 3 4,1% 9 15% 15 29,4%
,Диктатор‘ 3 4,1% 1 1,7% 0 0%
,Хюсеин‘ 5 6,8% 0 0% 0 0%
,Ирак‘ 17 23,3% 34 56,7% 29 56,9%
,Садам‘ 44 60,3% 12 20% 5 9,8%
,Садам Хюсеин‘ 1 1,4% 4 6,7% 2 3,9%
Общо 73 60 51

Таблица 3. Метонимична употреба на географски названия или лични имена 
в различни контексти

Таблица 3 показва, че различните названия могат да имат положителна или 
негативна конотация и според Ерлих [1979:32-43] те могат да бъдат описани в рамките 
на анализ на езиковите индикатори, които представят образа на врага. В този смисъл 
може да се приеме, че подобни названия изпълняват функцията да изразят отношението 
на собствената група относно чуждата в черно-бели краски. Според Гуд [1983:14-18]
посредством предполагаеми обективни репортажи се представя деполитизирана 
картина на социалната действителност. 

Примерът „Ние благодарим на съюзниците“ потвърждава наблюденията на Гуд 
[1983:15-29]. В този случай „БИЛД“ благодари на съюзниците от името на своите 
читатели, изказвайки предварително тяхното отношение към конфликта. Чрез 
употребата на колективно множествено число се генерира чувството на съпричастност 
и колективна загриженост. Формата за множествено число ние е противопоставена на
антропонима Садам като похват за умишлено разграничаване на страните в конфликта.

Ако се разгледат назоваващите форми в Таблица 3 става ясно, че 76,2% от 
названията в „БИЛД“, които се отнасят до иракската страна, се отъждествяват с 
личността на Садам Хюсеин. Особено често се употребява личното име Садам – 60,3%. 

Характеризирането на участниците е друг стилистичен похват за категоризация, 
чрез който става възможно представянето им в различни контексти, респ. сценарии. Въз 
основа на емпиричните данни бяха забелязани следните сценарии в „БИЛД“:

Садам Хюсеин като ‚криминално проявен’ в сценарий (1), както и неговите 
предполагаеми страхове, приписаната му или предполагаема ,психична аномалия‘ в (2) 
и дори прилики с Хитлер в (3), слаб противник в (4) и измислените от „БИЛД’ хипотези 
и сценарии в (5) и (6), неотговарящи на истината.

С първия сценарий, в който Садам Хюсеин е представен като ‚криминално 
проявен’, се внушава, че той в качеството си на политически лидер е единственият 
виновен за войната в Ирак. Той бива представен като агресор, който „отравя целия 
свят“:
Сценарий (1):



1�� Красимира Вайс

(a) Husseins neues Verbrechen (B91/19.01.91)
Новото престъление на Хюсеин

(б) Saddams Gräuel: Gefangene furchtbar gefoltert (B91/22.01.91)  
Мерзостта на Хюсеин: Военнопленници ужасно изтезавани

(в) Er macht es wahr // Saddam steckt Ölquellen an (B91/23.01.91)
Той го прави // Садам подпалва петролни кладенци

(г) Saddam erschießt seinen Luftabwehr-Chef. Er hat versagt (B91/24.01.91)
Садам застрелва шефа на противовъздушната си охрана, който се е провалил.

(д) Saddam: Jetzt verpestet er die ganze Welt (B91/27.01.91)
Садам: Сега отравя целия свят 

(f) H: Saddam droht mit dem Atomschlag (B91/30.01.91)
Садам плаши с ядрен удар

В сценарий (2) Садам Хюсеин е представен като психопат. По този начин „БИЛД“ 
внушава, че политическото лидерство в Ирак е поето от човек, страдащ от емоционални 
и поведенчески разстройства. Освен това се насажда мението, че това лице е 
безскрупулно до степен, надхвърляща представите на човешкия разум. В този контекст 
се внушава идеята, че бойните действия, предприети от съюзниците, са оправдани. 
Сценарий (2):
(a) Wo ist Saddam – hat er vier Doppelgänger? (B91/25.01.91) 

Къде е Садам – има ли четирима двойника?
(б) Saddam gibt sich siegessicher: „Der Irak wird die Bewunderung der Welt gewinnen“ (B91/30.01.91)

Садам е убеден, че ще победи: „Ирак ще спечели възхищението на света“
(в) Oberbefehlshaber Schwarzkopf: Drei Psycho-Ärzte ständig bei Saddam (B91/04.02.91)

Главнокомандващият Шварцкопф: „Трима психо-доктори при Садам“
(г) Saddams Sohn US-Soldat am Golf // „Ich weiß, dass mein Vater verrückt ist“ (B91/07.02.91)

Синът на Садам е американски войник в Залива. „Знам, че баща ми е луд“.
(д) Saddam spricht von Frieden – und kreuzigt Kuwaitis (B91/16.02.91)

Садам говори за мир, а разпъва кувейтци на кръст
(е) Aber Saddam spricht von Sieg – wo versteckt er sich eigentlich? (B91/27.02.91)

Садам говори за победа – всъщност къде се крие?
В сценарий (3) акцентът пада на исторически паралели под формата на хипотеза 

относно аналогии между Садам и Хитлер. Според Кинд [1992:198] въз основа на 
подобно историческо сравнение може да се оправдае като легитимно определено 
актуално действие. Като пример е посочено влизането на Обединеното кралство и 
САЩ във войната срещу нацистка Германия. Подобни исторически аналогии, свързани 
с конфликта в Ирак и Третия рай, бяха намерени само в „БИЛД“. Моето обяснение за 
това е свързано с критерия продължителност за новинарска стойност в смисъла на
Галтунг/Руге [1965]: т.е. със стремежа на редакцията на „БИЛД“ да продължи да 
представя новини от Ирак, макар и да няма актуални събития от точката на конфликта. 
В този случай новините за горещата точка се основават на спекулации, предположения 
и хипотези. Чрез въпроса „Ще свърши ли Хюсеин като Хитлер?“ се изразява 
предположение, което представлява форма на оценъчност дотолкова, доколкото 
авторът се освобождава от необходимостта за доказване на новината - вид предпазна 
мярка в случай на възражения. Направените предположения са в този смисъл оценки, 
които, дори и недоказани, остават в пространството и могат да повлияят върху 
представите на читателя.
Сценарий (3):
(a) Endet Hussein wie Hitler? (B91/18.01.91)

Ще свърши ли Хюсеин като Хитлер?
(б) Saddams Stalingrad (B91/25.02.91)

Садамския Сталинград
(в) Saddam // Vernichtungslager eingerichtet // Augenzeugen sprechen von Leichenbergen (B91/12.02.91)

Садам // изгради концентационни лагери // Свидетели говорят за купища трупове
(г) Alliierte mit Rommel-Taktik, Iraker mit Russen-Taktik (B91/31.01.91)

Съюзниците с тактиката на Ромел, а иракчаните с руска тактика.

Със сценарий (4) ‚слаб противник’ в (4) се внушават две неща на читателите: от 
една страна се оправдава тезата за водене на война без цивилни жертви, а от друга
страна чрез изтъкване на военните успехи на съюзниците се придава обществена 
легитимност на една война като освободителна [Лейкъф 1991: 221].
Сценарий (4):
(a) Feige! Hussein versteckt sich im Bunker (B91/17.01.91) 

Страхливец! Хюсеин се крие в бункера
(б) Saddam in der Zange (B91/21.01.91)

Садам е заклещен
(в) Wann ist Saddam erledigt? (B91/29.01.91)

Кога ще дойде краят на Садам?
(г) Saddams Elite-Piloten fliehen, kampflos (B91/29.01.91)

Елитните пилоти на Садам бягат, без да воюват
(д) Saddams Tanks fuhren in die Falle (B91/31.01.91)

Танковете на Садам влязоха в клопката
(е) Die Lage am Golf: Saddam schießt mit rostigen Nägeln (B91/06.02.91)

Садам стреля с ръждясали гвоздеи
(ж) Schluss mit Saddam! (B91/20.02.91)

Край със Садам!
(з) Durchhalterede Saddams. Seine Stimme zitterte (B91/25.02.91)

Речта на Садам. Гласът му трепереше.
(и) Saddam geschlagen (B91/27.02.91)

Садам победен
В сценарий (5) „БИЛД“ представя хипотези, които не се потвърждават от 

фактологията на събитията. Такъв е примерът в (5) а, т.е. отмъстителен акт от страна на 
Ирак не се потвърждава, а дори напротив – „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ дори 
опровергават връзката на този атентат с конфликта в Персийския залив (срв. Примерите 
(5) б и (5) в. Поставянето на такива хипотези от страна на булевардното издание може 
да бъде обяснено с представяне на неочаквано събитие в смисъла на Галтунг/ Руге 
[1965] и възможността на „БИЛД“ да увеличи тиража си, предлагайки на читателите си 
неочаквана новина, свързана с войната в Залива. 
Сценарий (5):
(a) Saddams Gegenschlag? // Granaten auf Englands Premier // Von Lieferwagen auf Downing Street Nr. 10 
gefeuert // Gerade tagte das Kriegskabinett // U3: Drei Explosionen // Premier Major britisch cool: Ich denke, 
wir machen besser woanders weiter (B91/08.02.91)

Отмъщението на Садам? Гранати по премиера на Англия. Изстреляни от микробус на „Даун 
стрийт“ 10. Военният кабинет тъкмо заседаваше. Три експлозии. Премиерът Мейджър по 
британски - хладнокръвен: Мисля, че ще продължим на друго място.

(б) Granaten auf Downing Street // Mutmaßlicher IRA-Anschlag auf britisches Kriegskabinett (T91/08.02.91)
Гранати на „Даун стрийт“. Подозрения относно нападение на ИРА към британския кабинет.

(в) IRA-Terroranschlag auf britische Regierung // Amtssitz des Premierministers mit Granaten beworfen //  Drei 
Verletzte // Attentat bereits vor dem Golfkrieg geplant (M91/08.02.91)

Терористично нападение към британското правителство. Щабът на примиер-министъра е 
замерен с гранати. Трима ранени. Атентатът – плануван още преди войната в Залива.

Последният представен тук сценарий се отнася до преценката, дали  
журналистическите репортажи за събитията в Ирак могат да бъдат независими, като се 
има предвид, че почти всички печатни издания ползват едни и същи американски 
източници.  В сравняваните от мен ежедневници се очертават различия - така например
в „БИЛД“ не се споменава нищо относно ,пропаганда на съюзниците‘ или за ,цензура‘.

За разлика от това „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ посочват липсата на 
независими журналистически източници, които да се различават от прессъобщенията 
на съюзниците, функционирали като единствен източник по време на воденето на 
войната. В „Манхаймер морген“ се оповестява първоизточникът, например: „САЩ 
съобщиха“ или градацията на състоянието „блокада за новини“(срв. (6) a). В „Ди 
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(a) Husseins neues Verbrechen (B91/19.01.91)
Новото престъление на Хюсеин

(б) Saddams Gräuel: Gefangene furchtbar gefoltert (B91/22.01.91)  
Мерзостта на Хюсеин: Военнопленници ужасно изтезавани

(в) Er macht es wahr // Saddam steckt Ölquellen an (B91/23.01.91)
Той го прави // Садам подпалва петролни кладенци

(г) Saddam erschießt seinen Luftabwehr-Chef. Er hat versagt (B91/24.01.91)
Садам застрелва шефа на противовъздушната си охрана, който се е провалил.

(д) Saddam: Jetzt verpestet er die ganze Welt (B91/27.01.91)
Садам: Сега отравя целия свят 

(f) H: Saddam droht mit dem Atomschlag (B91/30.01.91)
Садам плаши с ядрен удар

В сценарий (2) Садам Хюсеин е представен като психопат. По този начин „БИЛД“ 
внушава, че политическото лидерство в Ирак е поето от човек, страдащ от емоционални 
и поведенчески разстройства. Освен това се насажда мението, че това лице е 
безскрупулно до степен, надхвърляща представите на човешкия разум. В този контекст 
се внушава идеята, че бойните действия, предприети от съюзниците, са оправдани. 
Сценарий (2):
(a) Wo ist Saddam – hat er vier Doppelgänger? (B91/25.01.91) 

Къде е Садам – има ли четирима двойника?
(б) Saddam gibt sich siegessicher: „Der Irak wird die Bewunderung der Welt gewinnen“ (B91/30.01.91)

Садам е убеден, че ще победи: „Ирак ще спечели възхищението на света“
(в) Oberbefehlshaber Schwarzkopf: Drei Psycho-Ärzte ständig bei Saddam (B91/04.02.91)

Главнокомандващият Шварцкопф: „Трима психо-доктори при Садам“
(г) Saddams Sohn US-Soldat am Golf // „Ich weiß, dass mein Vater verrückt ist“ (B91/07.02.91)

Синът на Садам е американски войник в Залива. „Знам, че баща ми е луд“.
(д) Saddam spricht von Frieden – und kreuzigt Kuwaitis (B91/16.02.91)

Садам говори за мир, а разпъва кувейтци на кръст
(е) Aber Saddam spricht von Sieg – wo versteckt er sich eigentlich? (B91/27.02.91)

Садам говори за победа – всъщност къде се крие?
В сценарий (3) акцентът пада на исторически паралели под формата на хипотеза 

относно аналогии между Садам и Хитлер. Според Кинд [1992:198] въз основа на 
подобно историческо сравнение може да се оправдае като легитимно определено 
актуално действие. Като пример е посочено влизането на Обединеното кралство и 
САЩ във войната срещу нацистка Германия. Подобни исторически аналогии, свързани 
с конфликта в Ирак и Третия рай, бяха намерени само в „БИЛД“. Моето обяснение за 
това е свързано с критерия продължителност за новинарска стойност в смисъла на
Галтунг/Руге [1965]: т.е. със стремежа на редакцията на „БИЛД“ да продължи да 
представя новини от Ирак, макар и да няма актуални събития от точката на конфликта. 
В този случай новините за горещата точка се основават на спекулации, предположения 
и хипотези. Чрез въпроса „Ще свърши ли Хюсеин като Хитлер?“ се изразява 
предположение, което представлява форма на оценъчност дотолкова, доколкото 
авторът се освобождава от необходимостта за доказване на новината - вид предпазна 
мярка в случай на възражения. Направените предположения са в този смисъл оценки, 
които, дори и недоказани, остават в пространството и могат да повлияят върху 
представите на читателя.
Сценарий (3):
(a) Endet Hussein wie Hitler? (B91/18.01.91)

Ще свърши ли Хюсеин като Хитлер?
(б) Saddams Stalingrad (B91/25.02.91)

Садамския Сталинград
(в) Saddam // Vernichtungslager eingerichtet // Augenzeugen sprechen von Leichenbergen (B91/12.02.91)

Садам // изгради концентационни лагери // Свидетели говорят за купища трупове
(г) Alliierte mit Rommel-Taktik, Iraker mit Russen-Taktik (B91/31.01.91)

Съюзниците с тактиката на Ромел, а иракчаните с руска тактика.

Със сценарий (4) ‚слаб противник’ в (4) се внушават две неща на читателите: от 
една страна се оправдава тезата за водене на война без цивилни жертви, а от друга
страна чрез изтъкване на военните успехи на съюзниците се придава обществена 
легитимност на една война като освободителна [Лейкъф 1991: 221].
Сценарий (4):
(a) Feige! Hussein versteckt sich im Bunker (B91/17.01.91) 

Страхливец! Хюсеин се крие в бункера
(б) Saddam in der Zange (B91/21.01.91)

Садам е заклещен
(в) Wann ist Saddam erledigt? (B91/29.01.91)

Кога ще дойде краят на Садам?
(г) Saddams Elite-Piloten fliehen, kampflos (B91/29.01.91)

Елитните пилоти на Садам бягат, без да воюват
(д) Saddams Tanks fuhren in die Falle (B91/31.01.91)

Танковете на Садам влязоха в клопката
(е) Die Lage am Golf: Saddam schießt mit rostigen Nägeln (B91/06.02.91)

Садам стреля с ръждясали гвоздеи
(ж) Schluss mit Saddam! (B91/20.02.91)

Край със Садам!
(з) Durchhalterede Saddams. Seine Stimme zitterte (B91/25.02.91)

Речта на Садам. Гласът му трепереше.
(и) Saddam geschlagen (B91/27.02.91)

Садам победен
В сценарий (5) „БИЛД“ представя хипотези, които не се потвърждават от 

фактологията на събитията. Такъв е примерът в (5) а, т.е. отмъстителен акт от страна на 
Ирак не се потвърждава, а дори напротив – „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ дори 
опровергават връзката на този атентат с конфликта в Персийския залив (срв. Примерите 
(5) б и (5) в. Поставянето на такива хипотези от страна на булевардното издание може 
да бъде обяснено с представяне на неочаквано събитие в смисъла на Галтунг/ Руге 
[1965] и възможността на „БИЛД“ да увеличи тиража си, предлагайки на читателите си 
неочаквана новина, свързана с войната в Залива. 
Сценарий (5):
(a) Saddams Gegenschlag? // Granaten auf Englands Premier // Von Lieferwagen auf Downing Street Nr. 10 
gefeuert // Gerade tagte das Kriegskabinett // U3: Drei Explosionen // Premier Major britisch cool: Ich denke, 
wir machen besser woanders weiter (B91/08.02.91)

Отмъщението на Садам? Гранати по премиера на Англия. Изстреляни от микробус на „Даун 
стрийт“ 10. Военният кабинет тъкмо заседаваше. Три експлозии. Премиерът Мейджър по 
британски - хладнокръвен: Мисля, че ще продължим на друго място.

(б) Granaten auf Downing Street // Mutmaßlicher IRA-Anschlag auf britisches Kriegskabinett (T91/08.02.91)
Гранати на „Даун стрийт“. Подозрения относно нападение на ИРА към британския кабинет.

(в) IRA-Terroranschlag auf britische Regierung // Amtssitz des Premierministers mit Granaten beworfen //  Drei 
Verletzte // Attentat bereits vor dem Golfkrieg geplant (M91/08.02.91)

Терористично нападение към британското правителство. Щабът на примиер-министъра е 
замерен с гранати. Трима ранени. Атентатът – плануван още преди войната в Залива.

Последният представен тук сценарий се отнася до преценката, дали  
журналистическите репортажи за събитията в Ирак могат да бъдат независими, като се 
има предвид, че почти всички печатни издания ползват едни и същи американски 
източници.  В сравняваните от мен ежедневници се очертават различия - така например
в „БИЛД“ не се споменава нищо относно ,пропаганда на съюзниците‘ или за ,цензура‘.

За разлика от това „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ посочват липсата на 
независими журналистически източници, които да се различават от прессъобщенията 
на съюзниците, функционирали като единствен източник по време на воденето на 
войната. В „Манхаймер морген“ се оповестява първоизточникът, например: „САЩ 
съобщиха“ или градацията на състоянието „блокада за новини“(срв. (6) a). В „Ди 
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тагесцайтунг“ обаче отправената критика относно възникналото състояние е много по-
остра, т.е. изпозват се изрази като „Пропаганда вместо факти “ (срв. (6) б).
Сценарий (6):
(a) USA melden Erfolg der Offensive // Verbündete in Kuwait und Irak einmarschiert // Bagdad: Schwere 
Verluste des Gegners // Информационното затъмнение продължава (M91/25.02.91)

„САЩ съобщиха“ за успех на офанзивата // Съюзниците влезли в Кувейт и Ирак // Багдат: 
Тежки загуби на противника //

(б) Propaganda statt Fakten // „Siege“ auf beiden Seiten // U: Während die Alliierten angeblich unmittelbar vor 
der Eroberung Kuwait-Citys stehen, haben die Irakis nach eigenen Angaben die Offensive zurückgeschlagen
(T91/26.02.91)

Пропаганда вместо факти // „Победи“ на двете страни // Според собствени данни на 
съюзниците - докато били завоювали Кувейт-Сити, иракчаните – по тяхна информация – били 
отблъснали настъплението.

Описаните по-горе сценарии намират съществено място в заглавията на 
„БИЛД“, по начин, по който не присъстват в останалите медии. В това отношение 
„БИЛД“ се различава значително от „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“.

За разлика от „БИЛД“, „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ използват 
предимно метонимни географски названия относно иракската страна. Примерите 1 (a-д) 
до 3 (б) показват използването им в различни контексти. В примерите 1 (a) до (д) 
названията ,Ирак‘, ,иракчаните‘ се използват в контекста за иракската военна мощ. 
Контекст (1):
(а) Angriff auf den Irak hat begonnen (M91/17.01.91)

Офанзивата срещу Ирак започна
(б) Golfkrieg: Irak am Boden (M91/18.01.91)

Войната в Залива: Ирак съкрушен
(в) Bodenkämpfe zwischen Irakis und US-Marines (T91/31.01.91)

Пехотни сражения между иракчани и американски морски пехотинци
(г) Alliierte drängen Iraker zurück (M91/01.02.91)

Съюзниците отблъскват иракчани
(д) Allianz: Irak keine Bedrohung mehr (MM/28.02.91)

Алианса: Ирак вече не е заплаха

Във втория контекст цитираните по-горе названия се употребяват в смисъла на 
обвинения спрямо държавата като институция. Примери 2 (a) до (д):
Контекст (2):

(a) Der Irak zögert die Antwort auf den Friedensplan hinaus (T91/21.02.91)
Ирак се бави с отговора за мирния план

(б) Irak läßt jetzt Öl in den Golf laufen (M91/26.01.91)
Сега Ирак оставя да тече петрол в Залива

(в) Irak lehnt Irans Vermittlungsvorschlag ab (T91/11.02.91)
Ирак отхвърля предложението за посредничество на Иран

(г) Irak missbraucht alliierte Gefangene (M91/22.01.91)
Ирак малтретира съюзнически военнопленници

(д) Irak spricht von 320 Opfern (MM/29.01.91)
Ирак говори за 320 жертви

Географските имена Ирак и Багдад в примерите от 3 (a) до (б) се употребяват в 
контекста на заплахата от страна на Ирак.
Контекст (3):

В „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ се използват предимно географските 
названия Ирак и Багдад: в „Тагесцайтунг“ те са 56,7% респ. 15%, а в „Манхаймер 
морген“ - 56,9% респ. 29,4%. Употребата на личното име Садам на иракския лидер се 

среща в тези две медии изключително рядко. Тя се среща по-скоро при предаване на 
чужда реч и при цитати, както е посочено в примерите (4) а и (4) б.  

Контекст (4):
(a) Saddam soll alle UNO-Resolutionen erfüllen (MM/27.02.91)

Садам трябва да изпълни всичките резолюции на OOН
(b) Saddam: USA haben zivile Ziele bombardiert (T/22.01.1991)

Садам: САЩ бомбардираха цивилни цели

От съпоставителното представяне на информативността и оценъчността в 
заглавията в трите немски вестника - „БИЛД“, „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ -
относно бойните действия в Ирак и Кувейт в периода от 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г. 
можем да заключим, че „БИЛД“ се различава значително от останалите вестници по 
отношение на стилизираното и тендициозно представяне на иракската страна. Що се 
отнася до сценариите, описани от (1) до (6), то подобни сравнения не бяха наблюдавани 
в другите две медии.  
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тагесцайтунг“ обаче отправената критика относно възникналото състояние е много по-
остра, т.е. изпозват се изрази като „Пропаганда вместо факти “ (срв. (6) б).
Сценарий (6):
(a) USA melden Erfolg der Offensive // Verbündete in Kuwait und Irak einmarschiert // Bagdad: Schwere 
Verluste des Gegners // Информационното затъмнение продължава (M91/25.02.91)

„САЩ съобщиха“ за успех на офанзивата // Съюзниците влезли в Кувейт и Ирак // Багдат: 
Тежки загуби на противника //

(б) Propaganda statt Fakten // „Siege“ auf beiden Seiten // U: Während die Alliierten angeblich unmittelbar vor 
der Eroberung Kuwait-Citys stehen, haben die Irakis nach eigenen Angaben die Offensive zurückgeschlagen
(T91/26.02.91)

Пропаганда вместо факти // „Победи“ на двете страни // Според собствени данни на 
съюзниците - докато били завоювали Кувейт-Сити, иракчаните – по тяхна информация – били 
отблъснали настъплението.

Описаните по-горе сценарии намират съществено място в заглавията на 
„БИЛД“, по начин, по който не присъстват в останалите медии. В това отношение 
„БИЛД“ се различава значително от „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“.

За разлика от „БИЛД“, „Манхаймер морген“ и „Тагесцайтунг“ използват 
предимно метонимни географски названия относно иракската страна. Примерите 1 (a-д) 
до 3 (б) показват използването им в различни контексти. В примерите 1 (a) до (д) 
названията ,Ирак‘, ,иракчаните‘ се използват в контекста за иракската военна мощ. 
Контекст (1):
(а) Angriff auf den Irak hat begonnen (M91/17.01.91)

Офанзивата срещу Ирак започна
(б) Golfkrieg: Irak am Boden (M91/18.01.91)

Войната в Залива: Ирак съкрушен
(в) Bodenkämpfe zwischen Irakis und US-Marines (T91/31.01.91)

Пехотни сражения между иракчани и американски морски пехотинци
(г) Alliierte drängen Iraker zurück (M91/01.02.91)

Съюзниците отблъскват иракчани
(д) Allianz: Irak keine Bedrohung mehr (MM/28.02.91)

Алианса: Ирак вече не е заплаха

Във втория контекст цитираните по-горе названия се употребяват в смисъла на 
обвинения спрямо държавата като институция. Примери 2 (a) до (д):
Контекст (2):

(a) Der Irak zögert die Antwort auf den Friedensplan hinaus (T91/21.02.91)
Ирак се бави с отговора за мирния план

(б) Irak läßt jetzt Öl in den Golf laufen (M91/26.01.91)
Сега Ирак оставя да тече петрол в Залива

(в) Irak lehnt Irans Vermittlungsvorschlag ab (T91/11.02.91)
Ирак отхвърля предложението за посредничество на Иран

(г) Irak missbraucht alliierte Gefangene (M91/22.01.91)
Ирак малтретира съюзнически военнопленници

(д) Irak spricht von 320 Opfern (MM/29.01.91)
Ирак говори за 320 жертви

Географските имена Ирак и Багдад в примерите от 3 (a) до (б) се употребяват в 
контекста на заплахата от страна на Ирак.
Контекст (3):

В „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ се използват предимно географските 
названия Ирак и Багдад: в „Тагесцайтунг“ те са 56,7% респ. 15%, а в „Манхаймер 
морген“ - 56,9% респ. 29,4%. Употребата на личното име Садам на иракския лидер се 

среща в тези две медии изключително рядко. Тя се среща по-скоро при предаване на 
чужда реч и при цитати, както е посочено в примерите (4) а и (4) б.  

Контекст (4):
(a) Saddam soll alle UNO-Resolutionen erfüllen (MM/27.02.91)

Садам трябва да изпълни всичките резолюции на OOН
(b) Saddam: USA haben zivile Ziele bombardiert (T/22.01.1991)

Садам: САЩ бомбардираха цивилни цели

От съпоставителното представяне на информативността и оценъчността в 
заглавията в трите немски вестника - „БИЛД“, „Тагесцайтунг“ и „Манхаймер морген“ -
относно бойните действия в Ирак и Кувейт в периода от 12.01.1991 г. до 28.02.1991 г. 
можем да заключим, че „БИЛД“ се различава значително от останалите вестници по 
отношение на стилизираното и тендициозно представяне на иракската страна. Що се 
отнася до сценариите, описани от (1) до (6), то подобни сравнения не бяха наблюдавани 
в другите две медии.  
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Воспринимая и познавая окружающий его мир, человек во все времена стремился 
найти способы и механизмы его интерпретации. Упорядоченная совокупность знаний о 
действительности, сформировавшихся в общественном, групповом и индивидуальном 
сознании, называется картиной мира [Попова 2002: 4]. Совокупность же представлений 
о мире, отраженных в языке, принято рассматривать как языковую  картину мира.

Содержание понятий «картина мира» и «языковая картина мира» продолжает 
активно разрабатываться в современной лингвистике, как отечественной, так и 
зарубежной, о чем свидетельствует формирование новых направлений их 
исследования. Наряду с выявлением национальных и гендерных особенностей 
языковой картины мира к ним можно отнести научные работы в области ее возрастной 
специфики. С изучением возрастных особенностей языковой картины мира связано 
введение в научный обиход термина «детская языковая картина мира».

О детской языковой картине мира целесообразно говорить в связи с тем, что 
видение и познание внешнего мира ребенком отличается от мировидения взрослого 
человека в силу специфики детского мышления, отражающегося в языке. В 
определении Н.Л. Тухарели детская языковая картина мира представляет собой 
«особый способ концептуализации действительности, специфическое отображение 
физических и психических реалий в языке детей» [Тухарели 2001: 6].

Исходя из того, что детская языковая картина мира проявляется в детской речи, 
для выявления ее особенностей Н.Л. Тухарели провела и описала в своей статье
свободный ассоциативный эксперимент, цель которого заключалась в получении 
вербальных реакций детей 6-7 лет на слова-стимулы с семантикой наименований лиц 
по возрастной принадлежности, являющиеся конституентами семантического поля 
«человек». В результате автору удалось выявить различия в языковом сознании детей
разных возрастных групп, касающиеся содержания таких понятий, как «маленький –
большой», т.е. «маленький – взрослый» [Тухарели 2002: 41 – 51].

На материале детской устной речи базируется изучение детской языковой 
картины мира и в работе В.В. Стаценко. В качестве одного из средств ее экспликации 
автор рассматривает особенности синтаксической организации речи старших 
дошкольников [Стаценко 2007: 317 - 319].

С темой данной статьи перекликается частично работа В.В. Бардаковой, 
построенная на материале текстов из учебников русского языка для начальной школы, 
в которой выявляется роль антропонимов в языковой картине мира младшего 
школьника. Посвятив большую часть своей работы анализу антропонимической 
лексики в социолингвистическом, функциональном, стилистическом и эмотивном 
аспектах, автор не обходит вниманием и прозвища, отмечая их малочисленность и 
низкую частотность среди учащихся начальных классов. К основным особенностям 
прозвищ, бытующих в школьной среде, причисляются семантические и звуковые 
ассоциации, связанные с фамилией или именем, а также субъективно воспринимаемые
именуемым внешние признаки, характерные особенности именуемого, на основе 
которых и возникают прозвища [Бардакова 2012: 49-62].

Материалом исследования детской языковой картины мира в работе М.В. 
Петровой является детский фольклор. Рассматривая в качестве основных компонентов 
языковой картины мира немецкоязычного детского фольклора вербальные образы, 
отображающие существующий в данной культуре комплекс представлений о каком-
либо предмете, лице или явлении, М.В. Петрова сосредоточила свое внимание на 
стилистическом своеобразии детского фольклора и его роли в формировании картины 
мира ребенка [Петрова 2009].

В трудах, посвященных исследованию детской языковой картины мира, 
отмечается, что отношение детей к тому или иному явлению, предмету или человеку 
формируется под влиянием заложенных в их сознание определенных установок, норм. 
Это означает, что когнитивная, а затем и языковая картина мира ребенка зависит в 
первую очередь от его социального окружения, а именно от речевой и неречевой 
деятельности взрослых [Кубрякова 1987: 120]. Когда говорят о речевой деятельности
взрослых, то имеют в виду не только устное общение с ребенком, но и чтение детям 
произведений фольклора и художественной литературы, знакомство с которыми 
формирует у ребенка на интуитивном уровне систему норм и ценностей, отражающих 
картину мира целого этноса.

Детская литература, на материале которой строится данное исследование,
является одновременно и репрезентацией языковой картины мира детей, и средством ее 
формирования. Оценочные смыслы, закрепленные в детских произведениях, отражают 
систему норм и оценок самих детей и одновременно влияют на ее формирование. Их 
реализация происходит чаще всего на лексико-семантическом уровне посредством 
употребления эмоционально-экспрессивных слов, одним из типов которых являются  
наименования лица вообще и характерные для детской речи прозвища в частности.

Прозвища образуют самостоятельный подкласс антропонимической системы, 
имея при этом как различия, так и сходные черты с остальными ее компонентами. По 
своей сути они наиболее близки к псевдонимам: как прозвище, так и псевдоним 
противопоставлены личному имени по таким категориальным признакам, как 
неофициальность, факультативность и вторичность именования лица. Как прозвище, 
так и псевдоним характеризуются ограниченным кругом употребления, хотя 
коммуникативный диапазон псевдонимов при этом более широк. Частичное сходство 
между прозвищами и псевдонимами отмечается в характере отношения этих двух 
единиц антропонимической системы к их денотатам: как прозвище, так и псевдоним 
указывает не на самого именуемого человека в целом, а лишь на его определенную 
черту, особенность. 

Основное отличие прозвищ от личных имен, патронимов, фамилий и  
псевдонимов заключается в том, что за последними закреплена в первую очередь 
номинативная функция, хотя прагматическим потенциалом они также обладают, в то 
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Воспринимая и познавая окружающий его мир, человек во все времена стремился 
найти способы и механизмы его интерпретации. Упорядоченная совокупность знаний о 
действительности, сформировавшихся в общественном, групповом и индивидуальном 
сознании, называется картиной мира [Попова 2002: 4]. Совокупность же представлений 
о мире, отраженных в языке, принято рассматривать как языковую  картину мира.

Содержание понятий «картина мира» и «языковая картина мира» продолжает 
активно разрабатываться в современной лингвистике, как отечественной, так и 
зарубежной, о чем свидетельствует формирование новых направлений их 
исследования. Наряду с выявлением национальных и гендерных особенностей 
языковой картины мира к ним можно отнести научные работы в области ее возрастной 
специфики. С изучением возрастных особенностей языковой картины мира связано 
введение в научный обиход термина «детская языковая картина мира».

О детской языковой картине мира целесообразно говорить в связи с тем, что 
видение и познание внешнего мира ребенком отличается от мировидения взрослого 
человека в силу специфики детского мышления, отражающегося в языке. В 
определении Н.Л. Тухарели детская языковая картина мира представляет собой 
«особый способ концептуализации действительности, специфическое отображение 
физических и психических реалий в языке детей» [Тухарели 2001: 6].

Исходя из того, что детская языковая картина мира проявляется в детской речи, 
для выявления ее особенностей Н.Л. Тухарели провела и описала в своей статье
свободный ассоциативный эксперимент, цель которого заключалась в получении 
вербальных реакций детей 6-7 лет на слова-стимулы с семантикой наименований лиц 
по возрастной принадлежности, являющиеся конституентами семантического поля 
«человек». В результате автору удалось выявить различия в языковом сознании детей
разных возрастных групп, касающиеся содержания таких понятий, как «маленький –
большой», т.е. «маленький – взрослый» [Тухарели 2002: 41 – 51].

На материале детской устной речи базируется изучение детской языковой 
картины мира и в работе В.В. Стаценко. В качестве одного из средств ее экспликации 
автор рассматривает особенности синтаксической организации речи старших 
дошкольников [Стаценко 2007: 317 - 319].

С темой данной статьи перекликается частично работа В.В. Бардаковой, 
построенная на материале текстов из учебников русского языка для начальной школы, 
в которой выявляется роль антропонимов в языковой картине мира младшего 
школьника. Посвятив большую часть своей работы анализу антропонимической 
лексики в социолингвистическом, функциональном, стилистическом и эмотивном 
аспектах, автор не обходит вниманием и прозвища, отмечая их малочисленность и 
низкую частотность среди учащихся начальных классов. К основным особенностям 
прозвищ, бытующих в школьной среде, причисляются семантические и звуковые 
ассоциации, связанные с фамилией или именем, а также субъективно воспринимаемые
именуемым внешние признаки, характерные особенности именуемого, на основе 
которых и возникают прозвища [Бардакова 2012: 49-62].

Материалом исследования детской языковой картины мира в работе М.В. 
Петровой является детский фольклор. Рассматривая в качестве основных компонентов 
языковой картины мира немецкоязычного детского фольклора вербальные образы, 
отображающие существующий в данной культуре комплекс представлений о каком-
либо предмете, лице или явлении, М.В. Петрова сосредоточила свое внимание на 
стилистическом своеобразии детского фольклора и его роли в формировании картины 
мира ребенка [Петрова 2009].

В трудах, посвященных исследованию детской языковой картины мира, 
отмечается, что отношение детей к тому или иному явлению, предмету или человеку 
формируется под влиянием заложенных в их сознание определенных установок, норм. 
Это означает, что когнитивная, а затем и языковая картина мира ребенка зависит в 
первую очередь от его социального окружения, а именно от речевой и неречевой 
деятельности взрослых [Кубрякова 1987: 120]. Когда говорят о речевой деятельности
взрослых, то имеют в виду не только устное общение с ребенком, но и чтение детям 
произведений фольклора и художественной литературы, знакомство с которыми 
формирует у ребенка на интуитивном уровне систему норм и ценностей, отражающих 
картину мира целого этноса.

Детская литература, на материале которой строится данное исследование,
является одновременно и репрезентацией языковой картины мира детей, и средством ее 
формирования. Оценочные смыслы, закрепленные в детских произведениях, отражают 
систему норм и оценок самих детей и одновременно влияют на ее формирование. Их 
реализация происходит чаще всего на лексико-семантическом уровне посредством 
употребления эмоционально-экспрессивных слов, одним из типов которых являются  
наименования лица вообще и характерные для детской речи прозвища в частности.

Прозвища образуют самостоятельный подкласс антропонимической системы, 
имея при этом как различия, так и сходные черты с остальными ее компонентами. По 
своей сути они наиболее близки к псевдонимам: как прозвище, так и псевдоним 
противопоставлены личному имени по таким категориальным признакам, как 
неофициальность, факультативность и вторичность именования лица. Как прозвище, 
так и псевдоним характеризуются ограниченным кругом употребления, хотя 
коммуникативный диапазон псевдонимов при этом более широк. Частичное сходство 
между прозвищами и псевдонимами отмечается в характере отношения этих двух 
единиц антропонимической системы к их денотатам: как прозвище, так и псевдоним 
указывает не на самого именуемого человека в целом, а лишь на его определенную 
черту, особенность. 

Основное отличие прозвищ от личных имен, патронимов, фамилий и  
псевдонимов заключается в том, что за последними закреплена в первую очередь 
номинативная функция, хотя прагматическим потенциалом они также обладают, в то 



160 Виктория Синдеева

время как прозвища в современных языках выполняют исключительно прагматические 
функции.

Прагматические функции прозвищ, употребляющихся в произведениях 
художественной литературы для детей, заключаются в экспликации оценочных 
смыслов, т.е. в выражении субъективного отношения ребенка к именуемому лицу, 
которое может быть как позитивным, так и негативным. Выполнение прозвищами 
эмоционально-оценочных функций может базироваться при этом как на особенностях 
их структуры и семантики, так и на их стилистических особенностях.

Одним из наиболее частотных механизмов создания оценочности прозвищных 
имен является метафорический перенос. Прозвища, созданные на основе метафор
разного типа, обладают при этом и наибольшей выразительностью. Достаточно часто в 
этой функции выступает зооморфная метафора, например:

Ich war Lola Löwenherz, und meine Stars, die Tiere, gehorchten mir aufs Wort… Als 
ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich nicht mehr in Paris, sondern in meinem 
wirklichen Leben… Ich mag diese Tiere... Alex…nennt mich Lola Löwin oder Ma Chérie… 
[Isabel Abedi «Lola Löwenherz»].

Прозвище Lola Löwin в приведенном выше примере имеет структуру 
субстантивного словосочетания, состоящего из личного имени собственного и 
приложения, выполняющего положительную оценочную функцию. Механизм создания 
имплицитной оценки данного прозвища носит комплексный характер, он связан 
прежде всего с метафорическим переносом на основе сходства характеров и поведения 
диких животных с характером девочки Лолы, заключающегося в наличии отваги, 
храбрости и жажды риска, но важную роль играют при этом и  мечты девочки, 
связанные с профессией дрессировщицы.

Не менее частотным средством формирования оценочности прозвищных имен 
является фитоморфная метафора. Перенос осуществляется, как правило, на основе 
внешнего сходства, заключающегося в цвете или форме, например: 

„Die haben mich wieder geärgert“, fauchte Olli… „die blöden Jungs aus meiner 
Klasse… nur weil ich dick bin und rote Haare habe, haben sie es auf mich abgesehen... Sie 
nennen mich immer dicke rote Tomate“ [Monika Clemens. Geheimes Tröpflingsland 
Emotia].

Оценочность прозвища dicke rote Tomate, имеющего структуру субстантивного 
словосочетания с двумя согласованными определениями, связана прежде всего с 
определяемым компонентом Tomate, представляющим собой метафорический перенос 
по внешнему сходству между мальчиком Olli с рыжими волосами и овощем красного 
цвета. Кроме того, мальчик был толстым, по этой причине он ассоциировался в 
сознании сверстников с овощем круглой формы. Прилагательные dicke и  rote 
выступают в роли интенсификаторов отрицательной оценочности всего прозвища.

К числу фитоморфных метафор можно отнести прозвищные имена со 
структурой сложных существительных детерминативного типа, например:

Timmi  war bei seiner Großmutter in ihrem Häuschen mit dem windschiefen Dach und 
einem kleinen  Fenster, aus dem gerade ein Kopf heraus passte, am Dorfplatz. Immer stolz 
trug Timmi seine karottenroten Haare... Aber die Kinder am Dorf nannten ihn deswegen 
Karottenkopf, was ihn ärgerte und auch traurig machte... [Monika Clemens. Die Pilzzwerge].

Метафоричное сложное слово Karottenkopf является, как и в предыдущем 
примере, прозвищем мальчика с рыжим цветом волос, который вызывает в сознании 
детей ассоциации с оранжевой морковью. Механизм формирования оценки с помощью 
этого прозвища носит также комплексный характер и связан с двумя типами переноса: 
определяемый компонент сложного существительного -kopf представляет собой 
синекдоху и оценки не выражает, оценочную функцию выполняет определяющий 

компонент Karotten-, представляющий собой  метафорический перенос по внешнему 
сходству. Усиливается оценка нарушением семантического согласования между 
компонентами этого сложного слова.

Метонимический перенос может выступать как самостоятельное средство 
образования прозвищ, например:

Es war einmal eine Oma. Sie lebte mit ihren Enkeln und ihrer Tochter in einem Haus. 
Von den Kindern wurde sie Oma Socke genannt, weil sie immer am Sockenstricken war. 
[htpp//kinder-geschichten-welt.de/die-kleinen-maschen].
Прозвище Oma Socke имеет структуру субстантивного словосочетания с приложением
- метонимией, выполняющим роль дополнительного источника информации о денотате 
и выражающим его ироническую оценку.

Такой стилистический прием как аллюзия, лежащий в основе создания ряда 
прозвищ, является не менее частотным и экспрессивным, чем метафоризация.
Аллюзивностью характеризуются в первую очередь те прозвища, которые созданы на 
основе прецедентных имен. В теоретической литературе прецедентное имя 
определяется как индивидуальное имя, связанное либо с широко известным текстом, 
либо с прецедентной ситуацией. При его употреблении в коммуникации 
осуществляется апелляция не собственно к денотату (референту), а к набору 
дифференциальных признаков данного прецедентного имени [Красных 2003: 172].

В собранном фактическом материале присутствуют два прозвищных имени, 
оценочность которых связана с прецедентными именами героинь рассказов Астрид 
Линдгрен.

Прозвище Frau Pipi принадлежит девочке, первая часть личного имени которой 
- Pia созвучна имени Pipi Langstrumpf, которое носит героиня одноименного рассказа 
Астрид Линдгрен и на которую, по мнению детей, похожа Pia:

Pia war in den Herbstferien bei ihrer Oma auf dem Land... Pia fehlten ihre Freunde aus 
der Stadt, mit denen sie immer spielte... Es gab zwei Banden, und alle Kinder gehörten einer 
der beiden Banden an... In der einen Bande war ein rothaariger großer Junge, der hieß Peter. 
Wenn Peter Pia sah, rief er immer: "da kommt Frau Pipi", und Pia lief weinend weg. Die 
anderen Kinder lachten alle…[Heiko Halfpaap «Der fiese Teddy lässt die Maske fallen!»].

Будучи прецедентным именем, имя Pipi вызывает своей зрительной и звуковой 
формой  определенные ассоциации, уточняющие и углубляющие характеристику 
персонажа. Девочка по имени Pia, подобно героине рассказа Астрид Линдгрен, не 
считает себя ребенком и ведет себя среди остальных детей «по-взрослому». 
Ассоциации по сходству, пробуждаемые личным именем Pipi, представляющим собой 
по форме диминутив, образованный с помощью суффикса –i, подкрепляются 
семантикой лексемы Frau, представляющей собой формулу общепринятого обращения 
к взрослой женщине. Ироничность усиливается кроме того оксюморонным характером 
всего словосочетания. 

Аллюзивную функцию выполняет имя еще одной героини Астрид Линдгрен -
Ronja Räubertochter, употребляющееся в качестве прозвища девочки по имени Loni:

Loni war 8 Jahre alt und liebte Tiere über alles. Sie kam aus Österreich und war sehr 
wild, weshalb sie auch manchmal Ronja Räubertochter genannt wurde [Laura Lüscher. Vom 
Raviolihof].

Апелляция в данном случае осуществляется к набору таких дифференциальных 
признаков прецедентного имени, как отвага, необузданность, смелость, формирующих 
положительную оценочность данного прозвища.

В основе создания положительной оценочности прозвищных имен может лежать 
и такой прецедентный текст, как Библия, например: 
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время как прозвища в современных языках выполняют исключительно прагматические 
функции.

Прагматические функции прозвищ, употребляющихся в произведениях 
художественной литературы для детей, заключаются в экспликации оценочных 
смыслов, т.е. в выражении субъективного отношения ребенка к именуемому лицу, 
которое может быть как позитивным, так и негативным. Выполнение прозвищами 
эмоционально-оценочных функций может базироваться при этом как на особенностях 
их структуры и семантики, так и на их стилистических особенностях.

Одним из наиболее частотных механизмов создания оценочности прозвищных 
имен является метафорический перенос. Прозвища, созданные на основе метафор
разного типа, обладают при этом и наибольшей выразительностью. Достаточно часто в 
этой функции выступает зооморфная метафора, например:

Ich war Lola Löwenherz, und meine Stars, die Tiere, gehorchten mir aufs Wort… Als 
ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich nicht mehr in Paris, sondern in meinem 
wirklichen Leben… Ich mag diese Tiere... Alex…nennt mich Lola Löwin oder Ma Chérie… 
[Isabel Abedi «Lola Löwenherz»].

Прозвище Lola Löwin в приведенном выше примере имеет структуру 
субстантивного словосочетания, состоящего из личного имени собственного и 
приложения, выполняющего положительную оценочную функцию. Механизм создания 
имплицитной оценки данного прозвища носит комплексный характер, он связан 
прежде всего с метафорическим переносом на основе сходства характеров и поведения 
диких животных с характером девочки Лолы, заключающегося в наличии отваги, 
храбрости и жажды риска, но важную роль играют при этом и  мечты девочки, 
связанные с профессией дрессировщицы.

Не менее частотным средством формирования оценочности прозвищных имен 
является фитоморфная метафора. Перенос осуществляется, как правило, на основе 
внешнего сходства, заключающегося в цвете или форме, например: 

„Die haben mich wieder geärgert“, fauchte Olli… „die blöden Jungs aus meiner 
Klasse… nur weil ich dick bin und rote Haare habe, haben sie es auf mich abgesehen... Sie 
nennen mich immer dicke rote Tomate“ [Monika Clemens. Geheimes Tröpflingsland 
Emotia].

Оценочность прозвища dicke rote Tomate, имеющего структуру субстантивного 
словосочетания с двумя согласованными определениями, связана прежде всего с 
определяемым компонентом Tomate, представляющим собой метафорический перенос 
по внешнему сходству между мальчиком Olli с рыжими волосами и овощем красного 
цвета. Кроме того, мальчик был толстым, по этой причине он ассоциировался в 
сознании сверстников с овощем круглой формы. Прилагательные dicke и  rote 
выступают в роли интенсификаторов отрицательной оценочности всего прозвища.

К числу фитоморфных метафор можно отнести прозвищные имена со 
структурой сложных существительных детерминативного типа, например:

Timmi  war bei seiner Großmutter in ihrem Häuschen mit dem windschiefen Dach und 
einem kleinen  Fenster, aus dem gerade ein Kopf heraus passte, am Dorfplatz. Immer stolz 
trug Timmi seine karottenroten Haare... Aber die Kinder am Dorf nannten ihn deswegen 
Karottenkopf, was ihn ärgerte und auch traurig machte... [Monika Clemens. Die Pilzzwerge].

Метафоричное сложное слово Karottenkopf является, как и в предыдущем 
примере, прозвищем мальчика с рыжим цветом волос, который вызывает в сознании 
детей ассоциации с оранжевой морковью. Механизм формирования оценки с помощью 
этого прозвища носит также комплексный характер и связан с двумя типами переноса: 
определяемый компонент сложного существительного -kopf представляет собой 
синекдоху и оценки не выражает, оценочную функцию выполняет определяющий 

компонент Karotten-, представляющий собой  метафорический перенос по внешнему 
сходству. Усиливается оценка нарушением семантического согласования между 
компонентами этого сложного слова.

Метонимический перенос может выступать как самостоятельное средство 
образования прозвищ, например:

Es war einmal eine Oma. Sie lebte mit ihren Enkeln und ihrer Tochter in einem Haus. 
Von den Kindern wurde sie Oma Socke genannt, weil sie immer am Sockenstricken war. 
[htpp//kinder-geschichten-welt.de/die-kleinen-maschen].
Прозвище Oma Socke имеет структуру субстантивного словосочетания с приложением
- метонимией, выполняющим роль дополнительного источника информации о денотате 
и выражающим его ироническую оценку.

Такой стилистический прием как аллюзия, лежащий в основе создания ряда 
прозвищ, является не менее частотным и экспрессивным, чем метафоризация.
Аллюзивностью характеризуются в первую очередь те прозвища, которые созданы на 
основе прецедентных имен. В теоретической литературе прецедентное имя 
определяется как индивидуальное имя, связанное либо с широко известным текстом, 
либо с прецедентной ситуацией. При его употреблении в коммуникации 
осуществляется апелляция не собственно к денотату (референту), а к набору 
дифференциальных признаков данного прецедентного имени [Красных 2003: 172].

В собранном фактическом материале присутствуют два прозвищных имени, 
оценочность которых связана с прецедентными именами героинь рассказов Астрид 
Линдгрен.

Прозвище Frau Pipi принадлежит девочке, первая часть личного имени которой 
- Pia созвучна имени Pipi Langstrumpf, которое носит героиня одноименного рассказа 
Астрид Линдгрен и на которую, по мнению детей, похожа Pia:

Pia war in den Herbstferien bei ihrer Oma auf dem Land... Pia fehlten ihre Freunde aus 
der Stadt, mit denen sie immer spielte... Es gab zwei Banden, und alle Kinder gehörten einer 
der beiden Banden an... In der einen Bande war ein rothaariger großer Junge, der hieß Peter. 
Wenn Peter Pia sah, rief er immer: "da kommt Frau Pipi", und Pia lief weinend weg. Die 
anderen Kinder lachten alle…[Heiko Halfpaap «Der fiese Teddy lässt die Maske fallen!»].

Будучи прецедентным именем, имя Pipi вызывает своей зрительной и звуковой 
формой  определенные ассоциации, уточняющие и углубляющие характеристику 
персонажа. Девочка по имени Pia, подобно героине рассказа Астрид Линдгрен, не 
считает себя ребенком и ведет себя среди остальных детей «по-взрослому». 
Ассоциации по сходству, пробуждаемые личным именем Pipi, представляющим собой 
по форме диминутив, образованный с помощью суффикса –i, подкрепляются 
семантикой лексемы Frau, представляющей собой формулу общепринятого обращения 
к взрослой женщине. Ироничность усиливается кроме того оксюморонным характером 
всего словосочетания. 

Аллюзивную функцию выполняет имя еще одной героини Астрид Линдгрен -
Ronja Räubertochter, употребляющееся в качестве прозвища девочки по имени Loni:

Loni war 8 Jahre alt und liebte Tiere über alles. Sie kam aus Österreich und war sehr 
wild, weshalb sie auch manchmal Ronja Räubertochter genannt wurde [Laura Lüscher. Vom 
Raviolihof].

Апелляция в данном случае осуществляется к набору таких дифференциальных 
признаков прецедентного имени, как отвага, необузданность, смелость, формирующих 
положительную оценочность данного прозвища.

В основе создания положительной оценочности прозвищных имен может лежать 
и такой прецедентный текст, как Библия, например: 
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„Und wieso hast du ihm den Namen Abraham gegeben?“, fragte Britta... Das war so: 
Als ich ihn zum ersten Mal sah, nahmen wir in der Religionsstunde gerade die Geschichte von 
Abraham durch, und genauso, wie ich mir Abraham vorgestellt hatte, sah der Mann aus, der 
mir auf dem Heimweg... begegnete. Sind Sie Abraham? fragte ich... da lachte er und meinte: 
„Wenn du willst”. Seitdem heißt er überall nur „alter Abraham”. Seinen richtigen Namen 
kennen die Wenigsten.“ [htpp//bookrix.de/Jutta Gombert-Lorenz/Britta und der alta Abraham. 
Die rotten Schuhe].

В рассказе не приводится описания старика по имени Josef Koslowski, но 
контекстуальный анализ позволяет сделать вывод, что основой для создания прозвища 
послужили ассоциации, связанные с внешним сходством старика и библейского 
Авраама. 

Источником прецедентных имен, лежащих в основе детских прозвищ, могут 
быть не только художественные тексты, но и мультфильмы, например:

“Dumbo. So nenne ich ihn…, obwohl von den Dorftrotteln eh niemand weiß, was das 
bedeutet...“ „Kennen Sie jemanden, der Dumbo heißt?“, fragte Noa den Pfarrer... Der Pfarrer 
lächelte und Gilbert sagte: „Dumbo, das ist doch der Elefant aus diesem Kinderfilm? Das 
fliegende Riesenbaby mit den Segelohren“... In Roberts Schublade lag ein Foto von zwei 
Jungen...Die Augen des Kleineren waren rund, so rund wie Murmeln. Ja, es war die Form der 
Augen, die Gustaf verriet – aber das war es nicht, was Noa aus der Fassung brachte. Es war 
die Form seiner Ohren. Es waren Segelohren. Der Junge auf dem Bild war Dumbo [Isabel 
Abedi. Whisper].

Прозвище Dumbo получил мальчик Gustaf из-за сильно оттопыренных ушей, 
вследствие чего ему даже делали пластическую операцию. Дифференциальным 
признаком, легшим в основу оценочности данного прозвища, послужил размер ушей 
носителя прецедентного имени - слоненка Dumbo из одноименного мультфильма 
компании Walt Disney и референта.

Таким образом, будучи компонентом детской языковой картины мира, 
прозвища служат заместителями личного имени, выполняя при этом номинативно-
коммуникативную, характеризующую и эмоционально-оценочную функции.

Учитывая оценочный характер семантики прозвищ, являющийся их 
неотъемлемым компонентом, можно составить шкалу эмоционально-оценочных 
функций, которая включает позитивные оценки, заключающиеся в выражении 
восхищения, уважения, ласкового отношения, легкой иронии и шутки, и негативные 
оценки, выражающие чаще всего насмешку и презрение. 

Выполнение прозвищами эмоционально-оценочных функций базируется как на 
особенностях их структуры и семантики, так и на их стилистических особенностях. К 
числу основных механизмов творческого конструирования образа мира с помощью 
прозвищных имен относятся метафорический и метонимический перенос, а также 
аллюзия,  основу которой составляют прецедентные имена. 
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Introduction
Food culture refers to the ways in which different groups of people select, obtain, 

prepare, distribute and eat food. Food plays a central role in every culture and is assigned rich 
symbolic meaning- not only because food is essential for sustaining life but also as a result of
the psychological aspect of ingestion or incorporation. There are many examples of 
associations between food and its incorporated characteristics in different cultures, reflected 
in the proverbial saying, “You are what you eat”, for instance, some Asian Indians eat walnuts 
to improve their brain while some Native Americans believe that because milk is food for 
infants, it will weaken adults [Kittler et al. 2012:2]. Also, the correlation between food and 
identity stems to a large extent from the psychological aspect of incorporation. Food choice is 
influenced by self-identity, a process whereby the food likes or dislikes of someone else are 
accepted and internalized as personal preferences - research shows that children choose food
eaten by admired adults, fictional characters, peers and especially older siblings [Ibid. 3]. This 
psychological factor determining food choice emphasizes the role of food in relation to the 
group we identify with and want to belong to. The close correlation between food and identity
is exemplified in the fact that retention of ethnic food behavior is one of the most enduring 
aspects of a migrant culture, as shown in many studies [Helman 1994, Jerome 1969, cited in 
Chowdhury et al. 2000:210]. 

On the other hand, food habits within a culture reduce the anxiety related to the 
dilemma of the so called omnivore’s paradox. Being omnivorous, humans need to be flexible 
enough to eat a variety of items sufficient for physical growth and maintenance, yet cautious 
enough not to randomly ingest harmful food. The framework of food habits of a culture, i.e. 
the rules about which foods are edible, how they are procured, cooked safely, etc., provide 
guidelines for both experimentation and conservatism [Kittler et al. 2012:2]. This vital
balancing function of culture regarding food is yet another factor that makes the migrants’ 
food habits especially difficult to acculturate. The function is implicit but very powerful and 
is exemplified, to cite an instance, in the halal (permitted) and haram (forbidden, e.g. pork and 
wine) food among Muslim people and diaspora.

Current trends in British food culture
Modern British food culture reflects recent changes in social life and economy. In the 

last 50 years industrialization of foodstuff, the new role of women in the workplace and 
home, fragmentation of family life, foreign travel (which is no longer a luxury) and 
immigration have remodeled food mores and attitudes dramatically [Chiaro 2008:195-96].
These changes have resulted in the emergence of three trends: 

- take-aways, ready meals and convenience foods representing the major part of food 
market section;

- preference for eating out;
and, above all,  
- the assimilation of new, foreign foods, i. e. the flavours of “others”, making the taste 

of UK consumers more cosmopolitan [Ibid.]. 
In particular, intense foreign travel, globalization of the food market, immigration,

Britain’s colonial past and, as a result, the multicultural character of British society play a 
major role in shaping the cosmopolitan taste of British consumers. On the other hand, the 
preference for easy to prepare and less time-consuming food is tied to the demands of the 
busy life of modern man, the new role of women and the new model of family dynamics. 

The above-mentioned trends are interrelated.
The custom of “eating out” was enhanced by ethnic influences and promoted the 

assimilation of other cuisines [Chiaro 2008:198]. Inexpensive Chinese and Indian restaurants 
spread dramatically from the late 1950s, followed by Cypriot and Middle Eastern 
establishments, while French cuisine occupied the higher-price and higher-class niche 
segment of the market [Oddy 2003:197, cited in Chiaro 2008:198]. Indian and Chinese ethnic 
food are traditionally the two most popular kinds of ethnic foods in the UK, while at the same 
time Indians are the largest non-white ethnic population in the UK [ONS 2001]. India and 
China also hold the first and second place in the top five countries of origin for immigrants 
coming to the UK in recent years [ONS 2012]. Work in the food sector, often as a family-run 
business, has long been a key to survival of immigrants.

Great Britain- a food culture embracing cultural diversity
According to 2009 figures, the UK leads the EU ethnic cuisine pack in terms of market 

value, with France and Germany the second and third most significant markets [Bouckley 
2011]. In its 2011 report Ethnic Foods, the market research firm Keynote estimates that the 
Chinese cuisine amounts to 27.5 % of the market in value terms compared to 41.7 % of the 
Indian cuisine in the UK, which has long been the British favourite ethnic cuisine1 [Bouckley 
2011]. The report also points to some novel cuisines as other “major players on the up”: the
Carribbean and Polish cuisines. Carribbeans are the fourth largest non-white ethnic group in 
the UK [ONS Census 2001] and there is a large Polish population in the UK. Polish is the 
most commonly spoken non-native language in England and Wales and there has been a peak 
in Polish immigration over the past decade [Rayney 2013], ranking Poland on the fourth place
in the top five countries of origin for 2011 [ONS 2012].  

According to the How Britain Eats 2011 Report of industry analysts Allegra Strategies, 
UK consumers rank Italian as the nation’s favourite cuisine when dining out [New research 
provides insight into nation’s eating habits 2011]. Allegra’s research of over 2000 UK 
consumers show that they are influenced by the breadth of Italian focused eating out chains, 
through a “renaissance” by Jamie Oliver, Carluccios and Pizza Express [Ibid.]. The report 
also points to British food being the second most popular dishes on the menu when dining out 
(thanks to “a greater food focus by pub groups and carvery chains, driving a growing 
appreciation of British food”) [Ibid.]. Italians had been present in the catering trade since the 
turn of the century but in the 1960s they began to invest in sandwich bars providing for the 
“snacking lifestyle” that was beginning to grow and in the first pizzerie [Chiaro 2008:198].  

1 However, according to a 2010 study, Chinese food beats British, Thai and even Indian curry to become the 
nation’s favourite cuisine [Chinese food beats British 2010]. The study also lists the top 10 favourite cuisines in 
the UK as follows: 1.Chinese 2.Indian 3.British 4. Italian 5. Thai 6. American 7.Mexican 8. Japanese 9. Greek 
10. French [Ibid.].
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psychological factor determining food choice emphasizes the role of food in relation to the 
group we identify with and want to belong to. The close correlation between food and identity
is exemplified in the fact that retention of ethnic food behavior is one of the most enduring 
aspects of a migrant culture, as shown in many studies [Helman 1994, Jerome 1969, cited in 
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business, has long been a key to survival of immigrants.
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These characteristics of the current food market demonstrate the transformation of the 
traditional British “meat and two veg” diet of the 1950s into a food culture embracing ethnic
diversity, largely a result of the intensive migration after World War II, and reflecting the 
multicultural character of British society. And, as Stedman points out, “Food in general is a 
useful marker of cultural exchange because changes in diet as well as changes in the 
representation of diet tell us about the way one culture reacts to the impact of another, not 
only in material terms but also in terms of self-identification and self-fashioning” [Stedman 
2006:270]. This function of diet is largely grounded on the correlation between food and
identity.

Furthermore, there is also a close relationship between food making/consumption, self-
identity and the concept of home. Our knowledge and experience of food comes primarily 
from home and this is both social and a personal experience which contributes to the net of 
social relationships and to our identities [Rabikowska 2010:378]. This relationship is 
exemplified in the fact that though Britons are adventurous when eating out and choose from 
a variety of ethnic cuisines, traditional British food is still the first choice when eating at 
home- with “roast dinners and stews in the Top 10 most frequently cooked dishes” [New 
research provides insight 2011]. 

On the other hand, British adventurous taste for the different and unusual has also been 
an important factor in shaping the gastronomic variety in contemporary UK.  

Geert Hofstede’s cultural dimensions of individualism and uncertainty avoidance might 
give an interesting account for Britain’s taste for different and exotic cuisines. The UK scores 
a very high level of individualism (89) and a very low level of uncertainty avoidance (35)
[Hofstede 2013]. 

 Hofstede defines the notion of individualism in the following way: “The fundamental 
issue addressed by this dimension is the degree of interdependence a society maintains among 
its members. It has to do with whether people’s self-image is defined in terms of “I” or “We”.
In Individualist societies people are supposed to look after themselves and their direct family 
only. In Collectivist societies people belong to ‘in groups’ that take care of them in exchange 
for loyalty.” [Ibid.]. 

He defines the cultural dimension of uncertainty avoidance as “the extent to which the 
members of a culture feel threatened by ambiguous or unknown situations and have created 
beliefs and institutions that try to avoid these” [Ibid.]. Risks that involve change and 
difference are difficult for people from cultures with strong uncertainty avoidance and this is 
especially a concern when changes threaten acceptance by the group [Kittler et al. 2012:59].
For example, people from such cultures may resist certain preparations or seasonings if family 
members object or if the food might undermine cultural identity [Ibid.].  

Hofstede comments on the UK’s combination of high degree of individualism and low 
score of UAI (uncertainty avoidance index) in the following way: “Most importantly the 
combination of a highly individualistic and curious nation is a high level of creativity and 
strong need for innovation. What is different is attractive! This emerges throughout the 
society in [its] heavy consumerism for new and innovative products” [Hofstede 2013].  

Ethnic minorities reveal an opposite trend in food culture
However, there exists another trend in food culture in the UK which is diametrically 

opposed to embracing gastronomic difference and diversity. This second trend regards 
minority ethnic populations and is most pronounced in older or first-generation immigrants 
who tend to preserve their ethnic food habits. As mentioned previously, ethnic food behavior 
is one of the most enduring aspects of a migrant culture [Helman 1994, Jerome 1969, cited in 
Chowdhury et al. 2000:210] and this particularity of migrant’s culture is very much dependent 
on the close correlation between food and self-identity, ethnic identity respectively.

Rabikowska [2009] studies the role of food in creating a sense of inclusion and stability 
among Polish migrants in London. She emphasizes the relationship between food 
consumption and preparation, home and national identity. According to Rabikowska, 
“consuming and preparing “Polish food” is an act of ritualizing belonging and also 
delineating the difference between “Polish” and “others”, and in that sense it is an act of both 
acceptance and estrangement” [Rabikowska 2009:379]. According to her study, the migrants 
defined Polish food as “normal”, revealing the opposition between “own” and “normal”, and, 
on the other hand, “theirs” and “abnormal” [Rabikowska 2009:380]. Also, the attitude of 
Polish migrants to any kind of food which is not of Polish taste, texture, look or smell is 
described as “very cautious and even hostile” [Ibid.]. Polish food is perceived by the migrants 
as healthier and better because it is cooked at home, while English food is seen as too greasy 
and void of “real unprocessed” content [Ibid.]. 

Similarly, according to a study by Chowdhury and colleagues [2000], first-generation 
adult immigrant Bangladeshis2 retain to a very high degree their traditional ethnic dietary 
habits and any changes made are in the form of elaboration rather than adaptation on the host 
culture. Also, eating behavior within the South Asian, Southeast Asian and Middle Eastern 
communities are heavily influenced by religion and Islam is the largest religion in 
Bangladesh. Though not all British Bangladeshis in the study reported to attend the Mosque 
regularly, they all strongly adhered to Islamic norms regarding permitted (halal) and 
forbidden (haram) food [Chowdhury et al. 2000:211]. Not a single informant admitted 
transgressing these religious norms with regard to food [Ibid.]. This fact emphasizes the 
central role of food and its symbolism within religion and culture as a whole. The 
psychological aspect of incorporation of food and its correlation with identity is also 
highlighted. 

The UK and France have large and growing Muslim populations and are major markets 
for halal. Also, Great Britain has recognized religious needs and adapted policies to 
accommodate Muslim groups and halal requirements. 

The cultural dimension of individualism versus collectivism is another factor that may 
have a role in determining the adherence of ethnic minority communities to their ethnic food 
habits. The UK scores very high on individualism (89), making it one of the most 
individualistic nations. To compare, France scores 71 on individualism, Poland 60, India 48, 
the Arab World 38 and Bangladesh 20 [Hofstede 2013]. At the same time, non-white ethnic 
minorities represent 14% of the total population in England in Wales [ONS 2011] and 8.4% in 
Scotland [Scottish Government 2004]. 

Gaines and colleagues [Gaines et al. 1997, cited in Acevedo 2003:10] carried out a 
study on the relation between ethnic identity, individualism and collectivism. Their sample 
included 51% Anglos, 7% African American, 17% Latina/Latino, 21% Asian American and 
1% Mixed. The results revealed that men of colour (but not women) scored significantly 
higher on ethnic identity than did Anglos. Also, ethnic identity was found to be significantly 
and positively correlated with collectivism and familism. The authors concluded that ethnic 
identity is a mediator among ethnicity, individualism and collectivism [Ibid.]. 

Willis [2012] argues for a similar correlation between individualism, collectivism and 
ethnic identity. In her study she uses a qualitative analysis of in-depth interviews with older 
people from five different ethnic groups in the UK. According to Willis, a strong sense of 
ethnic identity is linked with identifying with the collective rather than the individual. 
Another interesting proposition in Willis’s paper is that ethnic identity becomes salient after 
migration and becoming a part of an ethnic minority group in the new country. Therefore, 

2 British Bangladeshis are the sixth largest non-white ethnic population in the UK [ONS Census 2001].
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according to the author, white British people who have never migrated do not have a great 
sense of ethnic identity [Ibid.]. 

Food culture in contemporary France
Food behavior of the French people constantly evolves. This phenomenon is linked to a 

sociological change in eating attitudes and a structural reorganization of the market. Current 
trends in contemporary French cuisine are shaped by a variety of factors- economy pressure, 
time pressure and related changes in time distribution, new position of women on the labour 
market, industrialization of the food market, urbanization and health issues related to diet. All 
of these factors resemble the aforementioned changes in social life and economy influencing
food mores and attitudes in Britain and they build a model of food consumption which is less 
dependent on tradition and customs [Duriez 2012]. 

On the other hand, France takes pride in its national culinary culture and tradition which 
is related to a certain lifestyle. In November 2010 French gastronomy was included in 
UNESCO’s list of the world’s intangible cultural heritage. France still ranks first in the world 
in time spent eating which emphasizes the importance the French attach to the different aspects
of the act of eating- social, hedonistic, aesthetic, related to health and other [Olivier 2009].
Taste is the foremost criterion which prompts a French consumer to pay a higher price for a 
food product. The demand for aesthetics in food products is a growing trend in the consumption 
sector as a whole. French food culture has developed an especially powerful hedonistic 
approach through conviviality- positive emotions related to food taste and sharing pleasure 
from eating [Duriez 2012].  In the last twenty years there is also a growing trend in recognizing 
the role of food consumption for maintaining good health, a national programme for healthy 
eating is developed and according to every fifth French person, a good diet can prevent 
problems related to health [Olivier 2009]. According to 84% of French consumers, “produced 
in France” is a guarantee for quality, and, according to 65%- a guarantee for finest taste [Duriez 
2012]. 

All of these particularities of French food culture emphasize the importance the French 
people place on food and national culinary tradition. 

Immigration and ethnic cuisines in France
Like Britain, France once had a vast empire. Many immigrants from these former 

colonies have settled in Paris over the past 60 years: Senegalese, Cameroonians, Algerians, 
Tunisians, Moroccans, Vietnamese, Laotians, Cambodians, etc. Immigrants in France, just like 
immigrants in Great Britain, preserve their ethnic food habits, too. They have put a lot of effort 
into reproducing the cuisine of their countries, making Paris a place where you can take “a
culinary journey” [Snaije 2011].  

In her interviews with foreign communities in Paris, Snaije, a journalist, writes: 
“Discussing, preparing and eating food from the countries they [the immigrants] had left behind 
was essential — it was a soothing and even healing ritual. It was a poetic way of remembering 
the good things about their countries” [Puckette & Snaije 2007, cited in Sullivan 2007]. 

Immigrants in France constitute 11.1% of the total population, a percentage ranking 
France eleventh in the world [Eurostat 2010]. According to number of immigrants, France is 
fourth among EU countries and the UK fifth [UN 2005]. Nearly 50% of immigrants in France 
come from Africa and Asia, the majority from Maghreb countries in North Africa (29,7%)- 
Algeria, Morocco and Tunisia [INSEE 2012]. 

This ethnic composition of immigrant population in France is the factor determining the 
role of the North African cuisine as the most popular ethnic cuisine in the country.  

Also, just like in Great Britain, work in the food industry is fundamental for the 
immigrants’subsistence and social integration. Employment in sectors such as food delivery 

provides good remuneration and can be the groundwork for the social integration and well-
being of immigrants.  

Although ethnic restaurants have had to fight for a place of their own into the “French 
consciousness”, they are now part of everyday life [Snaije 2011]. 

The dishes of North Africa have had an especially strong influence on the French diet. 
During the World War I, immigrating Algerians first brought couscous to France and "It didn't 
take long for couscous to become unofficially French” [Puckette & Snaije 2007]. Couscous was 
elected as the third favorite dish of French people in 2011 in a study by TNS Sofres and the
first in East of France [Les plats préférés des Français 2011]. The first takeout shop in Paris 
was for couscous [Puckette & Snaije 2007]. 

There is also a growing trend in Parisian bakeries Maghreb delicacies to be sold 
successfully alongside French baguettes, croissants and brioches. The large immigrant 
population in the food trade uses its ethnic culinary tradition to meet the demand for such 
products [Barou 2010].  

But despite the large immigrant population and the respective significant market share 
of ethnic cuisines (France is the second most significant market of ethnic cuisines in the EU in 
terms of market value [Bouckley 2011]), French food is still indubitably the most popular and 
most highly valued among the French. 

The pride the French take in their food culture is undoubtedly the foremost factor 
contributing to the preeminence of the French national cuisine. However, the extremely high 
score for UAI (uncertainty avoidance index)- 86, one of the highest, perhaps also plays a role.
Although French haute cuisine is characterized by very intricate preparations, the French also
consume a lot of quality fresh and whole, unprocessed foods like whole grains, fruit and 
vegetables [Marcus 2013:275, Clouatre 2009:227, Duriez 2012] and high uncertainty avoidance
cultures have a focus on purity and simplicity in food and drink [Hofstede 2001:170; De Mooij 
& Hofstede 2002, De Mooij 2010, cited in De Mooij & Hofstede 2010]. Furthermore, ethnic 
cuisines offer different and new products on the food market while a high UAI score is 
positively correlated with conservatism and negatively correlated with change and innovation.
The French are very creative in assimilating foreign foods in a delightful way but it is also true 
that "ethnic" restaurants in France might “offer inauthentic cooking reflecting what the French 
think this cuisine should be”. [Brevet 2009]. French cuisine is often described as 
“conservative” [Brevet 2009, Ferguson 2001:29-30, Aharoni 2007]. Also, unlike the American 
“foodie” movement, French “authenticity” movement is mainly focused on the French region 
and its “territoir” and not on ethnic cuisines [Shields-Argelès 2007]. 

Conclusion 
In the present paper the authors have examined current trends regarding food culture in 

Great Britain and France with an emphasis on the correlation between food, identity and 
cultural exchange. The authors have also made an attempt to analyze some trends in food 
behavior of the respective cultures using Hofstede’s cultural dimensions theory. 
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Abstract: Think-aloud protocols are used in foreign language research to analyze reading processes, since 
reading is normally a silent, hidden process, and researchers cannot determine what is happening by simple 
observation or assessment of products or results. The activity presented in the paper aims to demonstrate some 
ways of using protocol analysis techniques to activate learners' retrieval of sense-related autobiographical 
memories, which play an essential role in a person's unique sense of self. The study compares the use of 
concurrent and retrospective protocol analysis of a narrative text and the types of participant responses activated 
when using these techniques. 
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Introduction
The activity described in this article was designed for the purposes of a large-scale 

international Grundtvic project called Memory boxes (http://memoryboxes.altervista.org), 
which aims to explore the way memories and senses are interrelated and intertwined in a 
cross-cultural and cross-generation European context. As globalisation has already started to 
blur the sense of national and cultural identity, offering the project participants a chance to 
look back and revive their memories is an important step towards discovering their common 
European values. Under the project, the link between memories and sensory perception is 
being explored by means of various activities, devised in accordance with the age, education, 
and language level of the main target groups. The aim of the present activity was to evoke or 
revive students' sense-related autobiographical memories by means of protocol analysis of a 
text, which served as a cue for triggering participants' recollections.

Theoretical framework
By definition, memory involves three main processes: encoding (the process by which 

information is put into memory), storage (the process by which information is maintained in 
memory), and retrieval (the process by which information is recovered from memory) 
[Spielberger 2004:57]. Retrieval of memories from the long-term memory is basically a
process of accessing stored information and making it available for possible further 
manipulation. It is a complex process, which depends on a number of factors and, as Nevid 
points out, "Though some memories seem to be retrieved effortlessly, others depend on the 
availability of retrieval cues, which are cues associated with the original learning, to jog them 
into awareness” [Nevid 2009:211].

In a discussion of sensory memories one should take into consideration the three-stage 
model of memory depending on the length of time information is stored. These stages are: 
sensory memory, short-term memory and long-term memory. Nevid [2009:212] defines 
sensory memory as "a storage system that holds sensory information in memory for a very 
short time. Visual, auditory and other sensory stimuli constantly strike your sensory receptors, 
forming impressions you briefly hold in sensory memory in a kind of memory storage device 
called a sensory register". Consequently, many of these sensory impressions don't fade away, 
but are transferred into short-term (or working memory) for further processing.                 

Theorists believe that there are multiple forms of long-term memory that differ in
their basic information processing properties and in the brain structures that support them. 
These various forms of memory are thought to fall into two general classes, described as 
declarative (explicit) and nondeclarative (implicit), which depend on different brain 
regions. Declarative memory is memory for knowledge that can be easily verbalized: names, 
dates, events, concepts and so on. It can be divided into two subtypes: semantic memory,
which is memory for concepts, and episodic (or autobiographical) memory, which is 
memory for events in one's life. Episodic memory, which supports memory for individual life 
events, has a context, whereas semantic memory is not bound to the specific context, since 
knowledge was accumulated through multiple experiences in a variety of contexts. 
Declarative memory is highly flexible, involving the association of multiple pieces of 
information into a unified memory representation; thus, there may be different routes to 
retrieval of a given memory [see Pastorino and Doyle-Portillo 2010:212]. Nondeclarative 
memory (also known as implicit memory), on the other hand, refers to nonconscious forms of 
long-term memory that are expressed as a change in behavior without any conscious 
recollection. In comparison to declarative memory, nondeclarative memory tends to be more 
restricted in the ways that knowledge can be retrieved. 

The activity described in the present article is focused on episodic (or 
autobiographical) memories, i.e. those that allow people to recall events and situations they
have experienced along with the circumstances surrounding the event (location, time, etc.).
These memories play an essential role in a person's unique sense of self, and can be 
consciously retrieved from long-term memory. A key feature of autobiographical memory
is the sense of 'reliving the event'. Such event memories are quite complex and involve the 
online integration of sensory imagery (spatial imagery, visual and/or auditory imagery), 
emotion, narrative coherence, and sometimes language. According to Schrauf,
autobiographical memory has a multilayered mental structure. At the first most general level, 
memory is organized into lifetime periods. At a second, more specific level, there are 
generalized events, which may be either generic or extended. Generic memories collect a 
number of instances under one category. Extended events cover a longer period of time during 
which other things happen as well. At a third level there are particular events that occured at 
some specified moment in space and time. This is event-specific knowledge. Finally, at the 
level of greatest detail (and decomposition), specific memories may be analyzed in terms of 
their component processes: retrieval of sensory imagery, emotion and linguistic elements in 
temporal sequence within the constraints of narrative coherence [Schrauf 2003:237].

What follows from this conceptualization of autobiographical memory is that the 
retrieval of sensory imagery occurs at the level of the greatest and most subtle detail, which 
makes it a rather complex task, for the successful fulfillment of which the participants often 
need retrieval cues (prompts used to trigger the retrieval).

There are four basic ways in which information can be retrieved from long-term 
memory depending on the presence and the type of retrieval cues that are available: 1. 
Recall, which means being able to access the information without being cued; 2. 
Recollection, which involves reconstructing memory, often utilizing logical structures, partial 
memories, narratives or clues; 3. Recognition, which is identifying information after 
experiencing it again, and 4. Relearning, involving relearning information that has been 
previously learned. In the activity aimed at retrieving autobiographical memories the type of 
retrieval which is activated is recollection, utilizing a narrative as a cue. According to 
research, when retrieval is effortful, an individual tries to use whatever information is 
available to 'trigger' more information until the target information is itself activated. That is, 
the mechanics of retrieval suggest an iterative process. This is known as a cyclical retrieval 
[Williams and Hollan 1981] in which knowledge activated during each cycle activates (or 
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By definition, memory involves three main processes: encoding (the process by which 
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emotion, narrative coherence, and sometimes language. According to Schrauf,
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their component processes: retrieval of sensory imagery, emotion and linguistic elements in 
temporal sequence within the constraints of narrative coherence [Schrauf 2003:237].

What follows from this conceptualization of autobiographical memory is that the 
retrieval of sensory imagery occurs at the level of the greatest and most subtle detail, which 
makes it a rather complex task, for the successful fulfillment of which the participants often 
need retrieval cues (prompts used to trigger the retrieval).

There are four basic ways in which information can be retrieved from long-term 
memory depending on the presence and the type of retrieval cues that are available: 1. 
Recall, which means being able to access the information without being cued; 2. 
Recollection, which involves reconstructing memory, often utilizing logical structures, partial 
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[Williams and Hollan 1981] in which knowledge activated during each cycle activates (or 
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inhibits) further knowledge until the retrieval goals are satisfied.
Since the processes involved in retrieving memories are quite complex and are not 

available for direct observation, verbal protocols are an efficient way of providing a window 
into the nature of these hidden processes. In Shrauf's words, "In the act of thinking-out-loud 
an individual encodes the contents of short-term memory during performance and, on 
condition that the individual verbalizes his or her thinking as it occurs, the verbal report is a 
fair representation of actual thought processes [Shrauf 2003: 238].

Protocol analysis or think-aloud techniques are mainly used in the field of psychology 
and cognitive science to reveal what participants are thinking and doing while performing a 
task. In activities which implement these techniques students verbalize their thoughts as they 
read. Foreign language reading research also relies on think-aloud protocols to analyze 
reading processes, since reading is normally a silent, hidden process, and researchers cannot 
determine what is happening by simple observation or product-based assessment. Recently, a 
number of studies have been conducted on the use of think-aloud protocols in areas as diverse 
as first and second language learning, reading, writing, listening and oral production, 
cognitive processes and strategies, text comprehension, attention, awareness and noticing, 
translation studies, testing, etc. [see Medina 2008 for a review]. The usefulness of verbal 
protocols for eliciting information which cannot be obtained otherwise is highly recognized. 
As Ericsson and Simon [1993:767] put it, "nothing can match the processing insights 
provided by a verbal protocol. Given the unique benefits, the challenge is to identify and 
reduce causes of their invalidity”.

On the other hand, think-aloud protocols have been widely criticised for a number of 
reasons which question the validity of their results. Thus, Jourdenais [2001] proposes that 
verbalizing one’s thoughts while completing a task changes the task itself. It is also thought
that the verbalization of thoughts during language tasks increases participants’ cognitive 
processing load or that it promotes a kind of dual task condition, and is therefore not a pure 
measure of their thoughts. Still, the nature of the hidden complex processes involved in the 
task makes verbal protocols suitable for the purposes of described activity.

There are two main types of think-aloud protocols - concurrent and retrospective. In 
concurrent think-alouds participants report at the moment of the action, and in retrospective -
shortly after it. These techniques can be described as 'self-revelation' or stream-of-
consciousness' disclosure of thought processes, which makes them particularly useful and 
appropriate for studying, reflecting on and activating learners' receptive and productive 
retrieval processes.

Methodological outlines of the activity

The participants in the activity described in this article are 14 fourth-year students of 
English studies at Shumen University, Bulgaria. The students are both male and female, aged 
22-24, and the level of their English can be described as ranging from upper-intermediate to 
advanced. 

The reading text for the activity is a short essay called "The smell of apples" by the 
French writer Philippe Delerm, whose narrative style easily lends itself to think-aloud 
techniques and analysis. In a discussion with the participants it was decided that they will use 
protocol analysis techniques for text processing to facilitate their retrieval sense-related 
childhood memories. The students were previously introduced to protocol analysis in a 
discussion of reading strategies as part of their methodology course, and had had some limited 
experience of using it with different types of texts.

For the purposes of the activity the strict think-aloud procedures were modified and 
instead of recording their thoughts on a tape the students stated their preference for keeping a 
written record of their thoughts. They were allowed to use both English and Bulgarian, so that 

the language problems wouldn't interfere with the flow of their ideas. Writing instead of 
speaking made it possible for all students to work simultaneously in one room and avoid any 
inhibition and stress due to the fear of making mistakes.

The main aim of the activity was to retrieve participants' memories related to sensory 
perceptions by means of protocol or think aloud analysis. 

The objectives were for the participants to:
- explore the use of the think-aloud technique;
- verbalize their thoughts in the process of reading;
- discuss the connections between the text and their previous experience.
Stages and procedures of the activity.
The whole activity took about 90 minutes with a 15-minute break between the group 

discussion and the second reading. 
1. Introduction and giving instructions - 10 min.
The participants were divided into two groups of 7 students each and told that they were 

going to read a short story by the French writer P. Delerm. The first group was going to do a 
concurrent think-aloud, and the second - a retrospective one. Both groups were instructed to 
carefully write down all their thoughts and ideas as they come to their mind. Both groups 
were given worksheets with the text of the story (see Appendix 1). The text of the first group 
was divided into parts with blanks left for students to stop, verbalize and write their thoughts, 
and the second group was instructed to read the whole text first and then make their 
comments. The students were asked to underline the words/expressions they didn't understand 
or were not sure about. 

2. Making predictions - 5 min.
Before reading the text the students were told that the story is called "The smell of the 

apples". They were asked to think about the title, write down their predictions about what the 
story might be about, and what ideas/ images/smells/memories come to their mind. They were 
told not to discuss their ideas with the group at this point. Making predictions was used to 
activate students' mental schemata and their semantic memory.

3. First reading - 15 min.
All students read silently, recorded their thoughts as they read and underlined 

problematic words. The aim of this reading-for-gist stage was for students to get an overall 
idea of what the text is about and, at the same time, activate their recollections provoked by 
the source text. 

4. Group discussion - 15 min.
After completing the first reading the students worked together in their groups on 

clarifying the meaning of unknown vocabulary, checking understanding of separate items as 
well as phrases and longer passages. They could add to their notes if they wanted. I monitored 
and helped them with the difficult vocabulary where necessary.

5. Second reading + listening - 20 min.
Students again worked in the same two groups. In the 1st group they took turns to read 

the text aloud, stopped at the pauses, discussed and added ideas. In the second, one student 
read out the whole texts (the others followed the text), and then the group together discussed 
it. This stage aimed at a further facilitation of recollection and retrieval processes by making 
participants share their knowledge and experiences. 

6. Feedback questionnaire and whole-class discussion - 25 min.
I asked students to reflect on the way they reacted to the text. They had to decide on the 

types of responses they used in processing the meaning and fill in the feedback questionnaire
(Appendix 2). They had to choose and give examples of:

a) visual responses - seeing or imagining objects/situations in their mind's eye;
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inhibits) further knowledge until the retrieval goals are satisfied.
Since the processes involved in retrieving memories are quite complex and are not 

available for direct observation, verbal protocols are an efficient way of providing a window 
into the nature of these hidden processes. In Shrauf's words, "In the act of thinking-out-loud 
an individual encodes the contents of short-term memory during performance and, on 
condition that the individual verbalizes his or her thinking as it occurs, the verbal report is a 
fair representation of actual thought processes [Shrauf 2003: 238].

Protocol analysis or think-aloud techniques are mainly used in the field of psychology 
and cognitive science to reveal what participants are thinking and doing while performing a 
task. In activities which implement these techniques students verbalize their thoughts as they 
read. Foreign language reading research also relies on think-aloud protocols to analyze 
reading processes, since reading is normally a silent, hidden process, and researchers cannot 
determine what is happening by simple observation or product-based assessment. Recently, a 
number of studies have been conducted on the use of think-aloud protocols in areas as diverse 
as first and second language learning, reading, writing, listening and oral production, 
cognitive processes and strategies, text comprehension, attention, awareness and noticing, 
translation studies, testing, etc. [see Medina 2008 for a review]. The usefulness of verbal 
protocols for eliciting information which cannot be obtained otherwise is highly recognized. 
As Ericsson and Simon [1993:767] put it, "nothing can match the processing insights 
provided by a verbal protocol. Given the unique benefits, the challenge is to identify and 
reduce causes of their invalidity”.

On the other hand, think-aloud protocols have been widely criticised for a number of 
reasons which question the validity of their results. Thus, Jourdenais [2001] proposes that 
verbalizing one’s thoughts while completing a task changes the task itself. It is also thought
that the verbalization of thoughts during language tasks increases participants’ cognitive 
processing load or that it promotes a kind of dual task condition, and is therefore not a pure 
measure of their thoughts. Still, the nature of the hidden complex processes involved in the 
task makes verbal protocols suitable for the purposes of described activity.

There are two main types of think-aloud protocols - concurrent and retrospective. In 
concurrent think-alouds participants report at the moment of the action, and in retrospective -
shortly after it. These techniques can be described as 'self-revelation' or stream-of-
consciousness' disclosure of thought processes, which makes them particularly useful and 
appropriate for studying, reflecting on and activating learners' receptive and productive 
retrieval processes.

Methodological outlines of the activity

The participants in the activity described in this article are 14 fourth-year students of 
English studies at Shumen University, Bulgaria. The students are both male and female, aged 
22-24, and the level of their English can be described as ranging from upper-intermediate to 
advanced. 

The reading text for the activity is a short essay called "The smell of apples" by the 
French writer Philippe Delerm, whose narrative style easily lends itself to think-aloud 
techniques and analysis. In a discussion with the participants it was decided that they will use 
protocol analysis techniques for text processing to facilitate their retrieval sense-related 
childhood memories. The students were previously introduced to protocol analysis in a 
discussion of reading strategies as part of their methodology course, and had had some limited 
experience of using it with different types of texts.

For the purposes of the activity the strict think-aloud procedures were modified and 
instead of recording their thoughts on a tape the students stated their preference for keeping a 
written record of their thoughts. They were allowed to use both English and Bulgarian, so that 

the language problems wouldn't interfere with the flow of their ideas. Writing instead of 
speaking made it possible for all students to work simultaneously in one room and avoid any 
inhibition and stress due to the fear of making mistakes.

The main aim of the activity was to retrieve participants' memories related to sensory 
perceptions by means of protocol or think aloud analysis. 

The objectives were for the participants to:
- explore the use of the think-aloud technique;
- verbalize their thoughts in the process of reading;
- discuss the connections between the text and their previous experience.
Stages and procedures of the activity.
The whole activity took about 90 minutes with a 15-minute break between the group 

discussion and the second reading. 
1. Introduction and giving instructions - 10 min.
The participants were divided into two groups of 7 students each and told that they were 

going to read a short story by the French writer P. Delerm. The first group was going to do a 
concurrent think-aloud, and the second - a retrospective one. Both groups were instructed to 
carefully write down all their thoughts and ideas as they come to their mind. Both groups 
were given worksheets with the text of the story (see Appendix 1). The text of the first group 
was divided into parts with blanks left for students to stop, verbalize and write their thoughts, 
and the second group was instructed to read the whole text first and then make their 
comments. The students were asked to underline the words/expressions they didn't understand 
or were not sure about. 

2. Making predictions - 5 min.
Before reading the text the students were told that the story is called "The smell of the 

apples". They were asked to think about the title, write down their predictions about what the 
story might be about, and what ideas/ images/smells/memories come to their mind. They were 
told not to discuss their ideas with the group at this point. Making predictions was used to 
activate students' mental schemata and their semantic memory.

3. First reading - 15 min.
All students read silently, recorded their thoughts as they read and underlined 

problematic words. The aim of this reading-for-gist stage was for students to get an overall 
idea of what the text is about and, at the same time, activate their recollections provoked by 
the source text. 

4. Group discussion - 15 min.
After completing the first reading the students worked together in their groups on 

clarifying the meaning of unknown vocabulary, checking understanding of separate items as 
well as phrases and longer passages. They could add to their notes if they wanted. I monitored 
and helped them with the difficult vocabulary where necessary.

5. Second reading + listening - 20 min.
Students again worked in the same two groups. In the 1st group they took turns to read 

the text aloud, stopped at the pauses, discussed and added ideas. In the second, one student 
read out the whole texts (the others followed the text), and then the group together discussed 
it. This stage aimed at a further facilitation of recollection and retrieval processes by making 
participants share their knowledge and experiences. 

6. Feedback questionnaire and whole-class discussion - 25 min.
I asked students to reflect on the way they reacted to the text. They had to decide on the 

types of responses they used in processing the meaning and fill in the feedback questionnaire
(Appendix 2). They had to choose and give examples of:

a) visual responses - seeing or imagining objects/situations in their mind's eye;
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b) making connections to their personal experiences - sharing memories related to 
similar practices;

c) making connections to other texts they have read either in their mother tongue or in 
English;

d) making predictions - before or during the reading;
e) stating understanding - based on text comprehension and on understanding/sharing 

the author's ideas;
f) stating confusion related to the meaning of some words or scenes, cultural practices.
g) answering teacher's questions aimed at triggering reflection and evoking similar 

memories.
There were also questions aimed at clarifying the meaning of some expressions and 

ideas in the text. They were primarily meant to invite further personalization:
- Are there any smell/smells that similarly take you back to your childhood?
- How do you understand "the bitter-sweet taste of childhood"?
- How can you explain "transforming the suggestion of a smell into the reality of a 

taste"? Have you experiences something like that?
- What is the author's idea of  "a better self"?
- Find the sentences in which the author suggests that smell, taste, visual and tactile 

perceptions are interrelated. 
- How do you understand the author's statement that the smell of apples is painful?
- Do you agree that we no longer recognize the "life of fortitude and patience"?
Further/Alternative suggestions
For the first reading the students can be asked to work on their own and record 

themselves instead of providing a written record of their thoughts. This, though, will be more 
time consuming and the whole activity will have to be carried out in two separate sessions -
the first one done as individual work in advance or in different rooms, and the second - as 
group discussion.

Supplementary materials
Two types of handouts with the text typed with blanks (for 1st group) and as a whole 

(for the 2nd group) + feedback questionnaire; Voice recorders (dictophones)- optional

Discussion of the results of the activity
Both concurrent and retrospective protocol analysis proved to be useful in getting 

students to actively process the text. All students seemed to concentrate on the intensive 
reading task, and managed to retrieve autobiographical memories related to the topic. They 
also demonstrated good reflection and recall skills filling in the feedback questionnaire.

The modification of the reading task led to some important differences in the way 
information was processed, which in turn resulted in some variation in the nature of memory 
retrieval. The comments below are related to the types of responses from the feedback 
questionnaire (Appendix 2).

The students from the first group were told not to read the whole text first, but to go 
gradually and stop at each pause. Thus, they had to do more guessing and prediction at each 
pause in the text, due to the fact that they weren't able to get the whole picture, e.g. after the 
first pause one student wrote "So the text will be about his childhood". This processing goes 
in line with the structure of autobiographical memory where the first most general level is 
organized into lifetime periods - e.g. childhood. Students' step-by-step processing and the 
insufficient cues available to build their predictions on explain the  need for relating the text 
to their own experience, e.g "Actually you can only smell an apple when you take a bite at it" 
or "You have to have a village garden to grow such apples"(after the 2nd pause). It can be 
assumed that insufficient cues make students resort to both their episodic memory, the 

memory of events in their own personal past, and the semantic memory, their general
knowledge about things in the world and their meaning.

Another response the students used was stating understanding, e.g. "That's when he was 
a schoolboy in the village. A friend of mine went to school in a village before they moved 
here" (after the 3rd pause). This example is indicative of the close link between understanding 
something and personal experience, and it demonstrates the third level of autobiographical 
memory - that of particular events which occurred "at some specified moment in space and 
time". 

Most students stated initial confusion caused mainly by not knowing some words, such 
as 'wizened', which was later solved with the help of context clues like "wrinkles" and 
"cheating skin". Confusion was also caused by lack of personal experience, e.g. "saltpetred 
cellar". Provided students knew or were told what saltpetre is in Bulgarian, if they had never 
smelled saltpetre, they still wouldn't be able to use this cue in the retrieval process. The 
insufficient cues, or cues that didn't work for some reason, urged students to relate to their 
own experience and associations. This activated the retrieval of theirown memories of how a 
cellar smells, and some of them made attempts at guessing based on their own sensory 
memories, e.g. it smells of mould, old things, dampness, etc. 

The most common response type at the end of the text was stating understanding and 
agreement with the author, e.g. "Yes, some smells do take you back to your childhood" or "He 
knows how to describe these things". 

To sum up, in the concurrent protocol analysis the students were mainly engaged in text 
processing for comprehension and hence didn't have much time to think about the overall 
deeper meaning of the text, or to concentrate on recalling their own experiences in detail.
They used their autobiographical memories, but mainly reached the first two stages -
identifying lifetime periods and generalized events. However, the intensity and the struggle to 
make meaning out of the scarce cues available didn't completely prevent them from reaching 
deepest level sensory imagery and emotional response. 

The students from the second group, who read the whole text first, were able to 
benefit from getting a holistic picture from the start. They didn't need to predict the content or 
elicit the author's messages. This in turn gave them more time to reflect on the images and 
ideas and relate them to their own experiences and memories. It can be said that their 
discussion was dominated more by the philosophical and ethical ideas suggested by the author
at the end of the story, rather than by the actual significance of the smell as memory trigger. 
That is why students from this group participated more actively in the whole-class discussion. 

If we compare the outcomes of the activity in the two groups, it was students from the 
first group who gave more detailed examples of experiences and memories triggered by 
Delerm's story. Thus, some students pointed out that in their villages elderly women also used 
to keep fruit and vegetables in cellars, but they wrapped them in old newspapers to prevent 
them from decay. They also mentioned the practice of drying sliced apples on cotton strings 
kept in houses or on balconies in the town. This was their strongest smell-related memory, but 
some mentioned that you can only find these apples in the village, they don't sell them in 
supermarkets, and the supermarket apples don't smell. It is obvious that, since the students 
who read the whole story from the beginning and didn't have to struggle to make meaning, 
had more processing time at their disposal, but they used it to speculate on the philosophical 
meaning of the text, and make links to their generalized autobiographical memory in terms of 
lifetime periods and generalized events. From their comments it was evident that in general 
they didn't really make enough effort to reach the deepest level, characterized by retrieval of 
sensory imagery. Nevertheless, almost all students gave examples of smells they associated 
with their childhood. These were predominantly pleasant smells, and in 11 out of 13 cases 
they were smells of their favourite food  (the other two examples were the smell of moth balls 
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b) making connections to their personal experiences - sharing memories related to 
similar practices;

c) making connections to other texts they have read either in their mother tongue or in 
English;

d) making predictions - before or during the reading;
e) stating understanding - based on text comprehension and on understanding/sharing 

the author's ideas;
f) stating confusion related to the meaning of some words or scenes, cultural practices.
g) answering teacher's questions aimed at triggering reflection and evoking similar 

memories.
There were also questions aimed at clarifying the meaning of some expressions and 

ideas in the text. They were primarily meant to invite further personalization:
- Are there any smell/smells that similarly take you back to your childhood?
- How do you understand "the bitter-sweet taste of childhood"?
- How can you explain "transforming the suggestion of a smell into the reality of a 

taste"? Have you experiences something like that?
- What is the author's idea of  "a better self"?
- Find the sentences in which the author suggests that smell, taste, visual and tactile 

perceptions are interrelated. 
- How do you understand the author's statement that the smell of apples is painful?
- Do you agree that we no longer recognize the "life of fortitude and patience"?
Further/Alternative suggestions
For the first reading the students can be asked to work on their own and record 

themselves instead of providing a written record of their thoughts. This, though, will be more 
time consuming and the whole activity will have to be carried out in two separate sessions -
the first one done as individual work in advance or in different rooms, and the second - as 
group discussion.

Supplementary materials
Two types of handouts with the text typed with blanks (for 1st group) and as a whole 

(for the 2nd group) + feedback questionnaire; Voice recorders (dictophones)- optional

Discussion of the results of the activity
Both concurrent and retrospective protocol analysis proved to be useful in getting 

students to actively process the text. All students seemed to concentrate on the intensive 
reading task, and managed to retrieve autobiographical memories related to the topic. They 
also demonstrated good reflection and recall skills filling in the feedback questionnaire.

The modification of the reading task led to some important differences in the way 
information was processed, which in turn resulted in some variation in the nature of memory 
retrieval. The comments below are related to the types of responses from the feedback 
questionnaire (Appendix 2).

The students from the first group were told not to read the whole text first, but to go 
gradually and stop at each pause. Thus, they had to do more guessing and prediction at each 
pause in the text, due to the fact that they weren't able to get the whole picture, e.g. after the 
first pause one student wrote "So the text will be about his childhood". This processing goes 
in line with the structure of autobiographical memory where the first most general level is 
organized into lifetime periods - e.g. childhood. Students' step-by-step processing and the 
insufficient cues available to build their predictions on explain the  need for relating the text 
to their own experience, e.g "Actually you can only smell an apple when you take a bite at it" 
or "You have to have a village garden to grow such apples"(after the 2nd pause). It can be 
assumed that insufficient cues make students resort to both their episodic memory, the 

memory of events in their own personal past, and the semantic memory, their general
knowledge about things in the world and their meaning.

Another response the students used was stating understanding, e.g. "That's when he was 
a schoolboy in the village. A friend of mine went to school in a village before they moved 
here" (after the 3rd pause). This example is indicative of the close link between understanding 
something and personal experience, and it demonstrates the third level of autobiographical 
memory - that of particular events which occurred "at some specified moment in space and 
time". 

Most students stated initial confusion caused mainly by not knowing some words, such 
as 'wizened', which was later solved with the help of context clues like "wrinkles" and 
"cheating skin". Confusion was also caused by lack of personal experience, e.g. "saltpetred 
cellar". Provided students knew or were told what saltpetre is in Bulgarian, if they had never 
smelled saltpetre, they still wouldn't be able to use this cue in the retrieval process. The 
insufficient cues, or cues that didn't work for some reason, urged students to relate to their 
own experience and associations. This activated the retrieval of theirown memories of how a 
cellar smells, and some of them made attempts at guessing based on their own sensory 
memories, e.g. it smells of mould, old things, dampness, etc. 

The most common response type at the end of the text was stating understanding and 
agreement with the author, e.g. "Yes, some smells do take you back to your childhood" or "He 
knows how to describe these things". 

To sum up, in the concurrent protocol analysis the students were mainly engaged in text 
processing for comprehension and hence didn't have much time to think about the overall 
deeper meaning of the text, or to concentrate on recalling their own experiences in detail.
They used their autobiographical memories, but mainly reached the first two stages -
identifying lifetime periods and generalized events. However, the intensity and the struggle to 
make meaning out of the scarce cues available didn't completely prevent them from reaching 
deepest level sensory imagery and emotional response. 

The students from the second group, who read the whole text first, were able to 
benefit from getting a holistic picture from the start. They didn't need to predict the content or 
elicit the author's messages. This in turn gave them more time to reflect on the images and 
ideas and relate them to their own experiences and memories. It can be said that their 
discussion was dominated more by the philosophical and ethical ideas suggested by the author
at the end of the story, rather than by the actual significance of the smell as memory trigger. 
That is why students from this group participated more actively in the whole-class discussion. 

If we compare the outcomes of the activity in the two groups, it was students from the 
first group who gave more detailed examples of experiences and memories triggered by 
Delerm's story. Thus, some students pointed out that in their villages elderly women also used 
to keep fruit and vegetables in cellars, but they wrapped them in old newspapers to prevent 
them from decay. They also mentioned the practice of drying sliced apples on cotton strings 
kept in houses or on balconies in the town. This was their strongest smell-related memory, but 
some mentioned that you can only find these apples in the village, they don't sell them in 
supermarkets, and the supermarket apples don't smell. It is obvious that, since the students 
who read the whole story from the beginning and didn't have to struggle to make meaning, 
had more processing time at their disposal, but they used it to speculate on the philosophical 
meaning of the text, and make links to their generalized autobiographical memory in terms of 
lifetime periods and generalized events. From their comments it was evident that in general 
they didn't really make enough effort to reach the deepest level, characterized by retrieval of 
sensory imagery. Nevertheless, almost all students gave examples of smells they associated 
with their childhood. These were predominantly pleasant smells, and in 11 out of 13 cases 
they were smells of their favourite food  (the other two examples were the smell of moth balls 
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in granny's cupboard and the smell of burning wood in the village in winter). It seems that the 
discussion and the group work experience too contributed to the activation of students' 
retrieval mechanisms. 

Filling in the feedback questionnaire raised students' awareness of their own 
strategies and reflection processes. It should be mentioned that the students who used the 
concurrent think-aloud technique registered a greater number and variety of responses than 
the group who used retrospective technique. Thus, all seven students indicated using visual 
responses, making predictions and connections to personal experiences, as well as stating 
understanding or confusion. The students who used the retrospective technique only 
mentioned making connections to other texts and connections to personal experiences after 
they had read the text. They said it wasn't necessary to make predictions, or to state 
understanding or confusion both while they were reading or after they had read the text. 

The questions for the whole-class discussion helped students channel their thinking and 
come up with some interesting thoughts and memories related to the significance of smell in 
our lives. The students who used the retrospective technique were by far more active than he 
first group, who admitted they hadn't had enough time to think about the questions.

Finally, the outcomes of the activity were undoubtedly influenced by the fact that it was 
conducted mainly in English. This was the language used in the group and whole-class 
discussions, and in the feedback questionnaire. The students could only use Bulgarian in the 
verbal protocols if they felt like it. It turned out that only five students out of 14 chose to 
record their thoughts in Bulgarian, which means they consciously chose to reduce the 
cognitive burden of processing information and retrieving memories. Two students used both
English and Bulgarian, and the rest made their notes in English. Since the language issue in 
retrieval is a broad research area in itself, it has not been a focus of study in this article. Some 
thought provoking ideas, however, stemmed from resent research. One of them is that a
foreign language provides greater cognitive and emotional distance than a native tongue does
from automatic processes, thus promoting analytical thought and reducing unthinking, 
emotional reaction [see An Sun G. 2012].

Conclusion
The results of the activity proved that protocol analysis of narrative texts can be used for 

activating students' retrieval of their own sensory memories. Both concurrent and 
retrospective protocols of the text used as a retrieval cue proved useful in the disclosure of 
students' thought and retrieval processes. The most obvious difference between the two types 
of protocols was that the students who used the retrospective technique had more processing 
time at their disposal, which they used to make links to their generalized autobiographical 
memory in terms of lifetime periods and generalized events, rather than making effort to reach 
the deepest level of sensory imagery. The students who used concurrent think-alouds were 
mainly engaged in processing insufficient or incomplete cues for comprehension and hence 
had to concentrate on recalling their own experiences in more detail and, in the process, to 
reach deepest level sensory imagery and emotional response.  
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Appendix 1

Text 1.

The smell of apples

The moment you go down into the cellar, it hits you. So many apples, neatly stacked on upturned crates. So 
many memories. Not that this sudden rush of nostalgia was part of the plan. But what can you do? The smell is 
overwhelming. How could you have stayed so far from the bitter-sweet taste of 
childhood?(1)...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

The wizened ones are the tastiest, a rich flavour locked within the wrinkles of that cheating skin. Not that you'd 
dream of eating them. That would mean transforming the suggestion of a smell into the reality of a taste. 
(2)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................For beyond the wonderful potency of that 
scent lurks something more profound, something from within. The whiff of a better self. Autumn term. A page 
of scratchy downstrokes and upstrokes in blue ink. Rain beating on the roof, and a long evening ahead of you...

(3)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

The smell of apples is more than a taste of the past. Its pungent intensity may transport you back in time, to a 
saltpetred cellar, a dark attic. But its secret lies in making you live the past within the present. Behind you, 
overgrown grass in a damp orchard. Ahead a warm breeze hovers in the shade. The smell fuses every shade of 
brown and red, with just a hint of acid green. It captures the essence of the skin's softness, its subtle coarseness 
(4)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Even though your mouth's parched you hold 
back. Nothing could make you violate that white flesh. Wait for October, for the ploughed earth, the dankness of 
the cellar and the rain. The smell of apples is painful. It evokes a life of fortitude and patience, which we're no 
longer capable of recognizing. 
(5)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
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in granny's cupboard and the smell of burning wood in the village in winter). It seems that the 
discussion and the group work experience too contributed to the activation of students' 
retrieval mechanisms. 

Filling in the feedback questionnaire raised students' awareness of their own 
strategies and reflection processes. It should be mentioned that the students who used the 
concurrent think-aloud technique registered a greater number and variety of responses than 
the group who used retrospective technique. Thus, all seven students indicated using visual 
responses, making predictions and connections to personal experiences, as well as stating 
understanding or confusion. The students who used the retrospective technique only 
mentioned making connections to other texts and connections to personal experiences after 
they had read the text. They said it wasn't necessary to make predictions, or to state 
understanding or confusion both while they were reading or after they had read the text. 

The questions for the whole-class discussion helped students channel their thinking and 
come up with some interesting thoughts and memories related to the significance of smell in 
our lives. The students who used the retrospective technique were by far more active than he 
first group, who admitted they hadn't had enough time to think about the questions.

Finally, the outcomes of the activity were undoubtedly influenced by the fact that it was 
conducted mainly in English. This was the language used in the group and whole-class 
discussions, and in the feedback questionnaire. The students could only use Bulgarian in the 
verbal protocols if they felt like it. It turned out that only five students out of 14 chose to 
record their thoughts in Bulgarian, which means they consciously chose to reduce the 
cognitive burden of processing information and retrieving memories. Two students used both
English and Bulgarian, and the rest made their notes in English. Since the language issue in 
retrieval is a broad research area in itself, it has not been a focus of study in this article. Some 
thought provoking ideas, however, stemmed from resent research. One of them is that a
foreign language provides greater cognitive and emotional distance than a native tongue does
from automatic processes, thus promoting analytical thought and reducing unthinking, 
emotional reaction [see An Sun G. 2012].

Conclusion
The results of the activity proved that protocol analysis of narrative texts can be used for 

activating students' retrieval of their own sensory memories. Both concurrent and 
retrospective protocols of the text used as a retrieval cue proved useful in the disclosure of 
students' thought and retrieval processes. The most obvious difference between the two types 
of protocols was that the students who used the retrospective technique had more processing 
time at their disposal, which they used to make links to their generalized autobiographical 
memory in terms of lifetime periods and generalized events, rather than making effort to reach 
the deepest level of sensory imagery. The students who used concurrent think-alouds were 
mainly engaged in processing insufficient or incomplete cues for comprehension and hence 
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Appendix 1

Text 1.

The smell of apples

The moment you go down into the cellar, it hits you. So many apples, neatly stacked on upturned crates. So 
many memories. Not that this sudden rush of nostalgia was part of the plan. But what can you do? The smell is 
overwhelming. How could you have stayed so far from the bitter-sweet taste of 
childhood?(1)...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

The wizened ones are the tastiest, a rich flavour locked within the wrinkles of that cheating skin. Not that you'd 
dream of eating them. That would mean transforming the suggestion of a smell into the reality of a taste. 
(2)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................For beyond the wonderful potency of that 
scent lurks something more profound, something from within. The whiff of a better self. Autumn term. A page 
of scratchy downstrokes and upstrokes in blue ink. Rain beating on the roof, and a long evening ahead of you...

(3)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

The smell of apples is more than a taste of the past. Its pungent intensity may transport you back in time, to a 
saltpetred cellar, a dark attic. But its secret lies in making you live the past within the present. Behind you, 
overgrown grass in a damp orchard. Ahead a warm breeze hovers in the shade. The smell fuses every shade of 
brown and red, with just a hint of acid green. It captures the essence of the skin's softness, its subtle coarseness 
(4)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Even though your mouth's parched you hold 
back. Nothing could make you violate that white flesh. Wait for October, for the ploughed earth, the dankness of 
the cellar and the rain. The smell of apples is painful. It evokes a life of fortitude and patience, which we're no 
longer capable of recognizing. 
(5)................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
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Appendix  2

Feedback questionnaire

Think back to the way you reacted to the text and decide on the types of responses you used in processing the 
meaning. Give examples of your responses if you used them while/after reading the text:

Type of responses Example
1. visual responses - seeing or imagining 
objects/situations in your mind's eye

2. making connections to your personal 
experiences/memories related to similar practices
3. making connections to other texts you have read in 
your mother tongue or in English

4. making predictions - before or during the reading

5. stating understanding - based on text 
comprehension and on understanding/sharing the 
author's ideas
6. stating confusion related to the meaning of some 
words, scenes or cultural practices.

7. other 

Questions for discussion:

- Are there any smell/smells that similarly take you back to your childhood?

- How do you understand "the bitter-sweet taste of childhood"?

- How can you explain "transforming the suggestion of a smell into the reality of a taste"? Have you experiences 
something like that?

- What is the author's idea of  "a better self"?

- Find the sentences in which the author suggests that smell, taste, visual and tactile perceptions are interrelated. 

- How do you understand the author's statement that the smell of apples is painful?

- Do you agree that we no longer recognize the "life of fortitude and patience"?

LANGUAGE AND CULTURE IN TEACHING THROUGH 
LITERATURE

Senior lecturer PhD Zhivka Ilieva

Dobrich College, Shumen University
zhivka_ilieva@yahoo.com

Гл. ас д-р Живка Илиева

Abstract: The article views a lesson based on Philippe Delerm’s story “The Smell of Apples”, the 
opportunities for raising intercultural awareness and for vocabulary development it provides.

Key words: ELT, culture, literature, vocabulary

The article is a result of work connected to the Grundtvig project Memory Boxes: A 
Garden of Reminiscences. We had to discuss Philippe Delerm’s story “The Smell of Apples” 
[Delerm 1998:11-12], so the lesson was based on literature.

Discussing associations with apples and memories connected to scents, smells and 
tastes, it was inevitable to talk about food which is culture-specific. It was an English 
language lesson, we tried to explain the things in English, the comparisons inevitably were 
with the English language and culture. And since this was a group of student teachers, it 
turned into half language and culture and half methodology seminar. Language because the 
students were interested in learning some new words connected to food, provoked by the 
discussion (spices and herbs, various processes and cutlery). Discussing certain kinds of food 
lead to comparisons and contrasts with other cultures and languages (English and French),
which was the linguistic and cultural aspect of learning. As Raw [1998:35] states it 
“…teaching and learning culture – whether a foreign culture or the students’ own cultures –
involves everyone, whether teachers or students, in a process of contending (but not 
necessarily coming to terms with) difference, which may not only be intercultural but also 
intra-cultural.” The students discussed how these peculiar things could be taught to young 
learners, how they would answer if similar questions arise in their classes – the 
methodological part.

In Sell’s [1995:31] opinion, when teaching through literature, “…the texts chosen 
should be reasonably relevant to the life experience, thoughts and emotions of the pupil.”
Philippe Delerm’s story is appealing to all adults in the sense everybody has memories 
connected to certain smells, scents, tastes and sounds. Since the title is “The smell of apples”,
it is appealing to everybody in our country because, as the students stated it, we eat apples 
every day all the year round, in almost every garden there is at least one apple tree. The topic 
of apples unlocked memories of all kinds of food prepared with apples which proved to be 
culture-specific and difficult to explain in English – a real challenge for a future teacher. The 
lesson was intra-cultural because local food was discussed. It was intercultural as well 
because working with this story the students stressed cultural differences concerning specific 
food, holidays and traditions. Intercultural training according to Gibson [1995:55] “is not 
concerned so much with changing people’s behaviour as extending their awareness of 
different cultures and helping them to appreciate cultural diversity as a positive factor.” In this 
sense we have arisen an aspect of cultural awareness as Pulverness [1999:27] sees it, and 
namely, “how we see ourselves”, the others being the way “the others see themselves”, and 
the way “we see each other”. Some of the differences were emphasized stronger because of 
lack of words in English to express them. This concerns primarily peculiar food as lyutenitsa, 

The article is related to project РД – 08-244/13.03.2013, Shumen University, Dobrich 
College.
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banitsa, the different kinds of jam made in our country, and cultural entities as koledari, 
survakari, surovaknitsa, etc, connected to specific holidays.

Sell [1995:29] sees culture as “everything which ’goes with’ a language: history, 
society, way of life, ideology or world view, communications, the arts”. In Byram’s [1998:44]
opinion “linguistic and cultural learning are integrated. The study of the structures and 
semantics of a language raise students’ awareness of its relationship to the cultures it 
expresses.” In our case talking about food in English the students learned some new words 
and seeking for the ways of “saying it in English” they became aware of certain culinary / 
cultural differences. This way we provoked interest in local food traditions, in the foreign 
culture and in Coleman’s [1998:46] opinion “interest in the foreign people and their culture” 
is part of the intercultural awareness.

Dressel [2003:13] stresses that in teaching (multi)cultural awareness through 
multicultural literature necessitates “both personal response to literature and learning about 
other cultures”. Philippe Delerm’s story provoked personal response in the students and raised 
the topic of food which imposed linguistic and cultural comparisons and contrasts.

The topic of food is used by a lot of authors and teachers for raising intercultural 
awareness: e.g. Crang looks at the “new” cultural geography – the geographies of the culinary 
cultures; in her book “Introduction to Comparative Studies of Language and Culture, Great 
Britain – Russia, A course of lectures” Komova [2009: 52-60] dedicates a chapter “Food and 
drink as cultural phenomena”; food is a topic mentioned by Brooks [1986/1998:127] as an 
opportunity for cross cultural teaching. In “Crossing Cultures” [Borsbey 2007], for example, 
there is a topic on food in Block 1, Working with Texts (Christmas in the ESW), Block 2 – B
People and Lifestyles (Food, Glorious Food!) and Working with Texts (Street Food: Past and 
Present). In “Talking Culture” [Cleary 2006] Module 3 is Food and Module 5 is Festivals. 
Davcheva and Berova [1991] dedicate six pages to “A Taste of Britain”. In Headway 
Elementary [Soars & Soars 1999:66] first edition, in Unit 9 there is a page dedicated to
“Meals in Britain”, where the difference between jam and marmalade is introduced. In New 
Headway Elementary third edition [Soars et al 2010:18, 66-73], the topic of food is present in 
Unit 2 and Unit 9 and there is a text “Food around the world” (p.71).

Literature is art which medium is language. Therefore reading inevitably enriches 
students’ linguistic competence. Discussions in the foreign language enrich students’ 
intercultural knowledge and their vocabulary stock.

A plan of activities based on Phillipe Delerm’s story “The Smell of Apples”
Aims: studying the students’ associations and memories connected to apples and the 

smell of apples
Objectives:

ostudying the students’ attitude to the story, to apples and the smell of apples 
and similar memories

opreparing materials for work with young learners in English on the topic of 
apples (for Preschool Pedagogy and Foreign Language and Primary School Pedagogy 
and Foreign Language)

Stages and procedures
1. Warm up
Which is the most popular fruit in our country in your opinion? Why?
2. Read the story "The smell of apples" by Philippe Delerm. What is the mood? 

What do you feel?
3. How do you feel about apples? What do you connect apples to?
4. Let’s try and create a rhyme together.

5. Draw a picture related to apples you can use in the kindergarten or the primary 
school.

6. Close up
7. Follow up: 
A. Report on recipes found
B. Discussion about memories connected to smells and tastes
Supplementary material: The story; paper, pencils, crayons, paints for drawing a 

picture; board and markers for writing the students’ associations and their suggestions for the 
short poems

RESULTS:
1. Warm up
In all the groups the answers were approximately the same:
The APPLE. 
We start picking apples at the end of June and continue until late September – October. 

The first apples are ripe about st Peter’s day (29th June) and therefore they are called 
“petrovki”, the ones we pick late in the autumn are the so called “winter sorts” and they last 
almost until the next summer. 

Everybody likes apples.
We eat apples all the year.
There is at least one apple tree in almost every garden.
2. Read the story "The smell of apples" by Philippe Delerm. What is the mood? 

What do you feel?
In all the groups the answers were approximately the same:
Nostalgic feeling.
Sadness about something gone forever; about childhood gone.
A student in Primary School Pedagogy and Foreign Language – year II said that she 

knows that feeling, that she had felt exactly the same recently when she visited the Regional 
library, the children’s department. There is a special smell, that is different from the smell in 
the adults’ department. She was exactly hit by the smell of children’s books, by the smell of 
childhood gone.

3. How do you feel about apples? What do you connect apples to?
The associations generalized results can be seen in the appendix at the end of the article. 

Some of them are made as mind maps, others are made using Wordle.net since it is important 
for the future teachers to be introduced to various (free) ways of preparing different visuals.

Here is part of the discussion:
S: How to say in English мармалад?
S: Marmalade!
S: It’s not the same. They differentiate the fruit and we differentiate the technology.
T: It’s a type of jam.
S: Конфитюр от ябълки.
S: Различно е.
S: Ние имаме и сладко.
S: Желе с ябълки и дюли.
T: Try in English, please.
S: Are they all jam in English?
T: We can have a look in the dictionary.
Results: in all the translations of these words there is jam in English
S: But they are all different!
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S: Конфитюр sounds French. Let’s see in Google.

Dictionary work, results:
Sladko – jam in English, confiture in French (fruits cooked in sugar)
Konfityur – jam in English, confiture in French
Marmalad / marmelad – jam, preserve in English, marmalade in French
Zhele – jelly (a type of jam that does not contain any pieces of fruit), mould in English;

gelee de pommes in French
While working, the students came across another food made of apples – Kisel (Кисел) –

kissel – starchy fruit jelly in English.

The students received the task to look for recipes for the different kinds of jam and find 
out the most important differences.

Then the discussion about the smell of apples took us to FOOD, FESTIVALS AND 
TRADITIONS

New Year and New Year’s Eve – St Vasiliy – 1st January in the eastern orthodox 
calendar when children (survakari) visit neighbours and relatives wishing Happy New Year.
In the rhyme wishing health and a fruitful year the children wish “a red apple in the garden.”

Christmas and Christmas Eve – koledari 
The students associated apples with Christmas  and New Year because apples together 

with oranges, walnuts, sweets, candies and other things are put into children’s Christmas and 
New Year packs as little presents.

In most traditional Bulgarian Christmas [see
http://www.vcards.bg/home/preview/koleda/] and New Year 
[http://www.vcards.bg/home/preview/nova-godina/] cards there is an apple.

Topuzova [1998:239] has noticed that the Traditional Bulgarian Christmas cards contain 
traditional Christmas foods among which round bread, banitsa, walnuts, dried or fresh fruit 
…“and also typical surovachka, decorated with popcorn, sesame rings and dried fruits.”

Some of the most interesting associations:
HEDGEHOG: the hedgehog in children’s books is usually depicted with apples and 

pears on its back – relation to children’s literature.

Part of the students’ associations can be seen on Wordle.net:

http://www.wordle.net/thumb/wrdl/6813359/apples
http://www.wordle.net/thumb/wrdl/6813387/aplles2

Another part of the students’ associations can be seen on figures 1-3.

Figure 1a. Students associate aplles with:
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Figure 1b. Students associate aplles with:

Figure 2. Apples in teaching colours
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Figure 3. We have aplles with:

4. Let’s try and create a rhyme together.
5. Draw a picture related to apples you can use in the kindergarten or the primary 

school.
Concerning stages 4 and 5 the most interesting methodological comments were that

apples can be used in teaching foreign languages to teach, practise and revise colours with 
children, to realize interdisciplinary relations, e.g. healthy lifestyle; to discuss seasons. Since 
stages 4 and 5 in the procedure are connected to students’ creations, they are not discussed in 
more details here.

Follow up
A. The students had to check in culinary books and on the internet for recipes for 

сладко (sladko), желе (zhele), конфитюр (kofityur), мармалад (marmalad). They found that 
for sladko (from apples) there are 254 000 results on the internet; for zhele – 28 900, for 
kofityur – 183 000, for marmalade – 178 000.

While working they discovered other food / deserts made of apples as well: baked 
apples, stuffed apples, various apple salads, puree / mash; apple drinks: syrup, juice, nectar, 
wine, rakiya / brandy.

Discussing recipes we revised verbs connected to cooking: wash, peel, remove the 
seeds, cut into (4) pieces, grate, mash, press, boil, mix up, etc.; learned some new ones:
blanch, percolate, strain, hollow out; paid attention to certain phrases: wash the apples and cut 
them into pieces without peeling them or removing the seeds, blanch into boiling water, boil 
them until they are soft, powder with sugar, pour syrup / lemon juice on top of. The students 
learned some new words and phrases connected to cooking and recipes: lemon acid, powdered 
sugar, colander / cullender, sieve (a fine / coarse sieve), starch (potato / wheat starch).
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According to Fantini and Fantini [1997:57-58] “if one considers any object or item, 
such as a sandwich (a cross, a vacuum cleaner, a catcher’s mitt…), one can consider first of 
all what a sandwich is (e.g., lunch, snack, bread and coldcuts), what people (who), when, and 
how use a sandwich (e.g., working people, students, for picnics, bite size or cocktails), and 
finally what the notion of sandwich represents or means (e.g., portable, inexpensive, quick, 
common fare). The framework encourages language-culture exploration that goes beyond 
merely considering a cultural item, but more importantly the significance and social uses 
related to the item.

We answered Fantini’s questions [1997] in relation to foods we found difficult to 
translate in English (table 1). 

Table 1. Answers to Fantini’s questions exploring the culture specific food.
What Who When How 
Sladko: jam made 
of whole fruits or 
slices or little 
pieces of fruit put 
into boiling sugar 
syrup 

Everybody 
Especially guests

When we want 
something sweet
When having 
guests
When having 
dessert

With a spoon directly from the 
jar which is absolutely forbidden
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
Very rarely spread on a slice of 
bread
Usually served in special little 
glass bowls with a glass of water

Konfityur: jam 
made of pieces of 
fruit 

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes 
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
To stick two biscuits / cookies 
together
On a slice of bread for breakfast 
or snack

Jelly made of 
apples or apples 
and quinces or 
apples and cornel-
cherries

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes (not very 
suitable)
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
Rarely spread on a slice of bread

Marmalad: jam 
made of ground 
fruit

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt (rarely)
When making cakes
With pancakes (very suitable)
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
To stick two biscuits / cookies 

together
On a slice of bread (very 
suitable) for breakfast or snack

Kissel: starchy 
fruit jelly

Primarily babies 
and children
everybody

Everybody as a 
dessert
Babies - snack in 
the afternoon

In a bowl with a spoon

B. What most of this group remembered as the most precious scene from childhood was 
playing out all day in summer, riding a bicycle, going home just to drink water and have a 
snack, or going to the neighbours and friends to drink water in order not to be stopped at 
home and the taste of a … slice of bread with lyutenitsa. And then the culinary, cultural and 
linguistic discussion started again.

S: Can we say ketcup instead of lyutenitsa?
S: No, it’s sweet and the spices are different.
S: Yes, there are different scents. How is “kim” in English?
S: caraway (checking on the phone) 
S: And it’s made by tomatoes only. In lyutenitsa we put tomatoes, pepper, carrots.
S: And … we studied it … what’s its name? Patladzhan (laughter) сини домати
S: Aubergine
T: Or egg plant
S: Yes! How interesting! We call them with a strange word in Bulgarian of Turkish 

origin, and in English? It doesn’t sound English, it sounds a bit French. And we both have two 
words names. Ours is connected to the colour and the similarity to another plant of the same 
family “Solanaceae”; and in English – to the form. 

S: I put apples instead of … aubergine.
S: We put celery and garlic.
S: Yes! Garlic and some onions.
S: And in the south of Bulgaria they put … “kim” as in the ketchup.
S: Yes, they use it a lot there 
We make difference: our region and another region in the country.
S: How about warm bread and “шарена сол”?
S: Мерудия?
S: How can we translate “шарена сол”?
Looking in google: “шарена сол” – mixed herbs, мерудия – (pot-) herb

I stop my attention on the culture-specific comments: the holidays and the food. The 
most striking difference the students noticed except the typical Bulgarian food they are aware 
of (banitsa, kravay, pot-herbs, lyutenitsa) is the variety of jam made in our country. All they 
have memories of their grandmothers making one or the other. Discussing the variety of jam, 
looking for recipes, they became aware of intercultural differences and enriched their 
vocabulary stock.

REFERENCES:
Borsbey and Swan 2007: Borsbey J. & R. Swan. Crossing Cultures, Lessons about the English-Speaking 

World, ELI, Recanati, Italy.
Brooks 1986/1998: Brooks N. Culture in the Classroom. In Culture Bound. Valdes J. ed. Cambridge: CUP, 

pp. 123-129.



1��L�ngu�ge �nd culture in te�ching through liter�ture

According to Fantini and Fantini [1997:57-58] “if one considers any object or item, 
such as a sandwich (a cross, a vacuum cleaner, a catcher’s mitt…), one can consider first of 
all what a sandwich is (e.g., lunch, snack, bread and coldcuts), what people (who), when, and 
how use a sandwich (e.g., working people, students, for picnics, bite size or cocktails), and 
finally what the notion of sandwich represents or means (e.g., portable, inexpensive, quick, 
common fare). The framework encourages language-culture exploration that goes beyond 
merely considering a cultural item, but more importantly the significance and social uses 
related to the item.

We answered Fantini’s questions [1997] in relation to foods we found difficult to 
translate in English (table 1). 

Table 1. Answers to Fantini’s questions exploring the culture specific food.
What Who When How 
Sladko: jam made 
of whole fruits or 
slices or little 
pieces of fruit put 
into boiling sugar 
syrup 

Everybody 
Especially guests

When we want 
something sweet
When having 
guests
When having 
dessert

With a spoon directly from the 
jar which is absolutely forbidden
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
Very rarely spread on a slice of 
bread
Usually served in special little 
glass bowls with a glass of water

Konfityur: jam 
made of pieces of 
fruit 

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes 
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
To stick two biscuits / cookies 
together
On a slice of bread for breakfast 
or snack

Jelly made of 
apples or apples 
and quinces or 
apples and cornel-
cherries

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt 
When making cakes
With pancakes (not very 
suitable)
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
Rarely spread on a slice of bread

Marmalad: jam 
made of ground 
fruit

Everybody When we want 
something sweet
When having 
dessert
With …

With a spoon
In yoghurt (rarely)
When making cakes
With pancakes (very suitable)
With mekitsa (fried dough)
With fried slices of bread
To stick two biscuits / cookies 

together
On a slice of bread (very 
suitable) for breakfast or snack

Kissel: starchy 
fruit jelly

Primarily babies 
and children
everybody

Everybody as a 
dessert
Babies - snack in 
the afternoon

In a bowl with a spoon

B. What most of this group remembered as the most precious scene from childhood was 
playing out all day in summer, riding a bicycle, going home just to drink water and have a 
snack, or going to the neighbours and friends to drink water in order not to be stopped at 
home and the taste of a … slice of bread with lyutenitsa. And then the culinary, cultural and 
linguistic discussion started again.

S: Can we say ketcup instead of lyutenitsa?
S: No, it’s sweet and the spices are different.
S: Yes, there are different scents. How is “kim” in English?
S: caraway (checking on the phone) 
S: And it’s made by tomatoes only. In lyutenitsa we put tomatoes, pepper, carrots.
S: And … we studied it … what’s its name? Patladzhan (laughter) сини домати
S: Aubergine
T: Or egg plant
S: Yes! How interesting! We call them with a strange word in Bulgarian of Turkish 

origin, and in English? It doesn’t sound English, it sounds a bit French. And we both have two 
words names. Ours is connected to the colour and the similarity to another plant of the same 
family “Solanaceae”; and in English – to the form. 

S: I put apples instead of … aubergine.
S: We put celery and garlic.
S: Yes! Garlic and some onions.
S: And in the south of Bulgaria they put … “kim” as in the ketchup.
S: Yes, they use it a lot there 
We make difference: our region and another region in the country.
S: How about warm bread and “шарена сол”?
S: Мерудия?
S: How can we translate “шарена сол”?
Looking in google: “шарена сол” – mixed herbs, мерудия – (pot-) herb

I stop my attention on the culture-specific comments: the holidays and the food. The 
most striking difference the students noticed except the typical Bulgarian food they are aware 
of (banitsa, kravay, pot-herbs, lyutenitsa) is the variety of jam made in our country. All they 
have memories of their grandmothers making one or the other. Discussing the variety of jam, 
looking for recipes, they became aware of intercultural differences and enriched their 
vocabulary stock.

REFERENCES:
Borsbey and Swan 2007: Borsbey J. & R. Swan. Crossing Cultures, Lessons about the English-Speaking 

World, ELI, Recanati, Italy.
Brooks 1986/1998: Brooks N. Culture in the Classroom. In Culture Bound. Valdes J. ed. Cambridge: CUP, 

pp. 123-129.



1�0 Живка Илиева

Byram and Cain 1998: Byram M. & A. Cain. Civilisation/Cultural Studies: an experiment in French and 
English Schools. In Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through drama and 
ethnography, Byram M. & Fleming M. eds, Cambridge: CUP, pp. 32-44.

Cleary 2006: Cleary M. Talking Culture, Helbling Languages.
Coleman 1998: Coleman J. Evolving intercultural perceptions among university language learners in Europe. 

In Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through drama and ethnography, Byram M. & 
Fleming M. eds, Cambridge: CUP, pp. 45-75.

Crang 1999: Crang P. The world on your plate. In Wadham-Smith N. ed British Studies Now, Anthology, 
Issues 6-10, The British Council, pp. 53-56.

Davcheva and Berova 1991: Davcheva L. & N. Berova. Discovering Britain. Sofia: Prosveta.
Delerm 1998: Delerm Ph. The Smell of Apples. In The Small Pleasures of Life. Translated from French by 

Sarah Hamp, London: Phoenix House, pp. 11-12. 
Dressel 2003: Dressel J. Teaching and Learning About Multicultural Literature, Students Reading Outside 

Their Culture in a Middle School Classroom, Newark, Delaware: International Reading Association.
Fantini and Fantini 1997: Fantini B & A. Fantini Artifacts, Sociofacts, Mentifacts: A Sociocultural

Framework. In Fantini A. ed. New Ways in Teaching Culture, Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers 
of Other Languages, Inc., pp. 57-61.

Gibson 1995: Gibson, R. Culture and Business: The Butterfly Meets the Wolpertinger. In Wadham-Smith N. 
ed British Studies Now, Anthology, Issues 1-5, The British Council, pp. 53-56.

Komova 2009: Komova T. Introduction to Comparative Studies of Language and Culture, Great Britain –
Russia, A course of lectures. Third edition, Moscow: URSS, Krasand.

Pulverness 1999: Pulverness A. The fifth skill – intercultural awareness and language learning. In Wadham-
Smith N. ed British Studies Now, Anthology, Issues 6-10, The British Council, pp. 26-30.

Raw 1998: Raw L. Intercultural Competence: Does It Exist? In Cherington R. & Davcheva L. eds. Teaching 
Towards Intercultural Competence, Conference Proceedings, The British Council, Bulgaria, Sofia: Tilia, pp. 34-
44.

Sell 1995: Sell R. Culture, Foreign Language Education, and Literature. In Wadham-Smith N. ed British 
Studies Now, Anthology, Issues 1-5, The British Council, pp. 29-31.

Soars and Soars 1999: Soars, J. & L. Soars. Headway elementary, Oxford: OUP.
Soars et al 2010: Soars, J., L.Soars, S. Wheeldon. New Headway elementary, 3rd edition, Oxford: OUP.
Topuzova 1998: Topuzova Kr. British and Bulgarian Christmas Cards: A Students’ Research Project. In 

Cherington R. & Davcheva L. eds. Teaching Towards Intercultural Competence, Conference Proceedings, The 
British Council, Bulgaria, Sofia: Tilia. pp. 337-242.

http://www.vcards.bg/home/preview/koleda/
http://www.vcards.bg/home/preview/nova-godina/
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The paper focuses on the specific characteristic features of the speech act of apology and two socio-cultural 
variables which constitute one of the basic elements of the apology speech event: the two purposes of the 
apology speech event, mainly: regaining moral integrity and receiving forgiveness and discussing the prosodic 
manifestation of the apology speech event. The paper also dwells, in particular, on the expressive nature and 
emotional contouring of apology with respect to the four basic emotional states – regret, remorse, shame and 
guilt,thus revealing different nuances and parameters of the human speech and attempting at defining emotional 
prosody.

Key words: apology, emotion, forgiveness, moral integrity, prosody

There is a number of socio-cultural variables which constitute the main elements of any 
speech event with respect to the language features (phonological, lexical, syntactic and 
pragmatic) and which are normally used to meet the demands of a certain communicative 
situation (in particular, apologetic speech situation). The article aims to make an overview of 
two variables regarding the purposes of the speech event of apologizing and its prosodic 
realization.

I. Two main purposes of the speech act of apology
In order to understand a speech event one basic component is to give a description of its

purposes, that is: its outcomes and the goals of the participants. Purposes can be quite varied 
differentiating personal motivations of the participants in the speech situation and they can be 
as numerous as the people who perform them [Levinson 1979].

Definitely every speech act has a purpose and that’s why much attention is paid on the 
“communicative functions” of  language. Some obvious purposes of the speech acts are: to 
persuade, to issue a command, to give advice, to greet somebody in a given manner. In the 
case of apologies the purposes could be several. Besides, it can be expressed not only by a
single utterance but by a number of utterances, and still we speak of one speech act.

It is important to think about purposes because they are related to the effectiveness of an 
apology that can only be measured through reference to the respective goals. One of the 
main purpose of the apology is to regain moral integrity [Goffman 1993]. According to him 
apologies are focused on the recipient, they aim to console or comfort him and the primary 
goal of the speaker is not to affirm his/her own integrity  but accept the blame and make an 
attempt to assure the offended side of his/her virtue – that is: the offender and not the victim is 
the one who bears responsibility for the harm done? What is more, by making an apology for 
the harm (transgression) caused, the offender (apologizer) practically recognizes and to a 
certain extent empathizes with the victim’s humiliation or pain [Olshtain, Cohen 1983].
Besides, apologizing to someone indicates that one realizes something he/she has said/done or 
performed, has hurt another person in one way or another and the offender feels he/she was 
not right to do so. By expressing sincere regret for hurting someone one merely tries to 
receive forgiveness. That is one of the main goals of the speech act of apologizing –
receiving forgiveness.

There are certain variables which are closely related to the nature of the transgression 
and which are considered as determinants of forgiving. Obviously, the severity of the offence 
with its immediate consequences for the relationship should influence the process of forgiving 
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[Girard, Mullet 1997; Ohbuchi, Kameda, Agaric 1989]. With more severe offences, it is more 
difficult for one to forgive. Another relevant determinant of forgiving is the extent to which 
an offender apologizes and seeks forgiveness for the offence. The link between apology and 
forgiving is rather fragile [Darby, Schlenker, 1982; McCullough,  Worthington, Rachal 1997; 
Weiner et al. 1991] and concerns social-cognitive phenomena such as empathy and 
confession [McCullough, Worthington, Rachal 1997].

To forgive, the hearer/apologizee needs to gain some compassion or empathy for the 
apologizer (offender, the wrongdoer). When someone makes an attempt to apologize it is 
easier for them to view the person in a compassionate way. This is quite necessary because 
when one decides to make a confession and apologize for hurting a second party, the latter is 
then able to develop a new image of that person [Yanakiev 2012]. Instead of judging the 
offender by the anger and bitterness expressed, the exact way he/she structures the apologetic 
act causes the offended side to see him/her as a vulnerable human being with his weak and 
strong sides. The ability to see the wrongdoer as more human, more like oneself, is an 
emotional fact that makes forgiveness possible. McCullough, Sandage and Worthington 
[1998] examined whether the effect of apology on our ability to forgive is connected to our 
increasing state of empathy toward the offender. They found that it is more or less easy for 
people to forgive a wrongdoer who is performing an apology just because apology and 
confession increase empathy which consequently heightens one’s ability to forgive. They also 
believe that apology encourages forgiveness by eliciting sympathy.

Underlying aspects of the two main purposes 

Intention and attitude are the two important underlying aspects of an apology,
supporting the above mentioned purposes. As they are communicated non-verbally, the 
apology will not be taken sincerely by the offended side. In order for the person one has 
wronged to feel that sincerity, it is necessary that the desire to apologize should undoubtedly 
come from within. An obligatory rule when one performs an apology is that one should never 
try to apologize just because someone else has told him/her that it is right to do so or just 
because the offended side is expecting it or simply for taking advantage of it [Wade 1987].
Apologies that are used as mere manipulations or as social formalities will seem to be empty 
and meaningless. The data and results of the research work support the hypothesis that an 
apology leads to empathy and empathy gives rise and provokes forgiveness.

In that respect the data analysis aims at viewing the apology act of communication as an 
act of expressing oneself. This rather vague idea can be made more precise if we get more 
specific about what is being expressed. In the case of an apology if we utter, ‘[I’m] sorry I 
didn’t come on time for the meeting’ and intend this should serve as an apology, we are 
definitely expressing regret for something, in this case for not coming on time for the 
meeting. Since an apology speech act is intended to express a specific attitude (which is 
situation-oriented) it will succeed if it is taken as intended [Trosborg 1987]. That is, it must be 
understood or, in Austin’s words, ‘produce uptake’ [Austin 1962]. In the case of apology, the 
hearer – apologizee needs to recognize the speaker’s intention, that is - the speaker intends to 
express regret for some offence or wrongdoing. If the speaker is able to arrange his/her words 
in such a way that the hearer will definitely recognize his/her communicative intention and be 
able to express empathy, then the communicative act should be considered successful. 

By performing an apology speech act one generally intends to be properly understood 
and produce a certain reaction on the part of the listener. And when one apologizes one may 
not only intend to express regret, acknowledge his misbehavior or take responsibility, but also 
seek forgiveness. And an apology as an act of seeking forgiveness will succeed if it is able to 
provoke empathy. 

An example of a sincere apology and the respective act of forgiveness (from the TV 
serial “The office”, season 2, ep.2,  2010, August)”

[1] Beau: “I realize that my coming home late these weeks makes you feel suspicious 
and uncertain. What I did is unacceptable to me and unacceptable to you and I will do 
everything in my power to not let it happen again. I didn’t do it on purpose, just I was trying 
to catch up with the work in the company for our own well-being. I neglected you, I know. It 
was a mistake. Believe me, I didn’t mean to hurt you. You are my dear”.

And respectively Andy’s answer is:

“No, it is not a mistake, what you did was wrong. I thought I’ve lost you, you and your 
love. (a silent pause) You know, I can never get angry with you, because I love you.”

The apologizer uses eight apology strategies or constructions in order to make the 
apology sound more genuine and be taken as serious. 

Strategy 1: “I realize that my coming home late these weeks makes you feel suspicious 
and uncertain.” The speaker uses the main strategy of taking responsibility which in its in-
depth analysis leads to the substrategy of explicit acknowledgement.

Strategy 2: “What I did is unacceptable to me and unacceptable to you” – Main strategy 
of taking responsibility; substrategy - explicit self-blame.

Strategy 3: “I will do everything in my power to not let it happen again” – Main 
strategy of offering repair.

Strategy 4: “I didn’t do it on purpose” – Main strategy of taking responsibility;
substrategy -lack of intent 

Strategy 5: “I was trying to catch up with the work in the company for our own well-
being” – Main strategy of opting out; substrategy – implicit denial of responsibility. 

Strategy 6: “I neglected you, I know.” – Main strategy of taking responsibility;
substrategy – expressing self-deficiency. 

Strategy 7: “It was a mistake.” – Main strategy of taking responsibility; substrategy –
explicit self-blame.

Strategy 8: “I didn’t mean to hurt you.”- Main strategy of taking responsibility;
substrategy – lack of intent.

It is rather obvious here that in order for the apology to sound sincere and be taken as 
serious, the speaker – apologizer uses more than one apology strategies and mainly –
expressing real sense of responsibility. The apology sounds convincing and truthful. It is 
indeed important to specify here that apology aims to restore the balance between the speaker 
and the hearer, the apologizer and apologizee after some offence has been committed by the 
speaker against the hearer [Leech 1983:125]. And in this case it certainly succeeds.

We should take into account that in general no one owes us forgiveness or a second 
chance. By apologizing one displays his/her eagerness to commit himself to the principles of 
kindness, dignity and politeness. Apologies do not guarantee forgiveness but they are the first 
step in restoring the relationship. Since forgiveness is not the offender’s right, but someone 
else’s act of grace, the apology should sound convincing and genuine, especially for severe 
offences, in order its main purposes, regaining moral integrity and receiving forgiveness, to be 
fulfilled. 
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I. Prosody and its linguistic and psycholinguistic aspects
Prosody is very important for speech acts and the linguistic and psycholinguistic aspects 

of prosody [Seizova-Nankova 1990] inextricably work together. A good example for the 
linguistic aspect of speech is word stress, which is a prosodic feature. In English there are a 
number of minimal pairs  in which the placement of stress determines the two different word 
classes in the opposition. For illustration let’s take the word ‘import’. Depending on whether 
the stress is, on the first  or on the second syllable, it belongs respectively to the class of noun
or of the verb. 

The psycholinguistic aspect of speech can be very well manifested by the weak forms.
Utterances contain both lexical and function words. The lexical words (nouns, lexical verbs, 
adjectives, advers) are the ones that carry meaning and hence are stressed while function 
words (articles, pronouns, auxiliaries, modal verbs in certain positions) are basically used to 
connect the lexical items in the utterance and are unstressed. Then they are used in their weak 
forms. They often have both a weak and a strong form. When stressed, they necessarily 
appear in the strong form. It is up to the speaker to decide how to use them, in their weak or 
strong form. In that respect a major component of the speech event of apologizing is prosody
which refers to the tone, manner or spirit in which a speech act is performed [Hymes 1974]. It 
could also refer to the emotional tone of the speech event indicated by choice of language or 
language variety, gestures or paralinguistic cues such as intonation, stress and rhythm of 
speech. 

In this section I shall focus on different prosodic cues such as variations of pitch, use of 
tones, sentence stress, intonation/prosodic contour and voice quality They are available 
both to the apologizer and apologizee to respectively encode and decode the spoken message 
in full [Mozziconacci 1998]. I shall also dwell on the basic emotions which have a certain 
impact on the variations of the emotional tone of the apology speech acts. Prosodic issues are 
of concern in this study as they play an important role in regard to discourse and the effect of 
live interaction in speech production. 

According to Couper-Kuhlen, Selting [1996] the other prosodic cues, most crucial for 
the language learner to be able to identify and practise are: the pitch range, tone of voice, 
sentence stress, intonation/prosodic contour, voice quality.

• Pitch range. It is a function of sound or sound curve that “tracks the perceived pitch 
of the sound over time” [Tannen 1989]. The range of pitch may vary or flactuate at points of 
transition (at both the beginning and end of an utterance) and is relative to “preceding and 
succeeding utterances or parts of utterances”. It is divided into high, mid and low with four 
types of movements of pitch (rise(/), fall ( \), rise-fall ( /\); fall-rise ( \/ )).

• the tone of voice, that is the various intonation shapes. It could be serious 
(instructions, warnings), entertaining (anecdotes); it could be friendly or flippant (a friendly 
passenger) or stern and distant (a stern policeman to the car-driver); or just regretful or 
remorseful (in an apology).

The tone of voice and pitch are actually the levels of loudness combined with voice 
quality.

• Sentence stress (or accent). It refers to syllables or words that are most distinguished 
because they represent the information focus or point of contrast or emphasis in a sentence. 
This stress is realized by pitch, duration and intensity [Chun 2002].

• Intonation/prosodic contour, that is the direction of pitch change, particularly of 
sentence stress.

• Voice quality. It refers to the individual vocal qualities of a person.
How loud or soft, high-pitched or low-pitched, should one’s voice be is a highly 

language-dependent matter as the voice itself indicates emotions or other stances toward what 
is said.

Prosodic cues reflect various features of the utterance reflecting the emotional state of 
the speaker. Prosodic issues are examined in this paper in order to identify pragmatic changes
in the spoken discourse in which prosody finds different manifestations [Wichmann 2000].
Additionally, in the case of speech acts and in particular, apology speech acts, prosodic issues 
can provide socio-physiological information such as the speaker’s gender, age, physical 
condition and the speaker’s emotions, view and attitude towards the topic, the other party –
the partner or the situation [O’Connor, Arnold 1973].

Prosody can also add information about the very linguistic content of the message or 
could even slightly or extensively modify the meaning of the literal content. This comes as a 
result of prosodic variations which convey the expression of emotion and attitude. In a 
situation of apology, as the apologizer’s aims at gaining moral repair and receive forgiveness 
his/her speech could be defined as expressive produced while the speaker experiences an 
emotional state and where the hearer perceives signs of the emotional state of the speaker 
[Den Ouden 2004].

When one tends to perform a speech act the structure of the utterance depends on the 
communicative intention of the speaker. As the apology speech acts are viewed basically as 
statements with certain expressive contour the most characteristic feature with respect to 
intonation is the falling tone at the end of the sentence. This is typical for both English and 
Bulgarian.

Another factor which plays a crucial role in the sentence structure is the intonation 
center or nucleus, that is the word which takes the sentence stress and is the most important 
element for the communication. The intonation center undoubtedly comes from the 
combination of the semantic and grammatical structure of the sentence and typically it is the 
last word of the sentence.  In the case of apologies, as they are expressive communicative 
acts, other factors such as the emotional state of the speaker, his/her intention and attitude 
could affect the intonation center and could cause a change in the tone movement (fall or 
rise) on the stressed syllable which turns the utterance from neutral to emphatic [Seizova-
Nankova 1987].

It should be mentioned here that the speech material can be efficiently interpreted
provided that the interlocutors perform a correct identification of the emotion or attitude while 
relying on their mental representation of the notions [Uldall 1972, Izard 1977].

The speech situations present a large scale of variations aiming at acquiring knowledge 
in the process of production, transmission and perception of speech via two basic emotions 
and attitudes: remorse and regret, in which pitch range, tone of voice and intonation 
contour vary per emotion.

When apologizing we expect that the events that elicit apologetic behavior are rarely 
positive for either party involved [Tangney 1992] and they are mainly reflections of negative 
social emotions, specifically shame and guilt. Tangney [1992] points out basing his 
assumptions on a survey carried out with American under-graduates who were asked to 
describe the situations (a similar experiment was carried out with Bulgarian under-graduates 
and high school students) that they were most likely to feel guilt and the situations that they 
were most likely to feel shame, that both English and Bulgarians basically associate guilt with 
cheating and lying and conversely, they associate ‘shame-inducing situations’ with failure at 
work or school or hurting someone emotionally. Moreover, shame was significantly more 
connected to embarrassment and socially inappropriate behavior than guilt. A high-pitch 
accent and a low tone are associated with expressing shame and guilt with sincere apologies. 
When the apology ends with rising pitch, it sounds like a question or like an invitation for the 
listener to signal understanding or agreement, whereas  when the utterance ends with falling 
intonation (when the pitch goes down), it sounds like a statement or even a demand. In 
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Bulgarian, speakers often use falling intonation while in English speakers may use rising 
intonation so that they may be left with the impression that the Bulgarian conversational 
partners are slightly curt or hardly likely to express emotion, though this is strictly 
individualistic (since the participants of the survey have been extensively influenced by the 
English-speaking culture). Nevertheless, ending a sentence with flat or rising intonation may 
give the impression that one is tentative or uncertain. On the other hand, for example, going 
down on “so” in “I’m SO sorry” can make one sound like she/he doesn’t really mean it (as a 
teenager “apologizing” to  his parents). One and the same phrase can be performed to sound 
most polite though it can be performed to sound exactly the reverse – most sarcastic. What’s 
more, many learners use “so” and “very” interchangeably. Regarding apologies, this paper 
shows that there are subtle differences. In this case “so” is almost always stressed and has the 
same impact as “I am VERY sorry” (this phrase is much less common in English) and much 
more than “I’m very sorry”. All intensifiers are usually stressed in both languages, even 
though not all of them can be applicable to both languages.

Furthtermore, with respect to sentence stress, which words one puts accent on and 
should emphasize can have a big difference on the meaning and strength of the apologies as 
stressed syllables are often perceived as being more forceful than non-stressed syllables. For 
example, “I’m sorry” and “I AM sorry”, where the emphatic second part is the only time we 
don’t use the contraction “I’m”. Students often miss out on understanding that there is a 
difference in the meaning by using or not using contractions. This is especially the case of 
Bulgarian students who typically transfer their native pragmatic knowledge and skills into the 
second language structure acquisition by stressing every single word, thus making one sound 
sarcastic. 

The expressive nature and emotional contour of the speech act of apology 
Another important issue has to be mentioned here with regard to the expressive side of 

the speech act of apologies. Since apologies are natural reactions of certain emotions it is 
obligatory for these emotions to be defined and discussed with respect to their expressive 
nature and emotional contour. In the case of apologies four basic emotional states affect and 
have a certain impact on the structure of the apology:

- regret3

- remorse4

- shame5

- guilt6

Sometimes these four emotions or attitudes cannot be separated from one another, they 
could intermingle or overlap in certain cases though undoubtedly some of them are always 
present in the apology speech act.

3Regret. Since regret is a rational, intelligent and most emotional reaction to some 
expected, unintended and often costly consequence of some event or action, the apologies that 
expose feelings of regret are often structured to refer to the consequences of actions people 
have taken but wish they hadn’t or actions people have not yet taken but wish they had. Most 
frequently both in English and Bulgarian people express regrets or compassion for the person 
who suffers the effects of one’s decision or the unfavourable consequences of an event (for 
example, an apology for having to fine someone because of poor job performance or 
incompetence). Regret comes in various shapes and sizes: some small, for minor offences like 
when we do a bad thing for a good reason; some bigger, when we let down a friend, betray 
someone who trusted you. But our biggest regrets are not for the things we did, but for the 
things we haven’t done [Tangney, Fischer 1995].

4Remorse. On the other hand, expressing remorse refers to exposing stronger feelings. 
While for some actions we regret, while we are truly sorry for others. Remorse is driven by 

feelings of shame or humiliation and is far more personal and it frequently requires apologies 
that include some promise or clear commitment to change something within oneself 
[Yanakiev 2012]. Remorse implies pangs, a sense of guilt and repentance of sins committed, 
or wrongs done or duties not performed. And while regret describes emotions ranging from 
somebody being disappointed or feeling deep sorrow mainly as a result of external 
circumstances or events, remorse describes deep regret, involving anguish, guilt, self-reproach 
or repentance.

Examples of regret:
[2] “Колкото и настоятелно да се опитвам да се извиня и да се оправдая няма да 

приемеш извиненията ми и да ми простиш. Знам и наистина съжалявам, че вместо 
спокойствие ти предложих огорчения и тревоги.“ 

(From the TV show “Sea of love”, June, 2011)

[3] “I am sorry I missed your meeting this morning. It’s definitely my fault. It wasn’t my 
hidden agenda as I was scheduled to provide the annual revenues of the company and I’m 
sorry I let you down”.

(from “The office”, season 2, ep.4, 2010)

Examples of remorse:
[4] “Съжалявам, че те огорчих. Непростимо е, знам. И ти обещавам, че това 

няма да се повтори. Какво да направя, за да ми простиш?“ 

“Нека да започна с това, че съжалявам. Съжалявам, че поведението и 
отношението ми бяха оскърбителни и напълно неоснователни. Не заслужаваше 
това.“ 

(from the TV show “Sea of love”, June, 2011)

5Guilt and 6shame. Guilt is associated with something we have done that we judge, by 
our moral criteria, to be wrong. We feel guilty when we feel responsible for an action that we 
regret. One can feel ashamed or embarrassed about actions for which they are responsible. 
Although shame is an emotion that is closely related to guilt, it is mainly associated with a 
painful emotion caused by “consciousness of guilt, shortcoming or impropriety” [Barker
2003]. Mainly we feel guilty for what we do, and feel shame for what we are [Yanakiev
2012]. In view of the feeling of shame when we feel it we think poorly of ourselves. Shame is 
the emotion that makes us feel vulnerable and even at times helpless. It undoubtedly reflects a 
decrease in stature (the ability to help others) or disapproval of one’s own actions or 
accomplishments and failure to meet one’s own standard of behavior. It is connected with 
inferiority complex and loss of dignity.

Examples of regret and guilt:
[5] “I am sorry I overreacted yesterday to the news of my project’s restructuring. I do 

apologize for making inappropriate assumptions about your decision. I do regret my 
comments and you have my promise to fully support the restructure work. Please accept my 
apology.”

(from “The office”, season 2, ep.3, 2010)
[6] “I am sorry , I didn’t mean to wake you up”.
(from “Teenage kicks”, season 1, ep.3, 2008)

Examples of guilt:
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Bulgarian, speakers often use falling intonation while in English speakers may use rising 
intonation so that they may be left with the impression that the Bulgarian conversational 
partners are slightly curt or hardly likely to express emotion, though this is strictly 
individualistic (since the participants of the survey have been extensively influenced by the 
English-speaking culture). Nevertheless, ending a sentence with flat or rising intonation may 
give the impression that one is tentative or uncertain. On the other hand, for example, going 
down on “so” in “I’m SO sorry” can make one sound like she/he doesn’t really mean it (as a 
teenager “apologizing” to  his parents). One and the same phrase can be performed to sound 
most polite though it can be performed to sound exactly the reverse – most sarcastic. What’s 
more, many learners use “so” and “very” interchangeably. Regarding apologies, this paper 
shows that there are subtle differences. In this case “so” is almost always stressed and has the 
same impact as “I am VERY sorry” (this phrase is much less common in English) and much 
more than “I’m very sorry”. All intensifiers are usually stressed in both languages, even 
though not all of them can be applicable to both languages.

Furthtermore, with respect to sentence stress, which words one puts accent on and 
should emphasize can have a big difference on the meaning and strength of the apologies as 
stressed syllables are often perceived as being more forceful than non-stressed syllables. For 
example, “I’m sorry” and “I AM sorry”, where the emphatic second part is the only time we 
don’t use the contraction “I’m”. Students often miss out on understanding that there is a 
difference in the meaning by using or not using contractions. This is especially the case of 
Bulgarian students who typically transfer their native pragmatic knowledge and skills into the 
second language structure acquisition by stressing every single word, thus making one sound 
sarcastic. 

The expressive nature and emotional contour of the speech act of apology 
Another important issue has to be mentioned here with regard to the expressive side of 

the speech act of apologies. Since apologies are natural reactions of certain emotions it is 
obligatory for these emotions to be defined and discussed with respect to their expressive 
nature and emotional contour. In the case of apologies four basic emotional states affect and 
have a certain impact on the structure of the apology:

- regret3

- remorse4

- shame5

- guilt6

Sometimes these four emotions or attitudes cannot be separated from one another, they 
could intermingle or overlap in certain cases though undoubtedly some of them are always 
present in the apology speech act.

3Regret. Since regret is a rational, intelligent and most emotional reaction to some 
expected, unintended and often costly consequence of some event or action, the apologies that 
expose feelings of regret are often structured to refer to the consequences of actions people 
have taken but wish they hadn’t or actions people have not yet taken but wish they had. Most 
frequently both in English and Bulgarian people express regrets or compassion for the person 
who suffers the effects of one’s decision or the unfavourable consequences of an event (for 
example, an apology for having to fine someone because of poor job performance or 
incompetence). Regret comes in various shapes and sizes: some small, for minor offences like 
when we do a bad thing for a good reason; some bigger, when we let down a friend, betray 
someone who trusted you. But our biggest regrets are not for the things we did, but for the 
things we haven’t done [Tangney, Fischer 1995].

4Remorse. On the other hand, expressing remorse refers to exposing stronger feelings. 
While for some actions we regret, while we are truly sorry for others. Remorse is driven by 

feelings of shame or humiliation and is far more personal and it frequently requires apologies 
that include some promise or clear commitment to change something within oneself 
[Yanakiev 2012]. Remorse implies pangs, a sense of guilt and repentance of sins committed, 
or wrongs done or duties not performed. And while regret describes emotions ranging from 
somebody being disappointed or feeling deep sorrow mainly as a result of external 
circumstances or events, remorse describes deep regret, involving anguish, guilt, self-reproach 
or repentance.

Examples of regret:
[2] “Колкото и настоятелно да се опитвам да се извиня и да се оправдая няма да 

приемеш извиненията ми и да ми простиш. Знам и наистина съжалявам, че вместо 
спокойствие ти предложих огорчения и тревоги.“ 

(From the TV show “Sea of love”, June, 2011)

[3] “I am sorry I missed your meeting this morning. It’s definitely my fault. It wasn’t my 
hidden agenda as I was scheduled to provide the annual revenues of the company and I’m 
sorry I let you down”.

(from “The office”, season 2, ep.4, 2010)

Examples of remorse:
[4] “Съжалявам, че те огорчих. Непростимо е, знам. И ти обещавам, че това 

няма да се повтори. Какво да направя, за да ми простиш?“ 

“Нека да започна с това, че съжалявам. Съжалявам, че поведението и 
отношението ми бяха оскърбителни и напълно неоснователни. Не заслужаваше 
това.“ 

(from the TV show “Sea of love”, June, 2011)

5Guilt and 6shame. Guilt is associated with something we have done that we judge, by 
our moral criteria, to be wrong. We feel guilty when we feel responsible for an action that we 
regret. One can feel ashamed or embarrassed about actions for which they are responsible. 
Although shame is an emotion that is closely related to guilt, it is mainly associated with a 
painful emotion caused by “consciousness of guilt, shortcoming or impropriety” [Barker
2003]. Mainly we feel guilty for what we do, and feel shame for what we are [Yanakiev
2012]. In view of the feeling of shame when we feel it we think poorly of ourselves. Shame is 
the emotion that makes us feel vulnerable and even at times helpless. It undoubtedly reflects a 
decrease in stature (the ability to help others) or disapproval of one’s own actions or 
accomplishments and failure to meet one’s own standard of behavior. It is connected with 
inferiority complex and loss of dignity.

Examples of regret and guilt:
[5] “I am sorry I overreacted yesterday to the news of my project’s restructuring. I do 

apologize for making inappropriate assumptions about your decision. I do regret my 
comments and you have my promise to fully support the restructure work. Please accept my 
apology.”

(from “The office”, season 2, ep.3, 2010)
[6] “I am sorry , I didn’t mean to wake you up”.
(from “Teenage kicks”, season 1, ep.3, 2008)

Examples of guilt:
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[7] “Това, което направих не бе редно и нарани човек. Няма да се повтори.”
(from the TV show “Sea of love”, May, 2011)

In psycholinguistics there is a term which refers to the ability to express emotions 
through variations of different nuances and parameters of the human speech, such as pitch 
contour, intensity and duration, and that is called emotional prosody [Besson, Magne, Schön
2002].

Since the main function of intonation is expressive, the above mentioned emotions of 
regret, remorse, guilt and shame play a crucial role in the formation of the intonation contour 
of any communicative act. English and Bulgarian intonation varies through the choices we 
make in terms of the nature of the nuclear tone, choosing rising and falling pitch tones; 
deciding where we locate them and what the shape of the contour should be. In both 
languages there are three basic levels of pitch – low, middle and high ( two more levels occur 
– very high and very low, for strong emotions and emphasis). With respect to English 
apologetic speech acts low pitch predominates at the end of the utterance though the stressed
syllable changes its position.

The issues raised in the paper concerning the speech event and speech acts with respect 
to cross-cultural pragmatics describe how linguistic elements work together to communicate 
meaning and negotiate social relationships in interaction; how their use can differ from one 
cultural group to another and how these differences affect the outcome when speakers of 
different cultural backgrounds communicate with each other. The individual sensitivity to 
these elements depends on a speaker’s communicative competence and abilities, that is: who 
says what to whom, where and when, how and why [James 1980].
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When choosing the way of addressing people, one should consider some facts such as 
the relationship between the speaker and the listener. Before deciding whether to use the first 
name when addressing someone, one should check if that is acceptable or (probably) wait to 
be allowed to use it. In most cultures, it is not very polite to address strangers by their first 
name. As a survey published in Daily Mail shows, three in ten people in the UK do not 
approve the idea of being addressed by their first names [Daily Mail, 2/04/2013]. In other 
cultures, however, addressing people and referring to them by their first name is quite 
acceptable and is a marker of equality. In Icelandic business etiquette for instance, it is normal 
to address people, including strangers, by using their first name and this is not considered too 
familiar.  

According to the UK Guide to Names and Naming Practices [March 2006], names are  
valuable sources of information since they can indicate gender, marital status, birthplace, 
nationality, ethnicity, religion, and position within a family or even within society, although 
Gerritzen presents a study which shows that in many countries of the Western world 
international names are predominant [Gerritzen 2008].  

A wide range of newspaper articles inevitably include a personal name. As Fowler has 
stated, those names are used to promote „feelings of identification, empathy or disapproval‟, 
or to effect „a metonymic simplification of complex historical or institutional narrative‟
[Fowler 1993:15]. The use of personal names has to do with one of the criteria of 
newsworthiness suggested by Johann Galtung and Mari Ruge – reference to people or 
personalization. Personalization is a socially constructed value and its application varies from 
paper to paper. This variation, in Fowler‟s view, underlines its artificiality, with the most 
striking variations being in the popular press. Fowler, as many other newspaper 
commentators, regard personalization as dangerous since the obsession with persons, and the 
media‟s use of them as symbols, avoids serious discussion and explanation of underlying
social and economic factors. Fowler defines personalization as a very creative aspect of 
ideology.

One of the ways of referring to people is using their name, being it full name, first 
name, diminutive or nickname. The use of first names alone when referring to people is not 
uncommon in media texts. Fisrt names can be used to show positive or negative attitude. 
According to an article in The Economist, first-name terms are “a way to diminish a feared 
enemy, especially in the triumph of his death or downfall”, but they can also be used “more 

for convenience than for condemnation” -- just to distinguish between people with the same 
family name [The Economist, 4/05/2013].  

The negative attitude towards the referred person can be related with text producers‟ 
intention and text receivers‟ acceptance of the use of first names.  

What is accepted in one culture is not accepted in another. It is usually accepted that the 
more distant one‟s relationship with someone is, the more appropriate it is to use their 
surname. Conversely, the closer the relationship with someone is, the more appropriate it is to 
use their first name. In this paper different kinds of motivation for the use of first names in 
media texts are discussed. 

Reference to a person‟s first name can be used to show the attitude of the text producer 
to that person. This attitude can be positive or negative.  

The use of first names can be a marker of disapproval, lack of respect or depreciation. 
This is most often the case with political figures and political “villains”:

Садам падна, но къде е свободата?
(www.dw.de)

Saddam was overthrown, but where is 
freedom? (www.dw.de)

The use of the first name of Saddam Hussein can be regarded as a mark of depreciation 
and disapproval. In the next headline, the same thing can be said about Osama Bin Laden, the 
USA number one enemy: 

Osama’s aide set for New York trial
Osama Bin Laden‟s spokesman and son-in-
law has been captured in Jordan by the 
CIA, it emerged last night. (The Sun,
8/03/2013)

Помощник на Осама изпратен на съд 
в Ню Йорк
Говорителят и зет на Осама Бин Ладен е 
хванат в Йордания от ЦРУ, стана ясно 
снощи. (в. Сън,8/03/2013)

Here the name Osama used without a family name shows disapproval towards the long 
fought villain.  

The same day the news appeared in The Guardian, considered to be one of the serious 
newspapers, with the person‟s whole name given: 

Osama Bin Laden's son-in-law detained 
in US operation in Jordan
Al-Qaida operative Suleiman Abu Ghaith 
to appear in New York court after being 
charged with conspiracy to kill US 
nationals (Guardian, 8/03/2013)

Зетят на Осама бин Ладен задържан 
при операция на САЩ в Йордания.
Агентът на Ал Кайда Сюлейман Абу 
Гайт ще се изправи пред съда в Ню 
Йорк след като бе обвинен в заговор за 
убийство на граждани на САЩ. (в. 
Гардиан, 8/03/2013).

As the above examples show, the same event can be presented in different ways. In this 
case there is a difference in the way a person is referred to, hence the news presentation seems 
to be more neutral. Differences of this kind appear because news is not just about what 
happens but about what can be regarded and presented as “newsworthy” [Fowler 1993: 13]. 
Or, in Hall‟s words, “ „News‟ is the end-product of a complex process which begins with a 
systematic sorting  and selecting of events and topics according to a socially constructed set of 
categories” [Hall in Fowler 1993: 13].
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When choosing the way of addressing people, one should consider some facts such as 
the relationship between the speaker and the listener. Before deciding whether to use the first 
name when addressing someone, one should check if that is acceptable or (probably) wait to 
be allowed to use it. In most cultures, it is not very polite to address strangers by their first 
name. As a survey published in Daily Mail shows, three in ten people in the UK do not 
approve the idea of being addressed by their first names [Daily Mail, 2/04/2013]. In other 
cultures, however, addressing people and referring to them by their first name is quite 
acceptable and is a marker of equality. In Icelandic business etiquette for instance, it is normal 
to address people, including strangers, by using their first name and this is not considered too 
familiar.  

According to the UK Guide to Names and Naming Practices [March 2006], names are  
valuable sources of information since they can indicate gender, marital status, birthplace, 
nationality, ethnicity, religion, and position within a family or even within society, although 
Gerritzen presents a study which shows that in many countries of the Western world 
international names are predominant [Gerritzen 2008].  

A wide range of newspaper articles inevitably include a personal name. As Fowler has 
stated, those names are used to promote „feelings of identification, empathy or disapproval‟, 
or to effect „a metonymic simplification of complex historical or institutional narrative‟
[Fowler 1993:15]. The use of personal names has to do with one of the criteria of 
newsworthiness suggested by Johann Galtung and Mari Ruge – reference to people or 
personalization. Personalization is a socially constructed value and its application varies from 
paper to paper. This variation, in Fowler‟s view, underlines its artificiality, with the most 
striking variations being in the popular press. Fowler, as many other newspaper 
commentators, regard personalization as dangerous since the obsession with persons, and the 
media‟s use of them as symbols, avoids serious discussion and explanation of underlying
social and economic factors. Fowler defines personalization as a very creative aspect of 
ideology.

One of the ways of referring to people is using their name, being it full name, first 
name, diminutive or nickname. The use of first names alone when referring to people is not 
uncommon in media texts. Fisrt names can be used to show positive or negative attitude. 
According to an article in The Economist, first-name terms are “a way to diminish a feared 
enemy, especially in the triumph of his death or downfall”, but they can also be used “more 

for convenience than for condemnation” -- just to distinguish between people with the same 
family name [The Economist, 4/05/2013].  

The negative attitude towards the referred person can be related with text producers‟ 
intention and text receivers‟ acceptance of the use of first names.  

What is accepted in one culture is not accepted in another. It is usually accepted that the 
more distant one‟s relationship with someone is, the more appropriate it is to use their 
surname. Conversely, the closer the relationship with someone is, the more appropriate it is to 
use their first name. In this paper different kinds of motivation for the use of first names in 
media texts are discussed. 

Reference to a person‟s first name can be used to show the attitude of the text producer 
to that person. This attitude can be positive or negative.  

The use of first names can be a marker of disapproval, lack of respect or depreciation. 
This is most often the case with political figures and political “villains”:

Садам падна, но къде е свободата?
(www.dw.de)

Saddam was overthrown, but where is 
freedom? (www.dw.de)

The use of the first name of Saddam Hussein can be regarded as a mark of depreciation 
and disapproval. In the next headline, the same thing can be said about Osama Bin Laden, the 
USA number one enemy: 

Osama’s aide set for New York trial
Osama Bin Laden‟s spokesman and son-in-
law has been captured in Jordan by the 
CIA, it emerged last night. (The Sun,
8/03/2013)

Помощник на Осама изпратен на съд 
в Ню Йорк
Говорителят и зет на Осама Бин Ладен е 
хванат в Йордания от ЦРУ, стана ясно 
снощи. (в. Сън,8/03/2013)

Here the name Osama used without a family name shows disapproval towards the long 
fought villain.  

The same day the news appeared in The Guardian, considered to be one of the serious 
newspapers, with the person‟s whole name given: 

Osama Bin Laden's son-in-law detained 
in US operation in Jordan
Al-Qaida operative Suleiman Abu Ghaith 
to appear in New York court after being 
charged with conspiracy to kill US 
nationals (Guardian, 8/03/2013)

Зетят на Осама бин Ладен задържан 
при операция на САЩ в Йордания.
Агентът на Ал Кайда Сюлейман Абу 
Гайт ще се изправи пред съда в Ню 
Йорк след като бе обвинен в заговор за 
убийство на граждани на САЩ. (в. 
Гардиан, 8/03/2013).

As the above examples show, the same event can be presented in different ways. In this 
case there is a difference in the way a person is referred to, hence the news presentation seems 
to be more neutral. Differences of this kind appear because news is not just about what 
happens but about what can be regarded and presented as “newsworthy” [Fowler 1993: 13]. 
Or, in Hall‟s words, “ „News‟ is the end-product of a complex process which begins with a 
systematic sorting  and selecting of events and topics according to a socially constructed set of 
categories” [Hall in Fowler 1993: 13].
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First names can be used to make a person more approachable. In the following excerpt, 
the football player David Beckam is referred to just as David:

David is Amazing
Alex Ferguson has hailed David Beckham 
as an „amazing person‟. (The Sun,
18/05/2013)

Дейвид е удивителен
Алекс Фъргюсън поздрави Дейвид 
Бекъм като „удивителен човек” (в. 
Сън,18/05/2013)

Here, in this article, the attitude to the football player is entirely positive. The strategy 
of approachability can be used for political figures as well. In the following excerpt, taken
from The Times newspaper, the former secretary of state is referred to with her first name
Hillary in order to announce her approachability and express a positive attitude towards her.

Hunger grows for President Hillary
Plans by a team of admirers for a run in 
2016 are gathering pace as a top fundraiser 
lends his support. (The Times, 7/04/2013)

Копнеж по президента Хилари
Планове на група почитатели за 
кандидатура през 2016  са в ход след 
като водещ фондосъбирач предлага 
подкрепа (в. Таймс, 7/04/2013)

The first name Hillary is used here to distinguish it from Bill Clinton. If her surname 
was used instead of the first name, the headline would look like 

Hunger grows for President Clinton, 
which would inevitably lead to ambiguity, as the reader would assume that it is Bill Clinton 
that is in question here. A person‟s first name can be used as a way of avoiding ambiguity.
Similar is the case with the tennis player Serena Williams, who is often referred to by her first
name to be distinguished from her sister, Venus Williams, also a tennis player:

Sharapova aims to unseat Serena 
Today‟s women‟s final in Madrid will see 
Serena Williams and Maria Sharapova 
clash in a match where the world No 1 
ranking is at stake (The Times, 
12/05/2013) 

Шарапова възнамерява да измести 
Серена
На днешния финал в Мадрид Серена 
Уилямс и Мария Шарапова ще се 
сблъскат в мач, който ще определи 
носителката на световната титла. (в. 
„Таймс”, 12/05/2013).

Sharapova, is referred to by her family name. The probable reason for this is that Maria 
is a very common name, still more there are other tennis players called Maria; for instance,
Maria Kirilenko. The use of the surname instead of the first name is aimed at helping
disambiguation.

When two people with the same family name are mentioned in newspaper articles with 
equal frequency, then their first names or at least the first name of one of them is used. 

What is also observed is that first names of people can be found not only in tabloids but 
in the serious press as well. 

In the Bulgarian Press there are plenty of examples of political figures referred to by
their first name. In the following headline, the results of the parliamentary elections are 
announced by mentioning the first names of the elected candidates: 

Сергей, Бойко и Волен депутати от 
София, Местан избра Кърджали (в. 
Стандарт, 16/05/2013)

Sergei, Boyko and Volen - MPs from 
Sofia, Mestan chose  
Kardzhali (Standard, 16/05/2013)

Here Sergei stands for Sergei Stanishev, the leader of the Bulgarian Socialist party, 
Boyko stands for Boyko Borisov, the leader of GERB party and a former PM, and Volen
stands for Volen Siderov, the leader of the ATAKA party. The decision of the article‟s author 
to use those politicians‟ first names probably stems from two facts: first, his conviction that 
readers will immediately recognize who those people are and second, to show depreciation 
towards them.  

First names, as well as personal names in general, are very often used metonymically. In
the following excerpt, the first name of the former Prime Minister stands for the whole 
government. 

Бойко падна, токът - не (www.dw.de) Boyko was overthrown; electricity 
prices stayed the same (www.dw.de)

Here Бойко is metonymically used to stand for the whole government. Personalization
is obvious here. Following Fowler‟s view that obsession with people, and the media‟s use of
them as symbols, avoids serious discussion and explanation of underlying social and
economic factors, it can be said that in this case „obsession‟ aims to avoid mentioning the
actual events - the resignation of the whole government.

In some cases the use of someone‟s first name does not show attitude, as referring to
some people by their first names is the standard. This is the case of Royal figures, popes, or
patriarchs who are always addressed and referred to by their first name both in British and
Bulgarian texts, for example Princess Diana, Queen Elizabeth, Pope John Paul II, etc. in the
British media, and Цар Борис, Патриарх Неофит, etc. in the Bulgarian media.

The reason for the use only of first names when talking about royal figures is that
members of the Royal Family who are entitled to the style and dignity of HRH Prince or 
Princess do not need a surname when addressed or referred to, as stated by the official website 
of the British Monarchy. Ecclesiasts do not have surnames, as the names which are usually 
used for them are the names they received when they were ordained. 

From the above examples it can be concluded that the use of first names in media texts 
comes to show the attitude of the text producer towards the person addressed or referred to. 
This attitude can be negative, expressing disapproval or depreciation, or positive. First names 
can be used to present the referred person as approachable. They can also help to distinguish 
between people with identical surnames. Very often they are used metonymically, which has 
to do with personalization. Though typical for the so called “yellow” press, sometimes it can
be found in serious newspapers. 
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В настоящее время в лингвистике можно считать общепризнанной идею 
антропоцентричности, которая рассматривает человека в качестве точки отсчета. 
Именно по этой причине особую значимость приобрела проблема отражения эмоций 
человека в языке. На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, 
которая рассматривается как имманентное свойство языка выражать состояния и 
переживания человека через особые единицы языка и речи [Ленько 2011: 8]. В 
современной лингвистике вопрос кодирования эмоциональной информации средствами 
естественного языка неоднократно привлекал внимание исследователей (Л.Г. Бабенко,
С.В. Ионова, Н.А. Красавский, В.А. Маслова, В.И. Шаховский и др).

Неоспоримым является тот факт, что эмоции и цвет связаны между собой. 
Ассоциация эмоционального состояния с цветом появилась благодаря нашей 
физиологии (когда мы злимся или стыдимся, кровь приливает к лицу, и отливает, когда 
мы напуганы или в шоке) и, безусловно, благодаря веками сложившимся убеждениям, 
символизму, наблюдениям, уподоблениям (так говорят «чернее тучи», используя наше 
латентное представление о чёрном, тёмном, мрачном цвете, ночи, чего-то тяжёлого или 
неизвестности как описание плохого настроения, угрюмости или брутальности). Все 
перечисленные проявления эмоционального состояния имеют языковые корреляты, 
лексемы-репрезентанты.

С этой точки зрения интерес исследования вызывают фразеологизмы с 
компонентом цветообозначения, репрезентирующие эмоции, поскольку фразеология, на 
материале которой строится данное исследование, отражает национальную специфику 
и самобытность народа, его уклада жизни, традиций и обычаев, особенности 
мировосприятия и народную мудрость.

Таким образом, изучение английских и русских эмотивных фразеологических 
единиц с компонентом обозначения поможет выявить эмоциональную информацию 
национального характера, что, в свою очередь, позволит дополнить эмоциональный 
портрет двух наций.

Эмпирической базой для данного исследования явились специализированные 
английские и русские фразеологические словари: англо-русский фразеологический 
словарь Литвинова П.П., словарь английских фразеологизмов Кунина А.В., 
электронный англо-русский фразеологический словарь под общим руководством 

академика Апресяна Ю.Д., фразеологический словарь русского языка Федосова И.В.; 
фразеологический словарь под редакцией Волковой Т.; словарь фразеологических 
синонимов под ред. Бирих А.К., краткий фразеологический словарь под. ред. Е. А. 
Быстрова, большой фразеологический словарь русского языка под ред. В. Н. Телия,  
фразеологический словарь русского литературного языка конца XVII – XX вв. под ред. 
А.И. Федорова, словарь английских идиом (John Sinclair “Dictionary of English Idioms”), 
а также электронные фразеологические словари и др. 

В количественном соотношении лексико-семантические группы цвета (далее 
ЛСГ) в обоих языках достаточно близки: 89/76. Общая выборка русских 
фразеологизмов составляет 76 примеров, в структуру которых входят обозначения 
красного, белого, зеленого, синего, коричневого, розового, серого и черного цветов. Так, 
доминантный анализ позволил выявить наиболее частотные колоративы, 
присутствующие в структуре фразеологизмов, вследствие чего нами было выявлено, 
что в русской лингвоцветовой картине мира преобладают  и 
(лексико-семантические группы этих цветов являются самыми объемными). 

В английском же языке, большинство фразеологизмов являются по структуре 
глагольными и, зачастую, передаются двумя лексемами. Общая выборка составляет 89 
английских фразеологизмов, содержащих обозначения белого, зеленого, желтого, 
красного, фиолетового, серого, синего, розового, черного и коричневого цветов. 
Наиболее частотными колоративами в английской лингвоцветовой картине мира 
являются white, red и blue.

Для выявления особенностей репрезентации эмоций посредством колоративов в 
русской и английской лингвокультурах, нами был проведен сопоставительный анализ 
(см. таблицу 1).

Таблица 1.

- -

/
red

Shame, 
confusion, 
irritation,
anger, 
joy.

17 Стыд, смущение,
гнев, ярость,  
раздражение, 
обида.

30

/
white

Fear,
anger,
cowardice.

18 Страх,
гнев, меланхолия.

16

/
black

Anger, rage, fury 
and irritation,
grief,melancholy,  
despondency, 
puzzlement

14 Меланхолия, 
печаль, 
гнев, злоба, тоска, 
зависть, 
озадаченность.

14

/ Envy, 9 Скука, 5
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В настоящее время в лингвистике можно считать общепризнанной идею 
антропоцентричности, которая рассматривает человека в качестве точки отсчета. 
Именно по этой причине особую значимость приобрела проблема отражения эмоций 
человека в языке. На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, 
которая рассматривается как имманентное свойство языка выражать состояния и 
переживания человека через особые единицы языка и речи [Ленько 2011: 8]. В 
современной лингвистике вопрос кодирования эмоциональной информации средствами 
естественного языка неоднократно привлекал внимание исследователей (Л.Г. Бабенко,
С.В. Ионова, Н.А. Красавский, В.А. Маслова, В.И. Шаховский и др).

Неоспоримым является тот факт, что эмоции и цвет связаны между собой. 
Ассоциация эмоционального состояния с цветом появилась благодаря нашей 
физиологии (когда мы злимся или стыдимся, кровь приливает к лицу, и отливает, когда 
мы напуганы или в шоке) и, безусловно, благодаря веками сложившимся убеждениям, 
символизму, наблюдениям, уподоблениям (так говорят «чернее тучи», используя наше 
латентное представление о чёрном, тёмном, мрачном цвете, ночи, чего-то тяжёлого или 
неизвестности как описание плохого настроения, угрюмости или брутальности). Все 
перечисленные проявления эмоционального состояния имеют языковые корреляты, 
лексемы-репрезентанты.

С этой точки зрения интерес исследования вызывают фразеологизмы с 
компонентом цветообозначения, репрезентирующие эмоции, поскольку фразеология, на 
материале которой строится данное исследование, отражает национальную специфику 
и самобытность народа, его уклада жизни, традиций и обычаев, особенности 
мировосприятия и народную мудрость.

Таким образом, изучение английских и русских эмотивных фразеологических 
единиц с компонентом обозначения поможет выявить эмоциональную информацию 
национального характера, что, в свою очередь, позволит дополнить эмоциональный 
портрет двух наций.

Эмпирической базой для данного исследования явились специализированные 
английские и русские фразеологические словари: англо-русский фразеологический 
словарь Литвинова П.П., словарь английских фразеологизмов Кунина А.В., 
электронный англо-русский фразеологический словарь под общим руководством 

академика Апресяна Ю.Д., фразеологический словарь русского языка Федосова И.В.; 
фразеологический словарь под редакцией Волковой Т.; словарь фразеологических 
синонимов под ред. Бирих А.К., краткий фразеологический словарь под. ред. Е. А. 
Быстрова, большой фразеологический словарь русского языка под ред. В. Н. Телия,  
фразеологический словарь русского литературного языка конца XVII – XX вв. под ред. 
А.И. Федорова, словарь английских идиом (John Sinclair “Dictionary of English Idioms”), 
а также электронные фразеологические словари и др. 

В количественном соотношении лексико-семантические группы цвета (далее 
ЛСГ) в обоих языках достаточно близки: 89/76. Общая выборка русских 
фразеологизмов составляет 76 примеров, в структуру которых входят обозначения 
красного, белого, зеленого, синего, коричневого, розового, серого и черного цветов. Так, 
доминантный анализ позволил выявить наиболее частотные колоративы, 
присутствующие в структуре фразеологизмов, вследствие чего нами было выявлено, 
что в русской лингвоцветовой картине мира преобладают  и 
(лексико-семантические группы этих цветов являются самыми объемными). 

В английском же языке, большинство фразеологизмов являются по структуре 
глагольными и, зачастую, передаются двумя лексемами. Общая выборка составляет 89 
английских фразеологизмов, содержащих обозначения белого, зеленого, желтого, 
красного, фиолетового, серого, синего, розового, черного и коричневого цветов. 
Наиболее частотными колоративами в английской лингвоцветовой картине мира 
являются white, red и blue.

Для выявления особенностей репрезентации эмоций посредством колоративов в 
русской и английской лингвокультурах, нами был проведен сопоставительный анализ 
(см. таблицу 1).

Таблица 1.

- -

/
red

Shame, 
confusion, 
irritation,
anger, 
joy.

17 Стыд, смущение,
гнев, ярость,  
раздражение, 
обида.

30

/
white

Fear,
anger,
cowardice.

18 Страх,
гнев, меланхолия.

16

/
black

Anger, rage, fury 
and irritation,
grief,melancholy,  
despondency, 
puzzlement

14 Меланхолия, 
печаль, 
гнев, злоба, тоска, 
зависть, 
озадаченность.

14

/ Envy, 9 Скука, 5



206 Алла Шевердина

green jealousy,
depression.

тоска, 
зависть,
злость.

/
blue

Irritation, 
anger,  
fear, panic,
melancholy, 
despondency

17 Радость, 
меланхолия

2

/
yellow

Cowardice (fear),
Depression

8 – –

/
brown

Despondency,
irritation

3 Ненависть, 
презрение

2

purple
Fury. 3 Скука 

(безразличие)
3

/ pink Joy 1 Радость 2
/ grey Despondency 2 Страх, 

уныние
2

Как показывает приведенная выше таблица, в английской лингвоцветовой картине 
мира доминантными являются white, blue и red. Лексико-семантические группы данных 
цветов являются самыми объемными. 

К доминирующим цветообозначениям, образующим русскую лингвоцветовую 
картину мира, относятся красный и белый. Любопытно отметить, что в русской 
фразеологии желтый цвет не участвует в передаче эмоций (не было зафиксировано ни 
одного фразеологизма-эмотива с компонентом «желтый»). ЛСГ обозначения белого 
цвета в русском языке включает в свой состав также лексему бледный, в ЛСГ 
обозначения красного цвета входят лексемы багроветь, краска, в ЛСГ описания 
черного цвета – лексема темно. В английском языке ЛСГ обозначения красного цвета 
имеет в своем составе лексемы redden ‘краснеть’, to blush ‘краснеть, зардеться, 
залиться румянцем’, ЛСГ белого цвета – pale ‘бледный’.

Интересно отметить, что обе лингвоцветовые культуры совпадают в выражении 
символического эмотивного значения красного цвета. Как в английском, так и в русском 
языках красный цвет символизирует раздражение, гнев, стыд и смущение. Но в 
английском языке также был зафиксирован один пример, передающий эмоцию joy
(радость). Переосмысление значения цвета связано с физиологическими процессами, 
которые сопровождают протекание эмоции. Когда человек стыдится, смущается или 
раздражается, поднимется артериальное давление, кровь приливает, кожа краснеет. Как 
правило, по своей структуре английские и русские фразеологизмы компаративные, 
выражают разную интенсивность цвета. Значение красного переносится  с предметов и 
явлений, имеющих этот цвет: red as flame (вспыхнувший (о лице) [Кунин 2005: 794]; red
as a turkey cock (красный как рак) [Кунин 2005: 1005]; покраснеть как вишня 
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov]; покраснеть как полымя [http://dic.academic.ru];
покраснеть как свекла [http:// dic.academic.ru]. При этом коннотативные значения, 
реализуемые в образах этих предметов, помогают актуализировать эмотивное значение.

По данным таблицы, зелёный цвет в обоих языках, передает ревность и зависть, 
тоску и меланхолию, а в русском так же эмоцию «злость». Являясь цветом 
растительности и обладая положительными коннотациями, было выявлено, что зеленый 

цвет в английской и русской фразеологии сохранил и негативное символическое 
значение. К общему признаку зеленого цвета в английском и русском языках можно 
отнести выражение таких эмотивных смыслов, как зависть, тоска, скука, уныние. 
Например: green with envy ‘зеленый от зависти’ [Кунин 2005: 647], зеленая тоска
[Федорова 1995: 90]. 

В английской и русской лингвоцветовых картинах мира белый цвет имеет 
устойчивую связь с негативными эмоциями страх и гнев. Данные эмоции 
репрезентируются компаративными фразеологизмами, вторая часть которых выражает 
предметы, характеризующиеся белой окраской или отсутствием окраски вообще, 
например : white as sheet ‘белый как бумага’ [Кунин 2005: 382], white as chalk ‘белый как 
мел’ [Кунин 2005: 382]; белый как полотно [Мокиенко 1996: 23], белый как стена
[Мокиенко 1996: 23], белый как бумага [Мокиенко 1996: 23]. В обоих языках за белым 
цветом закрепилась также связь с репрезентацией гнева. В английском языке эта 
устойчивая связь основана на физиологических особенностях. Из-за оттока крови кожа 
становится бледной, например: white with anger ‘белый от гнева’ [Кунин 2005: 383]. В 
русской лингвокультуре связь белого цвета закрепилась, кроме того, благодаря образу 
накалившегося металла: довести до белого каления [Телия 2009: 18].

Черный – это еще один цвет, в котором представления англичан и русских 
совпадают в передаче таких эмоциональных смыслов, как гнев и печаль, например: 
чернее тучи [Федоров 1995: 583], в черном цвете [Телия 2009: 99], black as thunder
‘черный как гроза’ [Кунин 2005: 82], a black look ‘черный взгляд’ [Кунин 2005: 589], 
black in face ‘черный в лице’ [Кунин 2005: 308]. В английской и русской 
лингвокультурах символика черного цвета тесно связана с ночью, мраком, бездной, 
смертью.

В английской и русской лингвоцветовых картинах мира наблюдаются 
несовпадения в передаче эмотивных смыслов  посредством синего и желтого цветов.  В 
английском языке ЛСГ синего цвета составляет 17 фразеологических единиц, которые 
актуализируют такие эмотивные смыслы, как тоска, уныние, страх, паника, 
раздражение, гнев, например: be in the blues ‘хандрить’ [Кунин 2005: 91], blue fear
‘страх, паника’ [Кунин 2005: 91], make the air blue ‘гневно ругаться’ [Кунин 2005: 16]. 

Существует мнение, что негативная символика синего исходит от близости этого 
цвета к черному как цвету смерти и зла. Кроме того, кожный покров приобретает 
голубой оттенок как при ощущении холода, так и при страхе, поскольку холод 
воздействует на человека так же, как и страх: та же внешняя анемия, то же прерывистое 
дыхание и т.д. [Серов 2003: 244 – 243]. И. Гете в своей работе «К учению о цвете. 
Хроматизм» характеризует синий цвет как энергию, в своей величайшей чистоте 
представляющий как бы волнующее нечто. В нем совмещается какое-то противоречие 
возбуждения и покоя. В русском языке зафиксирован только два фразеологизма с 
компонентом «синий», репрезентирующий такой эмотивный смысл, как печаль: гори 
все синим пламенем и счастье синяя птица.

Любопытно отметить, что в русских словарях не зафиксировано ни одного 
фразеологизма-эмотива с компонентом жёлтый. В английском языке выявлено четыре 
фразеологизма, в которых желтый цвет имеет устойчивую связь с трусостью: yellow-
belly coward (трус) [http:// www.classes.ru], yellow-livered (разг. трусливый, малодушный) 
[http:// www.classes.ru].

Что касательно розового, серого и коричневого, семантические характеристики 
практически совпадают.

В ходе исследования нами было выявлено, что практически все фразеологизмы 
колоративы в русском и английском языках передают негативные эмоции. Актуализация 
эмотивных сем осуществляется благодаря переносным и символическим значениям 
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green jealousy,
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тоска, 
зависть,
злость.

/
blue

Irritation, 
anger,  
fear, panic,
melancholy, 
despondency

17 Радость, 
меланхолия

2

/
yellow

Cowardice (fear),
Depression

8 – –

/
brown

Despondency,
irritation

3 Ненависть, 
презрение

2

purple
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Как показывает приведенная выше таблица, в английской лингвоцветовой картине 
мира доминантными являются white, blue и red. Лексико-семантические группы данных 
цветов являются самыми объемными. 

К доминирующим цветообозначениям, образующим русскую лингвоцветовую 
картину мира, относятся красный и белый. Любопытно отметить, что в русской 
фразеологии желтый цвет не участвует в передаче эмоций (не было зафиксировано ни 
одного фразеологизма-эмотива с компонентом «желтый»). ЛСГ обозначения белого 
цвета в русском языке включает в свой состав также лексему бледный, в ЛСГ 
обозначения красного цвета входят лексемы багроветь, краска, в ЛСГ описания 
черного цвета – лексема темно. В английском языке ЛСГ обозначения красного цвета 
имеет в своем составе лексемы redden ‘краснеть’, to blush ‘краснеть, зардеться, 
залиться румянцем’, ЛСГ белого цвета – pale ‘бледный’.

Интересно отметить, что обе лингвоцветовые культуры совпадают в выражении 
символического эмотивного значения красного цвета. Как в английском, так и в русском 
языках красный цвет символизирует раздражение, гнев, стыд и смущение. Но в 
английском языке также был зафиксирован один пример, передающий эмоцию joy
(радость). Переосмысление значения цвета связано с физиологическими процессами, 
которые сопровождают протекание эмоции. Когда человек стыдится, смущается или 
раздражается, поднимется артериальное давление, кровь приливает, кожа краснеет. Как 
правило, по своей структуре английские и русские фразеологизмы компаративные, 
выражают разную интенсивность цвета. Значение красного переносится  с предметов и 
явлений, имеющих этот цвет: red as flame (вспыхнувший (о лице) [Кунин 2005: 794]; red
as a turkey cock (красный как рак) [Кунин 2005: 1005]; покраснеть как вишня 
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov]; покраснеть как полымя [http://dic.academic.ru];
покраснеть как свекла [http:// dic.academic.ru]. При этом коннотативные значения, 
реализуемые в образах этих предметов, помогают актуализировать эмотивное значение.

По данным таблицы, зелёный цвет в обоих языках, передает ревность и зависть, 
тоску и меланхолию, а в русском так же эмоцию «злость». Являясь цветом 
растительности и обладая положительными коннотациями, было выявлено, что зеленый 

цвет в английской и русской фразеологии сохранил и негативное символическое 
значение. К общему признаку зеленого цвета в английском и русском языках можно 
отнести выражение таких эмотивных смыслов, как зависть, тоска, скука, уныние. 
Например: green with envy ‘зеленый от зависти’ [Кунин 2005: 647], зеленая тоска
[Федорова 1995: 90]. 

В английской и русской лингвоцветовых картинах мира белый цвет имеет 
устойчивую связь с негативными эмоциями страх и гнев. Данные эмоции 
репрезентируются компаративными фразеологизмами, вторая часть которых выражает 
предметы, характеризующиеся белой окраской или отсутствием окраски вообще, 
например : white as sheet ‘белый как бумага’ [Кунин 2005: 382], white as chalk ‘белый как 
мел’ [Кунин 2005: 382]; белый как полотно [Мокиенко 1996: 23], белый как стена
[Мокиенко 1996: 23], белый как бумага [Мокиенко 1996: 23]. В обоих языках за белым 
цветом закрепилась также связь с репрезентацией гнева. В английском языке эта 
устойчивая связь основана на физиологических особенностях. Из-за оттока крови кожа 
становится бледной, например: white with anger ‘белый от гнева’ [Кунин 2005: 383]. В 
русской лингвокультуре связь белого цвета закрепилась, кроме того, благодаря образу 
накалившегося металла: довести до белого каления [Телия 2009: 18].

Черный – это еще один цвет, в котором представления англичан и русских 
совпадают в передаче таких эмоциональных смыслов, как гнев и печаль, например: 
чернее тучи [Федоров 1995: 583], в черном цвете [Телия 2009: 99], black as thunder
‘черный как гроза’ [Кунин 2005: 82], a black look ‘черный взгляд’ [Кунин 2005: 589], 
black in face ‘черный в лице’ [Кунин 2005: 308]. В английской и русской 
лингвокультурах символика черного цвета тесно связана с ночью, мраком, бездной, 
смертью.
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несовпадения в передаче эмотивных смыслов  посредством синего и желтого цветов.  В 
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belly coward (трус) [http:// www.classes.ru], yellow-livered (разг. трусливый, малодушный) 
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В ходе исследования нами было выявлено, что практически все фразеологизмы 
колоративы в русском и английском языках передают негативные эмоции. Актуализация 
эмотивных сем осуществляется благодаря переносным и символическим значениям 
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имен цвета.
Общая эмотивная смысловая нагрузка фразеологизмов с компонентом 

цветообозначения по большей части совпадает в обоих языках. Наблюдается 
устойчивая связь цвета с отрицательными эмотивными смыслами, доминантными среди 
которых являются страх и гнев. Но существуют и различия в цветовом представлении 
эмоций у англичан и русских. В русской лингвоцветовой культуре желтый и синий не 
участвуют активно в передаче эмотивных смыслов, в то время как в английском языке 
ЛСГ обозначения синего цвета является одной из самых объемных. 

Сравнительный анализ показал, что колоративные фразеологизмы-эмотивы с 
компонентом цветообозначения  английского и русского языков представляют 
значительный интерес с точки зрения лингвокультурологии, так как позволяют 
определить роль цветообозначений в репрезентации эмоционального опыта двух 
этносов. Вопрос о роли цветообозначений в передаче эмотивных смыслов в английской 
и русской лингвокультурах требует дальнейшего исследования.
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0. Вопрос о количестве и объеме частей речи в лингвистике является 
дискуссионным, поскольку их классификация (как и любая другая классификация) 
зависит от того, какие признаки используются в качестве критериев. Так, в русистике 
существуют классификации частей речи, в основе которых лежит один критерий 
(семантический, грамматический). Есть классификации, базирующиеся на нескольких 
признаках. К ним относится так называемая «традиционная» классификация, согласно
которой в систему частей речи входят: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, междометие. Эта 
традиционная классификация является очень удобной для изучения языка. Но в 
научном описании она не совсем приемлема. Ср.: (1) Он говорит по-русски хорошо; (2) 
Мне на душе хорошо. В первом случае хорошо – это наречие, а хорошо в предложениях 
второго типа относят к т.наз. категории состояния, о которой речь пойдет далее 
Причина этого и подобных расхождений заключается в том, что выделение частей речи 
в указанной выше классификации производится на основе смешанных критериев: 
морфологических, синтаксических и логико-семантических. Привести эти признаки к 
единому знаменателю невозможно. Поэтому количество частей речи в разных
лингвистических работах различно. Важную роль для формирования современной 
теории частей речи сыграли концепции выдающихся русских ученых Л.В.Щербы и 
В.В.Виноградова (см. подробнее [Щерба 1974] [Виноградов 1972]) В современном 
русском языке выделяют четыре семантико-грамматических класса слов: 
знаменательные (самостоятельные) части речи, служебные части речи, модальные 
слова и междометия.

В последнее время – в связи с углублением изучения речемыслительной 
деятельности человека – в лингвистических трудах как теоретического, так и 
прикладного характера вопрос о частях речи и их классификации рассматривается с 
учетом основных функций языка (когнитивной и коммуникативной). См., например, 
работу [Кубрякова 1997], в которой автор рассматривает вопрос о частях речи в свете
когнитивной теории; см. также работу [Гочев 2001], где автор объединяет на базе 
общих признаков модальные слова, коммуникативные частицы, междометия и 
звукоподражания в группу коммуникативных частей речи (см. [Иванова 2010]).
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В начале XX века сформировались оснавные, противопоставленные  друг другу 
концепции частей речи, различающиеся принципами классификации – семантическим 
или формальным. Для ученых одной из них главным, определяющим фактором при 
выделении частей речи являются семантические и формальные признаки слова
(И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов); сторонники 
второй концепции за основу разделения слов на грамматические классы принимали 
талько формальные признаки слов (Ф.Ф.Фортунатов, Д.Н.Ушаков, М.Н.Петерсон).

Самостоятельную позицию по отношению к вопросу о системе частей речи и 
принципах их выделения занимал А.А.Шахматов. Он  в основу деления положил 
синтаксические признаки, а сами части речи считал категорией синтаксической.

Сторонники указанных выше концепций последовательно проводили 
разграничение между словами самостоятельными и несамостоятельными. Л.В.Щерба 
называл их знаменательными и служебными. По мнению Л.В. Щербы, основанием 
для классификации частей речи являются общие для всех языков мира категории: 
предметность, действие, качество. Различие между знаменательными и служебными 
частями речи, состоит в том, что „первые имеют самостоятельное значение, вторые 
выражают отношение между предметами мысли“ [Щерба 1974:77 - 80].

Широкое применение в научной и вузовской грамматике получил подход к 
выделению частей речи как грамматических категорий именно с учетом различных 
критериев. Наиболее последовательно этот подход представлен в концепции В.В.
Виноградова, который предложил многоступенчатую классификацию грамматических 
классов слов. По мнению В.В. Виноградова, их деление на части речи не совпадает с 
делением слов на структурно-семантические типы. К собственно частям речи он 
относил те слова, которые являются членами предложения. В.В. Виноградов выделил 
четыре структурно-семантических типа слов: 1) части речи (полнознаменательные, 
самостоятельные „слова-названия“, способные выполнять номинативную функцию или 
быть эквивалентами названий): имя существительное, прилагательное, числительное, 
местоимение, глагол, наречие, категория состояния; 2) частицы речи (служебные, или 
связочные слова): собственно частицы, союзы, предлоги; 3) модальные слова; 4) 
междометия. Части речи, составляющие первый структурно-семантический тип слов, в 
зависимости от степени их номинативной самостоятельности, различия 
словоизменения и синтаксического употребления, распадаются на две части. К первой 
относятся имена, в свою очередь подразделяющиеся на существительные, 
прилагательные, числительные, местоимения (предметно-личные) и глаголы, ко второй 
– наречия и категория состояния  [Виноградов 1972: 36 - 45] .

В рамках лингводидактической модели русской грамматики Ф.И. Панков наряду с 
грамматическими суперклассами - частями речи - выделяет более конкретные 
категориальные классы слов (ККС), т. е. функционально-грамматические разряды, 
объединяющие лексемы в первую очередь на основе формальных признаков, в 
частности, словоизменительных потенций и некоторых функциональных 
характеристик. Эти классы слов Ф.И. Панков выделяет на основе принципа не 
классификации, а системетизации. „Принцип систематизации позволил на основе 
собственно грамматических признаков выделить в русском языке одиннадцать 
основных ККС (из них семь самостоятельных ККС– с подклассами). Такое разделение 
носит собственно языковой характер и в основе своей синтаксически ориентировано: 
вхождение слова в тот или иной класс предопределяет его синтаксические возможности 
- способность занять позицию того или иного члена предложения и тем самым 
участвовать в  формировании его (предложения) синтаксической устроенности, но не 
наоборот, т. е. нельзя на основе лишь занимаемой тем или иным словом позиции судить 
о его категориальной принадлежности. Самостоятельные ККС составляют ядро 

категории частей речи, а несамостоятельные ККС составляют периферию категории 
частей речи“ [Панков 2008: 46 - 69].

1. Система частей речи, описанная В.В.Виноградовым, принимается за основу в 
большинстве современных морфологических описаний современного русского языка. 
В  работе [Виноградов 1972] изложена краткая история изучения наречия. В.В.
Виноградов подчеркивал, что в различные периоды для выделения наречий 
использовались семантический (Ломоносов), синтаксический (Аксаков, Потебня),
морфологический (Фортунатов) критерии.

К середине XIX века наречие уже признавалось по преимуществу 
синтасксической категорией. Так называемая синтаксическая точка зрения на природу 
наречия в русском языкознании связана с именами К. С. Аксакова, А. А. Потебни, А. М. 
Пешковского, А.А. Шахматова и некоторых других лингвистов. В соответствии с 
синтаксическим критерием наречие не являлось частью речи, так как оно выражало 
лишь синтаксическое отношение, не имея собственной формы и словоизменительной 
парадигмы. Эту грамматическую традицию возглавил  К. С. Аксаков: „Наречие не есть 
часть речи. Часть речи то, что получило в слове особую форму, особый отдел; наречие 
своей особой формы не имеет. Оно выражает отношение, оно есть уже синтаксическое 
явление. Наречием могут быть разные части речи, в разных отношениях
употребляемые“ (Цит. по [Виноградов 1972])  .

А.А. Потебня, углубив синтаксическую точку зрения на наречие как на 
несогласуемый «признак признака» и увидев в нем  «особую форму, присвоенную 
обстоятельственным словам», вернул наречие в систему основных знаменательных 
частей речи. [Потебня 1888: 119 - 121]. Концепция Потебни нашла дальнейшее, хотя и 
не однородное, обоснование и развитие в грамматических системах  А.А. Шахматова и 
А М. Пешковского. По мнению А.М. Пешковского, в наречиях изображается признак 
того, что высказано в глаголе и прилагательном, то есть передается значение «признака 
признака» [Пешковский 1938:113]. 

Несколько морфологических признаков наречия назвала Е.М. Галкина-Федорук: 
1) неизменяемость (за исключением изменения по степеням сравнения, свойственного 
группе качественных наречий); 2) лексическая и словобразовательная 
соотносительность со всеми основными классами изменяемых слов; 3) присущие 
только наречиям суффиксы -о,-е,-и,-ьи ( последние два обычно с префиксом по-), -ому, -
ему ( с префиксом по-) [Галкина-Федорук 1965].

Таким образом, в русском языкознании сформировалось несколько взглядов на 
наречия, что позволило академику В. В. Виноградову объединить их и представить 
следующую дефиницию: „Наречия – это грамматическая категория, под которую 
подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к 
глаголу, категории состояния, к именам существительным, прилагательным и 
производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической 
функции качественного определения или обстоятельственного отношения. Наречия 
морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, 
глаголами, местоимениями и именами числительными“ [Виноградов 1972: 273].

В академической Русской грамматике (1980) первостепенное внимание уделено 
семантическим адвербиальным признакам: „Наречие – это часть речи, обозначающая 
непроцессуальный признак действия, предмета или другого непроцессуального 
признака – качества либо свойства: идти домой – дорога домой , прекрасно читает –
прекрасно образован, очень интересуется, очень интересно рассказывает; по-
московски гостеприимен – по-московски гостеприимно встретил – гостеприимство 
по-московски. Главным формальным признаком наречия  как части речи является 



211К вопросу о критериях выделения частей речи ...

В начале XX века сформировались оснавные, противопоставленные  друг другу 
концепции частей речи, различающиеся принципами классификации – семантическим 
или формальным. Для ученых одной из них главным, определяющим фактором при 
выделении частей речи являются семантические и формальные признаки слова
(И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов); сторонники 
второй концепции за основу разделения слов на грамматические классы принимали 
талько формальные признаки слов (Ф.Ф.Фортунатов, Д.Н.Ушаков, М.Н.Петерсон).

Самостоятельную позицию по отношению к вопросу о системе частей речи и 
принципах их выделения занимал А.А.Шахматов. Он  в основу деления положил 
синтаксические признаки, а сами части речи считал категорией синтаксической.

Сторонники указанных выше концепций последовательно проводили 
разграничение между словами самостоятельными и несамостоятельными. Л.В.Щерба 
называл их знаменательными и служебными. По мнению Л.В. Щербы, основанием 
для классификации частей речи являются общие для всех языков мира категории: 
предметность, действие, качество. Различие между знаменательными и служебными 
частями речи, состоит в том, что „первые имеют самостоятельное значение, вторые 
выражают отношение между предметами мысли“ [Щерба 1974:77 - 80].

Широкое применение в научной и вузовской грамматике получил подход к 
выделению частей речи как грамматических категорий именно с учетом различных 
критериев. Наиболее последовательно этот подход представлен в концепции В.В.
Виноградова, который предложил многоступенчатую классификацию грамматических 
классов слов. По мнению В.В. Виноградова, их деление на части речи не совпадает с 
делением слов на структурно-семантические типы. К собственно частям речи он 
относил те слова, которые являются членами предложения. В.В. Виноградов выделил 
четыре структурно-семантических типа слов: 1) части речи (полнознаменательные, 
самостоятельные „слова-названия“, способные выполнять номинативную функцию или 
быть эквивалентами названий): имя существительное, прилагательное, числительное, 
местоимение, глагол, наречие, категория состояния; 2) частицы речи (служебные, или 
связочные слова): собственно частицы, союзы, предлоги; 3) модальные слова; 4) 
междометия. Части речи, составляющие первый структурно-семантический тип слов, в 
зависимости от степени их номинативной самостоятельности, различия 
словоизменения и синтаксического употребления, распадаются на две части. К первой 
относятся имена, в свою очередь подразделяющиеся на существительные, 
прилагательные, числительные, местоимения (предметно-личные) и глаголы, ко второй 
– наречия и категория состояния  [Виноградов 1972: 36 - 45] .

В рамках лингводидактической модели русской грамматики Ф.И. Панков наряду с 
грамматическими суперклассами - частями речи - выделяет более конкретные 
категориальные классы слов (ККС), т. е. функционально-грамматические разряды, 
объединяющие лексемы в первую очередь на основе формальных признаков, в 
частности, словоизменительных потенций и некоторых функциональных 
характеристик. Эти классы слов Ф.И. Панков выделяет на основе принципа не 
классификации, а системетизации. „Принцип систематизации позволил на основе 
собственно грамматических признаков выделить в русском языке одиннадцать 
основных ККС (из них семь самостоятельных ККС– с подклассами). Такое разделение 
носит собственно языковой характер и в основе своей синтаксически ориентировано: 
вхождение слова в тот или иной класс предопределяет его синтаксические возможности 
- способность занять позицию того или иного члена предложения и тем самым 
участвовать в  формировании его (предложения) синтаксической устроенности, но не 
наоборот, т. е. нельзя на основе лишь занимаемой тем или иным словом позиции судить 
о его категориальной принадлежности. Самостоятельные ККС составляют ядро 

категории частей речи, а несамостоятельные ККС составляют периферию категории 
частей речи“ [Панков 2008: 46 - 69].

1. Система частей речи, описанная В.В.Виноградовым, принимается за основу в 
большинстве современных морфологических описаний современного русского языка. 
В  работе [Виноградов 1972] изложена краткая история изучения наречия. В.В.
Виноградов подчеркивал, что в различные периоды для выделения наречий 
использовались семантический (Ломоносов), синтаксический (Аксаков, Потебня),
морфологический (Фортунатов) критерии.

К середине XIX века наречие уже признавалось по преимуществу 
синтасксической категорией. Так называемая синтаксическая точка зрения на природу 
наречия в русском языкознании связана с именами К. С. Аксакова, А. А. Потебни, А. М. 
Пешковского, А.А. Шахматова и некоторых других лингвистов. В соответствии с 
синтаксическим критерием наречие не являлось частью речи, так как оно выражало 
лишь синтаксическое отношение, не имея собственной формы и словоизменительной 
парадигмы. Эту грамматическую традицию возглавил  К. С. Аксаков: „Наречие не есть 
часть речи. Часть речи то, что получило в слове особую форму, особый отдел; наречие 
своей особой формы не имеет. Оно выражает отношение, оно есть уже синтаксическое 
явление. Наречием могут быть разные части речи, в разных отношениях
употребляемые“ (Цит. по [Виноградов 1972])  .

А.А. Потебня, углубив синтаксическую точку зрения на наречие как на 
несогласуемый «признак признака» и увидев в нем  «особую форму, присвоенную 
обстоятельственным словам», вернул наречие в систему основных знаменательных 
частей речи. [Потебня 1888: 119 - 121]. Концепция Потебни нашла дальнейшее, хотя и 
не однородное, обоснование и развитие в грамматических системах  А.А. Шахматова и 
А М. Пешковского. По мнению А.М. Пешковского, в наречиях изображается признак 
того, что высказано в глаголе и прилагательном, то есть передается значение «признака 
признака» [Пешковский 1938:113]. 

Несколько морфологических признаков наречия назвала Е.М. Галкина-Федорук: 
1) неизменяемость (за исключением изменения по степеням сравнения, свойственного 
группе качественных наречий); 2) лексическая и словобразовательная 
соотносительность со всеми основными классами изменяемых слов; 3) присущие 
только наречиям суффиксы -о,-е,-и,-ьи ( последние два обычно с префиксом по-), -ому, -
ему ( с префиксом по-) [Галкина-Федорук 1965].

Таким образом, в русском языкознании сформировалось несколько взглядов на 
наречия, что позволило академику В. В. Виноградову объединить их и представить 
следующую дефиницию: „Наречия – это грамматическая категория, под которую 
подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к 
глаголу, категории состояния, к именам существительным, прилагательным и 
производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической 
функции качественного определения или обстоятельственного отношения. Наречия 
морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, 
глаголами, местоимениями и именами числительными“ [Виноградов 1972: 273].

В академической Русской грамматике (1980) первостепенное внимание уделено 
семантическим адвербиальным признакам: „Наречие – это часть речи, обозначающая 
непроцессуальный признак действия, предмета или другого непроцессуального 
признака – качества либо свойства: идти домой – дорога домой , прекрасно читает –
прекрасно образован, очень интересуется, очень интересно рассказывает; по-
московски гостеприимен – по-московски гостеприимно встретил – гостеприимство 
по-московски. Главным формальным признаком наречия  как части речи является 
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отсутствие словоизменения. Исключение составляют наречия, образующие формы 
сравнительной степени“ [Русская грамматика 1980, т. 1:703]. Аналогичные дефиниции 
представлены и во многих более поздних формально-грамматических исследованих, 
энциклопедических словарях и справочниках (см., например, [ЛЭС 1990: 322]).

Итак, традиционная грамматика выделяет следующие основные признаки 
наречия:

1) отсутствие форм словоизменения;
2) синтаксическая зависимость в первую очередь от глагола, а также 

от имени (существительного и прилагательного ) или другого наречия;
3) основные синтаксические функции – обстоятельство и 

определение;
4) семантическое значение непроцессуального признака действия, 

предмета или другого признака.
В русской грамматике с начала XIX в. установилось деление наречий на два 

основных грамматико-семантических класса: определительные и обстоятельственные.
Определительные наречия обозначают свойства, качества, способ действия, 

интенсивность проявления признака и подразделяются на  два разряда:
1) качественные, или образа действия: быстро, медленно, весело, по-

старому, пешком;
2) количественные, или меры и степени: очень, крайне, весьма, вдвое, 

едва.
Обстоятельственные  наречия обозначают признак, внешний по отношению к его 

носителю и подразделяются на следующие разряды:
1) места: там, вокруг, издалека, спереди;
2) времени: теперь, вчера, ночью, когда, всегда;
3) причины: сгоряча, сослепу, со зла;
4) цели: назло, нарочно, на смех;
5) совместности: вместе, совместно.

2. Авторы Русской грамматики (1980) относят к качественным наречиям так 
называемые предикативные наречия и предикативы, которые  выступают в функции 
главного члена однокомпонентного предложения. В этой концепции предикативные 
наречия – это слова, выражающие состояние – субъектное или бессубъектное, к 
которым относятся а) слова, не соотносительные по значению с качественными 
наречиями, обозначающие внутреннее состояние : совестно, стыдно, тошно; б) слова 
на -о, соотносительные с качественными наречиями и обозначающие эмоциональное: 
весело, грустно, радостно, скучно – или физическое состояние: ветрено, пустынно, 
уютно, тепло, больно. Предикативы – слова с модальными значениями 
долженствования, необходимости, не соотносительные с качественными наречиями и 
краткими прилагательными: надо, нужно, можно, нельзя. В этом плане спорным 
является вопрос о выделении в самостоятелную часть речи разряда слов типа  можно, 
нельзя, холодно, нужно, поре, охота, жаль и т.п. Для их обозначения существует 
несколько терминов. Наибольшее распространение в научной и вузовской грамматике 
получил термин Л.В. Щербы [Щерба  1976]. „категория состояния“, раскрывающий 
семантику слов этого разряда. Рассматривая такие слова, как нельзя, можно, надо, 
пора, жаль, холодно, светло, весело, автор отмечает, что подведение их «под какую-
либо категорию затруднительно». Они неизменяемы, но не могут быть отнесены к 
наречиям, так как не зависят ни от глагола, ни от имени прилагательного, ни от другого 
наречия, имеют связку. Кроме того, под форму среднего рода единственного числа 
прилагательных они тоже не подходят, так как прилагательные относятся к 

существительным, а здесь этих последних нет, ни явных, ни подразумеваемых. С 
учетом этих аргументов Л.Л. Щерба предложил выделить „особую“ категорию
состояния. Термин „безлично-предикативные слова“, введенный Абакумовым, удобен 
тем, что точно обозначает синтаксическую функцию этих слов. Термин 
„предикативные наречия“, употребляющийся у Шахматова, в Грамматике 1952 года , и 
в ряде других работ, неточен, потому что преувеличивает связь этого разряда слов с 
наречиями. Наименее удачен, по мнению Л.Л. Буланина, термин „предикативы“ 
[Грамматика  1970], поскольку в предикативной, т.е. сказуемостной функции 
выступают слова самых разных частей речи [Буланин 1976: 175]. Казалось бы, что это 
не так важно, т.е. если пренебречь этим вопросом, все-таки категорию состояния можно 
выделить на основе следующих признаков:

1) семанический (выражение состояния, а не действия);
2) синтаксический (предикативная функция в предложении);
3) морфологические показатели времени и наклонения.
Вопрос о повелительном наклонении, по-нашему, следует рассмотреть отдельно, 

так как он связан с другим признаком (семантическим), о чем речь пойдет ниже. Но 
почему тогда категория состояния является ареной бурных дебатов между 
исследователями? Приводятся разные аргументы, но ответ на поставленный вопрос 
можно сформулировать в виде предварительных выводов:

1) Если соблюдать семантический принцип выделения категории состояния в 
отдельную часть речи, нарушается морфологический принцип., так как, по 
справедливому замечанию Л.В. Щербы [Щерба  1976], слишком разнообразны средства 
ее выражения, однако несомненными  являются попътки русского языка иметь особую 
категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях, но не получила, а 
может и никогда не получит общей марки. И действительно, слова типа  можно, 
нужно, нельзя и т.п. являются неизменяемыми, а слова рад, должен, обязан, тоже 
традиционно относимые к категории состояния, все еще изменяются в роде и числе.

2) Если соблюдать формальный принцип (т.е. если отнести к категории состояния 
только неизменяемые слова наречного типа), то нарушается семантический принцип 
выделения этой „особой“ части речи, потому что не только наречия имеют отношение к 
выражению состояния. Например, предложения: Мне холодно. Ему стыдно. Больному 
нельзя вставать. – это „классические“ примеры категории состояния. Но к чему 
отнести примеры типа: „Девушка была травмирована результатом экзамена“ или „Он 
был вне себя от ярости ?“ Эти предложения тоже выражают состояние и отвечают на 
вопрос: „В каком состоянии была девушка (был он) ?) ср. Он был гравером*. В каком 
состоянии он был?"). По справедливому замечанию  С.Д. Кацнельсона, „пытаясь 
совместить несовместимое, традиционная грамматика в своих определениях частей 
речи делает крен то в сторону морфологии, то в сорону синтаксиса, то в сторону 
категориального значения. В итоге ни один из этих принципов последовательно не 
выдерживается” [Кацнельсон  1972].

В ходе наблюдений над разрядом слов, выражающих состояние, мы пришли к 
выводу, что можно посмотреть на этот разряд с иной точки зрения. С точки зрения 
семантической категорию состояния выделяют, как уже было указано, на основе 
признака „состояние“, а не „действие“. Обычно с действием связывают глагол, но 
существуют и т. наз. глаголы состояния. Поэтому можно говорить о состоянии в узком 
и широком смысле слова. В узком смысле состояние – это „пребывание“ в 
определенном состоянии, а широкий смысл этого термина включает еще изменение 
(становление) состояния. Эти оттенки в значении получают соответственно разное 
оформление на поверхностном уровне предложения (см. об этом и в [Иванова 1982]). С 
учетом соображений подобного характера можно предложить дополнительные 



213К вопросу о критериях выделения частей речи ...

отсутствие словоизменения. Исключение составляют наречия, образующие формы 
сравнительной степени“ [Русская грамматика 1980, т. 1:703]. Аналогичные дефиниции 
представлены и во многих более поздних формально-грамматических исследованих, 
энциклопедических словарях и справочниках (см., например, [ЛЭС 1990: 322]).

Итак, традиционная грамматика выделяет следующие основные признаки 
наречия:

1) отсутствие форм словоизменения;
2) синтаксическая зависимость в первую очередь от глагола, а также 

от имени (существительного и прилагательного ) или другого наречия;
3) основные синтаксические функции – обстоятельство и 

определение;
4) семантическое значение непроцессуального признака действия, 

предмета или другого признака.
В русской грамматике с начала XIX в. установилось деление наречий на два 

основных грамматико-семантических класса: определительные и обстоятельственные.
Определительные наречия обозначают свойства, качества, способ действия, 

интенсивность проявления признака и подразделяются на  два разряда:
1) качественные, или образа действия: быстро, медленно, весело, по-

старому, пешком;
2) количественные, или меры и степени: очень, крайне, весьма, вдвое, 

едва.
Обстоятельственные  наречия обозначают признак, внешний по отношению к его 

носителю и подразделяются на следующие разряды:
1) места: там, вокруг, издалека, спереди;
2) времени: теперь, вчера, ночью, когда, всегда;
3) причины: сгоряча, сослепу, со зла;
4) цели: назло, нарочно, на смех;
5) совместности: вместе, совместно.

2. Авторы Русской грамматики (1980) относят к качественным наречиям так 
называемые предикативные наречия и предикативы, которые  выступают в функции 
главного члена однокомпонентного предложения. В этой концепции предикативные 
наречия – это слова, выражающие состояние – субъектное или бессубъектное, к 
которым относятся а) слова, не соотносительные по значению с качественными 
наречиями, обозначающие внутреннее состояние : совестно, стыдно, тошно; б) слова 
на -о, соотносительные с качественными наречиями и обозначающие эмоциональное: 
весело, грустно, радостно, скучно – или физическое состояние: ветрено, пустынно, 
уютно, тепло, больно. Предикативы – слова с модальными значениями 
долженствования, необходимости, не соотносительные с качественными наречиями и 
краткими прилагательными: надо, нужно, можно, нельзя. В этом плане спорным 
является вопрос о выделении в самостоятелную часть речи разряда слов типа  можно, 
нельзя, холодно, нужно, поре, охота, жаль и т.п. Для их обозначения существует 
несколько терминов. Наибольшее распространение в научной и вузовской грамматике 
получил термин Л.В. Щербы [Щерба  1976]. „категория состояния“, раскрывающий 
семантику слов этого разряда. Рассматривая такие слова, как нельзя, можно, надо, 
пора, жаль, холодно, светло, весело, автор отмечает, что подведение их «под какую-
либо категорию затруднительно». Они неизменяемы, но не могут быть отнесены к 
наречиям, так как не зависят ни от глагола, ни от имени прилагательного, ни от другого 
наречия, имеют связку. Кроме того, под форму среднего рода единственного числа 
прилагательных они тоже не подходят, так как прилагательные относятся к 

существительным, а здесь этих последних нет, ни явных, ни подразумеваемых. С 
учетом этих аргументов Л.Л. Щерба предложил выделить „особую“ категорию
состояния. Термин „безлично-предикативные слова“, введенный Абакумовым, удобен 
тем, что точно обозначает синтаксическую функцию этих слов. Термин 
„предикативные наречия“, употребляющийся у Шахматова, в Грамматике 1952 года , и 
в ряде других работ, неточен, потому что преувеличивает связь этого разряда слов с 
наречиями. Наименее удачен, по мнению Л.Л. Буланина, термин „предикативы“ 
[Грамматика  1970], поскольку в предикативной, т.е. сказуемостной функции 
выступают слова самых разных частей речи [Буланин 1976: 175]. Казалось бы, что это 
не так важно, т.е. если пренебречь этим вопросом, все-таки категорию состояния можно 
выделить на основе следующих признаков:

1) семанический (выражение состояния, а не действия);
2) синтаксический (предикативная функция в предложении);
3) морфологические показатели времени и наклонения.
Вопрос о повелительном наклонении, по-нашему, следует рассмотреть отдельно, 

так как он связан с другим признаком (семантическим), о чем речь пойдет ниже. Но 
почему тогда категория состояния является ареной бурных дебатов между 
исследователями? Приводятся разные аргументы, но ответ на поставленный вопрос 
можно сформулировать в виде предварительных выводов:

1) Если соблюдать семантический принцип выделения категории состояния в 
отдельную часть речи, нарушается морфологический принцип., так как, по 
справедливому замечанию Л.В. Щербы [Щерба  1976], слишком разнообразны средства 
ее выражения, однако несомненными  являются попътки русского языка иметь особую 
категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях, но не получила, а 
может и никогда не получит общей марки. И действительно, слова типа  можно, 
нужно, нельзя и т.п. являются неизменяемыми, а слова рад, должен, обязан, тоже 
традиционно относимые к категории состояния, все еще изменяются в роде и числе.

2) Если соблюдать формальный принцип (т.е. если отнести к категории состояния 
только неизменяемые слова наречного типа), то нарушается семантический принцип 
выделения этой „особой“ части речи, потому что не только наречия имеют отношение к 
выражению состояния. Например, предложения: Мне холодно. Ему стыдно. Больному 
нельзя вставать. – это „классические“ примеры категории состояния. Но к чему 
отнести примеры типа: „Девушка была травмирована результатом экзамена“ или „Он 
был вне себя от ярости ?“ Эти предложения тоже выражают состояние и отвечают на 
вопрос: „В каком состоянии была девушка (был он) ?) ср. Он был гравером*. В каком 
состоянии он был?"). По справедливому замечанию  С.Д. Кацнельсона, „пытаясь 
совместить несовместимое, традиционная грамматика в своих определениях частей 
речи делает крен то в сторону морфологии, то в сорону синтаксиса, то в сторону 
категориального значения. В итоге ни один из этих принципов последовательно не 
выдерживается” [Кацнельсон  1972].

В ходе наблюдений над разрядом слов, выражающих состояние, мы пришли к 
выводу, что можно посмотреть на этот разряд с иной точки зрения. С точки зрения 
семантической категорию состояния выделяют, как уже было указано, на основе 
признака „состояние“, а не „действие“. Обычно с действием связывают глагол, но 
существуют и т. наз. глаголы состояния. Поэтому можно говорить о состоянии в узком 
и широком смысле слова. В узком смысле состояние – это „пребывание“ в 
определенном состоянии, а широкий смысл этого термина включает еще изменение 
(становление) состояния. Эти оттенки в значении получают соответственно разное 
оформление на поверхностном уровне предложения (см. об этом и в [Иванова 1982]). С 
учетом соображений подобного характера можно предложить дополнительные 



21� Тотка Иванова, Наталия Недялкова

критерии выделения категории состояния, которые можно свести к следующему.
Исходя из общеизвестного положения, что ядро предложения состоит из номинативной 
и предикативной частей, можно ввести следующие признаки ограничения: 

1. В предложениях, выражающих становление состояния :
Nom = – ; Pred = (т.е.наличие процесса изменения 

(становления) состояния. Напр.: Мне становится холодно.
2. В предложениях, выражающих „ пребывание“ в определенном состоянии

Nom = – ; Pred = – . Напр.: Мне холодно.
Осюда вытекают некоторые особые следствия:

1. Наличием признака – объясняется отсутствие 
повелительного наклонения в области категории состояния. Кстати, об аналогичном 
положении в болгарском языке упоминает  Ю.С. Маслов [Маслов  1981].

2. Наличие особой видовой оппозиции, связанной с признаком 
[Лайонз 1978]. В этом плане можно отметить три 

момента фиксации состояния:
М1 – момент самого процесса становления состояния
Напр.: На дворе становится холодно.

М2 – момент конца становления состояния или естественное завершение 
процесса и начало „результирующего состояния S“ (термин А.А.Холодовича)

Напр.: На дворе стало холодно.
М3 – собственно состояние S
Напр.: На дворе холодно.

В результате естественного завершения „предельных“ процессов (или, как их 
называет А.А. Холодович [Холодович 1979], „процессы с одной степенью свободы“)
непременно наступит состояние и этим состоянием будет собственно состояние S. Но 
это может послужить темой другого исследования.
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критерии выделения категории состояния, которые можно свести к следующему.
Исходя из общеизвестного положения, что ядро предложения состоит из номинативной 
и предикативной частей, можно ввести следующие признаки ограничения: 

1. В предложениях, выражающих становление состояния :
Nom = – ; Pred = (т.е.наличие процесса изменения 

(становления) состояния. Напр.: Мне становится холодно.
2. В предложениях, выражающих „ пребывание“ в определенном состоянии

Nom = – ; Pred = – . Напр.: Мне холодно.
Осюда вытекают некоторые особые следствия:

1. Наличием признака – объясняется отсутствие 
повелительного наклонения в области категории состояния. Кстати, об аналогичном 
положении в болгарском языке упоминает  Ю.С. Маслов [Маслов  1981].

2. Наличие особой видовой оппозиции, связанной с признаком 
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Напр.: На дворе становится холодно.
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процесса и начало „результирующего состояния S“ (термин А.А.Холодовича)
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М3 – собственно состояние S
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Лингвокультурный концепт представляет собой мировоззренчески 
ориентированную ментальную единицу, хранящуюся в сознании языковой личности и 
объективированную в языке и культуре. В лингвокультурологии он принадлежит к 
ментефактам и является элементом когнитивной базы как ядра национального 
культурного пространства [Красных 2002: 40, 207]. 

Концепт ‘дом’ является одним из ключевых в русской лингвокультуре. По дому,
как пишет Г. Гачев, можно изучать воззрение народа на мир [Гачев 1995: 38]. 
Присутствие дома в различных культурах делает этот концепт универсальным, тем не 
менее его представление в русском языке приобретает свою специфическую 
лингвокультурную окрашенность и является отражением специфики русского
менталитета.

В структуре концепта выделяется несколько составляющих. Прежде всего, это 
фактуальная составляющая, содержащая логико-предметную информацию, 
неотъемлемой его частью является культурно-коннотативная наполненность, 
включающая в себя образную, культурную и эмотивную составляющие, а также 
актуальное содержание и развитие понятия с учетом современной лингвокультурной 
ситуации.  В репрезентации концепта дом участвуют различные языковые средства:

- лексемы,
- свободные сочетания,
- устойчивые сочетания (фразеологические единицы и паремии),
- фольклорные формулы,
- живая метафора,
- ономастические и терминологические номинации,
- прецедентные феномены как номинации культурных знаков.

1. Лексическое представление концепта ‘дом’

Лексическое наполнение концепта отличается своей насыщенностью. На базе 
ономасеологических способов обозначения дома и общей семы ‘жилище’ образуется
широкое лексико-семантическое поле (ЛСП), куда входят различные типы номинаций, 
различающиеся семантическими, стилевыми и стилистическими признаками.
Например: жилище, дом, здание, дворец, изба, хата, хижина, землянка, лачуга, 

мазанка, палата, хоромы, терем, чертог, будка, караулка, кибитка, усадьба, дача, 
вилла, загородный дом, беседка, куща, скиния, палатка, барак, балаган, сторожка, 
шалаш, чум, шатер, юрта, особняк, пентхауз, таунхауз, мансарда, мезонет и др. В 
силу тесной связи с внеязыковыми реалиями, ЛСП характеризуется незамкнутостью и 
непрерывно пополняется новыми номинациями, отображающими развитие 
общественно-экономической формации (ср. сотовое жилье, пентхауз и т.д.).

Ядро ЛСП представляется гиперонимом дом как отображением общей 
сущности. Этимологически общеславянская лексема восходит к индоевропейскому 
корню; производное от *demti «строить» (ср. греч. demo «строю»). Общеславянское –
domъ. Существительное дом впервые упоминается в древнерусском языке в XI в. Дом
буквально - «строение, построенное (руками человека) жилище» [Шанский, Боброва 
2004; ЭСРЯ 2003].

Семантические признаки в данном ЛСП отражаются оппозициями новый –
старый, надежность – неустойчивость, обстоятельность – поверхностность, 
долговременность – временный характер жилища, защищенность – уязвимость и др.
Лексемы принадлежат к различным стилям (ср. высок. храм, обитель, прибежище, 
кров; нейтр. дом, жилье; разг. хата, хоромы и т.д.) и имеют разнообразные 
стилистические коннотации (ср. дом и клоповник, сарай, свинарник, скворечник и др).
Лексемы имеют различную степень активности в языке (устар. кущи, скиния, усадьба;
неол. сотовое жилье, пентхауз и т.д.).

В русском языке лексема дом имеет ряд дериватов: это уменьшительные (домец,
домик, домок, домочек, домишка, домишечка); увеличительные (домина, домище) и 
уничижительные (домишко) номинации дома. По различным словообразовательным 
моделям в русском языке созданы производные лексемы: домик ‘место, где по 
правилам детской игры (пятнашки, прятки и др.) нельзя преследовать’, ‘пчелиный 
улей’; домовой ‘в славянской мифологии: сказочное существо, обитающее в доме, злой 
или добрый дух дома’; доморощенный ‘(о животных) выращенный, выкормленный в 
дому’; домохозяин, устар. домодержец, домовладелец ‘хозяин дома’; домосед ‘охотник 
сидеть дома’; домушник – ‘квартирный вор’; домовище – ‘временное жилое сооружение 
(блиндаж, землянка, барак), обычно при земляных работах; притон’; и др. 

Многие производные лексемы дом являются историзмами: домостарица
приживалка, подруга и начетчица, для домашнего, келейного быта, у раскольников’;
Домострой ‘свод письменных наставлений и правил’; домоседные, домосидные казаки
‘отслужившие срок полевой или внешней службы, обязанные только домашнею 
службою по войску’; домытница ‘мыт или полумыт, выставочная застава для сбора 
пошлины’ или лексическими архаизмами: домовина, домовище – устар. ‘гроб, 
сооружение, сруб в виде гроба над могилой’; домовин (домочадцы) ‘семья, прислуга’;
домовница ‘домосед, не выходящий из дому’; доморачительство ‘забота о порядочном 
хозяйстве’; домовные люди - домовладельцы. Аббревиатура домком (домовый 
комитет) служит обозначением общественной организации жильцов, а в домовой
книге производятся записи о регистрации жильцов дома. 

В Толковых словарях русского языка фиксируются в качестве прямых значений: 
1) здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных 
учреждений и предприятий; 2) жилое помещение, квартира, жилье; 3) хозяйство.
Метонимический перенос лежит в основе формирования значения лексемы дом -
‘семья; люди, живущие вместе одним хозяйством’. Переносное значение слова
‘династия, царствующий род’ в настоящее время является устаревшим.

Лексема дом имеет омонимы. В Словаре терминов азартных игр фиксируется 
дом как ‘(в триктраке) одна четвертая часть доски’, в кёрлинге так называется мишень 
в конце ледовой полосы, образованная четырьмя концентрическими кругами; в 
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домовница ‘домосед, не выходящий из дому’; доморачительство ‘забота о порядочном 
хозяйстве’; домовные люди - домовладельцы. Аббревиатура домком (домовый 
комитет) служит обозначением общественной организации жильцов, а в домовой
книге производятся записи о регистрации жильцов дома. 

В Толковых словарях русского языка фиксируются в качестве прямых значений: 
1) здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных 
учреждений и предприятий; 2) жилое помещение, квартира, жилье; 3) хозяйство.
Метонимический перенос лежит в основе формирования значения лексемы дом -
‘семья; люди, живущие вместе одним хозяйством’. Переносное значение слова
‘династия, царствующий род’ в настоящее время является устаревшим.

Лексема дом имеет омонимы. В Словаре терминов азартных игр фиксируется 
дом как ‘(в триктраке) одна четвертая часть доски’, в кёрлинге так называется мишень 
в конце ледовой полосы, образованная четырьмя концентрическими кругами; в 
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бейсболе – это база, с которой начинается и которой заканчивается пробежка игрока; а 
в воровском жаргоне домом называется ‘анаша’.

Свидетельством развития семантики дома служат номинативные сочетания, 
получившие терминологическую направленность. Это наименования ‘культурно-
просветительских, научных, бытовых государственных и общественных учреждений и 
заведений, а также зданий, в которых они находятся’. Среди них можно выделить
названия:

различных учреждений, заведений: Дом отдыха, Дом малютки, Дом 
инвалидов, Дом слепых, Дом-музей, Дом творчества;
строений типа гостиницы, общежития для временного проживания 
работников некоторых отраслей хозяйства: Дом рыбака, Дом колхозника,
Дом ветеранов сцены;
учреждений клубного типа, объединяющих граждан по интересам, 
профессиям и т.п.: Дом композитора, Дом архитектора, Дом офицеров,
Дом актера, Дом кинематографистов;
крупных специализированных магазинов: Дом обуви, Дом тканей, Дом 
деловой книги, Торговый дом.

Указанные номинации свидетельствуют о различных этапах историко-
культурного развития России. Ушедшими в прошлое являются сиротский дом, дом 
призрения; странноприимный дом, ночлежный дом, игорный дом, дом терпимости, 
питейный дом, карантинный дом. Советская действительность нашла отражение в 
названиях: Дом пионеров, Дом грампластинок, Дом культуры, Дом быта, Дом печати
и др. Новизной и духом современной эпохи наполнены: Банкирский дом, Брокерский
дом, Комиссионный дом, Дом ночного пребывания, торговый дом и др.

2. Устойчивые сочетания (фразеологизмы, паремии)

Можно выделить несколько групп фразеологических единиц (ФЕ), компонентом 
которых выступает лексема дом:

1. ФЕ, обозначающие здание, помещение и имеющие негативную коннотацию:
сумасшедший дом, желтый дом, публичный дом, дом терпимости

2. ФЕ, обозначающие жилое помещение, жилье, свое пространство:
(чувствовать себя) как у себя дома. Хозяин в дому, что медведь в бору; Дома и стены 
помогают; Большой в дому, что хан в Крыму; Дома и солома съедома.

3. ФЕ, обозначающие семью. В русской лингвокультуре ФЕ принять в дом кого
(устр.) означало ‘включить его в состав своей семьи’. Мы знакомы (дружим) домами
‘наши семьи бывают друг у друга’; В гостях хорошо, а дома лучше; Всем домом 
собраться; Худу быть, кто не умеет домом жить; Кто умеет домом жить, тот не 
ходит ворожить.

4. ФЕ, обозначающие хозяйство: Держать дом ‘вести хозяйство’ Вести дом, 
править домом (разг.) ‘вести хозяйство, хозяйничать’; Жить одним домом с кем-л.
‘вместе, сообща вести хозяйство’; Жить своим, отдельным домом ‘жить 
самостоятельно, отдельно от родителей’; Жить, жизнь на два дома ‘являясь членами 
одной семьи, быть вынужденными вести хозяйство раздельно’; Нести, тащить в дом
(разг.) ‘стараться приобрести, взять для своего хозяйства’; Дом вести не лапти плести;
Дом вести – не бородой трясти; Дом вести - не головой трясти: все надо припасти;
Под одним потолком жить, не руками разложить; Дом невелик, да стоять 
(лежать)не велит.

5. ФЕ, обозначающие Родину: Вернуться в отчий дом; Родина - наш дом. 
Отчий дом ‘о месте рождения, о родительском крове’; Хвали заморье, а сиди дома! ‘с

родной земли, лучше далеко не уходить, чужбина враждебна и непредсказуема, таит в 
себе опасности’. Ищи добра на стороне, а дом люби по старине! Чужие стены не 
греют; Дома все споро, а в чуже житье хуже.

Часто кров и крыша как венец конструкции создают защищенность дома и 
становятся обозначением самого дорогого – родного дома, Родины (родной кров, отчий 
кров, крыша дома твоего, остаться без крова). 

6. ФЕ, обозначающие человека. Восприятие стены дома как характеристики
человека и его отношений выражают такие ФЕ: И у стен есть уши; говорить как со 
стеной, друг дома ‘друг семьи или любовник хозяйки (шутл.)’; не все дома у кого
‘человек не в своем уме’; отбиться / отбиваться от дома ‘о человеке, которы не 
любит сидеть дома, не интересуется семьей, собственным домом’; отказать / 
отказывать от дома, отказ от дома ‘о человеке, который отказывает принимать кого-
то в свой дом, порывает отношения с другими людьми’.

Многие русские фразеологизмы и паремии с названиями частей дома также 
отражают черты характера человека. Например, про опытного человека говорили: Он 
из семи печей хлебы едал, о заядлом лгуне: Врал – черт с печки упал, о слабом 
безволевом человеке: Всем бит, и о печку бит, разве только печкой не бит.

ФЕ и паремии говорят об установленном стереотипе - не разглашать тайны 
дома, то есть то, что происходит дома, не должно становиться достоянием 
посторонних:  Не выноси сора из избы; Стирай свое грязное белье дома и др.

3. Фольклорные формулы

Дом в качестве носителя идеи рода, его силы, жизненной и социальной модели
является объектом-участником свадебных и похоронных обрядов и ритуалов. Образ 
дома как символ богатства и изобилия – один из устойчивых фольклорных мотивов 
обрядовых песен. Например, обращение невесты к дому при ожидании жениха, при 
прощании с родным домом или приобщение к роду посредством печи, очага и др. [СД 
1995: 119]. В свадебных ритуалах дымничать, то есть осматривать печь метонимически 
означает „осматривать дом жениха”. То же самое „смотреть загнетку в печи” значит 
„осматривать хозяйство жениха” [Байбурин 1993: 166]. Связь человека с печью, с огнем 
как жизненным началом отчетливо проявляется в похоронном и родильном обрядах.
Приобщение к домашнему пространству символизировали специальные ритуальные 
действия: например, бабка-повитуха дотрагивалась ножками новорожденного до печи 
или обходила с ним вокруг очага. Дом служит тем средством, с помощью которого 
осуществляется связь с иным миром. В этом случае модификации дома - колыбель /
люлька и домовина / гроб, не только являются средствами перехода, но и 
трансформации человека, осуществляемой с целью приспособления человека к иной 
реальности [см. подр. Петрова 1999: 60-61].

Кроме обрядов жизненного цикла, связанных с домом, существует множество 
обрядов охранительного характера. Так, например, при отъзде одного из обитателей, 
дома не подметают пол, чтобы не замести след. Невеста при уходе из родительского 
дома забирает с собой что-либо живое (курицу, кошку), чтобы иметь потомство в 
новом доме.

Свидетельством культурной значимости дома являются клятвенные уверения, 
подкрепляемые упоминанием самого священного, дорогого для человека: Сгори мой 
дом; Коли вру, так дай Бог хоть печкой подавиться.

4. Метафорические сочетания
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бейсболе – это база, с которой начинается и которой заканчивается пробежка игрока; а 
в воровском жаргоне домом называется ‘анаша’.

Свидетельством развития семантики дома служат номинативные сочетания, 
получившие терминологическую направленность. Это наименования ‘культурно-
просветительских, научных, бытовых государственных и общественных учреждений и 
заведений, а также зданий, в которых они находятся’. Среди них можно выделить
названия:

различных учреждений, заведений: Дом отдыха, Дом малютки, Дом 
инвалидов, Дом слепых, Дом-музей, Дом творчества;
строений типа гостиницы, общежития для временного проживания 
работников некоторых отраслей хозяйства: Дом рыбака, Дом колхозника,
Дом ветеранов сцены;
учреждений клубного типа, объединяющих граждан по интересам, 
профессиям и т.п.: Дом композитора, Дом архитектора, Дом офицеров,
Дом актера, Дом кинематографистов;
крупных специализированных магазинов: Дом обуви, Дом тканей, Дом 
деловой книги, Торговый дом.

Указанные номинации свидетельствуют о различных этапах историко-
культурного развития России. Ушедшими в прошлое являются сиротский дом, дом 
призрения; странноприимный дом, ночлежный дом, игорный дом, дом терпимости, 
питейный дом, карантинный дом. Советская действительность нашла отражение в 
названиях: Дом пионеров, Дом грампластинок, Дом культуры, Дом быта, Дом печати
и др. Новизной и духом современной эпохи наполнены: Банкирский дом, Брокерский
дом, Комиссионный дом, Дом ночного пребывания, торговый дом и др.

2. Устойчивые сочетания (фразеологизмы, паремии)

Можно выделить несколько групп фразеологических единиц (ФЕ), компонентом 
которых выступает лексема дом:

1. ФЕ, обозначающие здание, помещение и имеющие негативную коннотацию:
сумасшедший дом, желтый дом, публичный дом, дом терпимости

2. ФЕ, обозначающие жилое помещение, жилье, свое пространство:
(чувствовать себя) как у себя дома. Хозяин в дому, что медведь в бору; Дома и стены 
помогают; Большой в дому, что хан в Крыму; Дома и солома съедома.

3. ФЕ, обозначающие семью. В русской лингвокультуре ФЕ принять в дом кого
(устр.) означало ‘включить его в состав своей семьи’. Мы знакомы (дружим) домами
‘наши семьи бывают друг у друга’; В гостях хорошо, а дома лучше; Всем домом 
собраться; Худу быть, кто не умеет домом жить; Кто умеет домом жить, тот не 
ходит ворожить.

4. ФЕ, обозначающие хозяйство: Держать дом ‘вести хозяйство’ Вести дом, 
править домом (разг.) ‘вести хозяйство, хозяйничать’; Жить одним домом с кем-л.
‘вместе, сообща вести хозяйство’; Жить своим, отдельным домом ‘жить 
самостоятельно, отдельно от родителей’; Жить, жизнь на два дома ‘являясь членами 
одной семьи, быть вынужденными вести хозяйство раздельно’; Нести, тащить в дом
(разг.) ‘стараться приобрести, взять для своего хозяйства’; Дом вести не лапти плести;
Дом вести – не бородой трясти; Дом вести - не головой трясти: все надо припасти;
Под одним потолком жить, не руками разложить; Дом невелик, да стоять 
(лежать)не велит.

5. ФЕ, обозначающие Родину: Вернуться в отчий дом; Родина - наш дом. 
Отчий дом ‘о месте рождения, о родительском крове’; Хвали заморье, а сиди дома! ‘с

родной земли, лучше далеко не уходить, чужбина враждебна и непредсказуема, таит в 
себе опасности’. Ищи добра на стороне, а дом люби по старине! Чужие стены не 
греют; Дома все споро, а в чуже житье хуже.

Часто кров и крыша как венец конструкции создают защищенность дома и 
становятся обозначением самого дорогого – родного дома, Родины (родной кров, отчий 
кров, крыша дома твоего, остаться без крова). 

6. ФЕ, обозначающие человека. Восприятие стены дома как характеристики
человека и его отношений выражают такие ФЕ: И у стен есть уши; говорить как со 
стеной, друг дома ‘друг семьи или любовник хозяйки (шутл.)’; не все дома у кого
‘человек не в своем уме’; отбиться / отбиваться от дома ‘о человеке, которы не 
любит сидеть дома, не интересуется семьей, собственным домом’; отказать / 
отказывать от дома, отказ от дома ‘о человеке, который отказывает принимать кого-
то в свой дом, порывает отношения с другими людьми’.

Многие русские фразеологизмы и паремии с названиями частей дома также 
отражают черты характера человека. Например, про опытного человека говорили: Он 
из семи печей хлебы едал, о заядлом лгуне: Врал – черт с печки упал, о слабом 
безволевом человеке: Всем бит, и о печку бит, разве только печкой не бит.

ФЕ и паремии говорят об установленном стереотипе - не разглашать тайны 
дома, то есть то, что происходит дома, не должно становиться достоянием 
посторонних:  Не выноси сора из избы; Стирай свое грязное белье дома и др.

3. Фольклорные формулы

Дом в качестве носителя идеи рода, его силы, жизненной и социальной модели
является объектом-участником свадебных и похоронных обрядов и ритуалов. Образ 
дома как символ богатства и изобилия – один из устойчивых фольклорных мотивов 
обрядовых песен. Например, обращение невесты к дому при ожидании жениха, при 
прощании с родным домом или приобщение к роду посредством печи, очага и др. [СД 
1995: 119]. В свадебных ритуалах дымничать, то есть осматривать печь метонимически 
означает „осматривать дом жениха”. То же самое „смотреть загнетку в печи” значит 
„осматривать хозяйство жениха” [Байбурин 1993: 166]. Связь человека с печью, с огнем 
как жизненным началом отчетливо проявляется в похоронном и родильном обрядах.
Приобщение к домашнему пространству символизировали специальные ритуальные 
действия: например, бабка-повитуха дотрагивалась ножками новорожденного до печи 
или обходила с ним вокруг очага. Дом служит тем средством, с помощью которого 
осуществляется связь с иным миром. В этом случае модификации дома - колыбель /
люлька и домовина / гроб, не только являются средствами перехода, но и 
трансформации человека, осуществляемой с целью приспособления человека к иной 
реальности [см. подр. Петрова 1999: 60-61].

Кроме обрядов жизненного цикла, связанных с домом, существует множество 
обрядов охранительного характера. Так, например, при отъзде одного из обитателей, 
дома не подметают пол, чтобы не замести след. Невеста при уходе из родительского 
дома забирает с собой что-либо живое (курицу, кошку), чтобы иметь потомство в 
новом доме.

Свидетельством культурной значимости дома являются клятвенные уверения, 
подкрепляемые упоминанием самого священного, дорогого для человека: Сгори мой 
дом; Коли вру, так дай Бог хоть печкой подавиться.

4. Метафорические сочетания
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Метафора дома и строительства отличаются значительной активностью в 
период первого десятилетия ХХІ века. Причем наблюдается их единение.
Метафорическое обозначение ‘места, где живут люди, объединенные общими 
интересами, условиями существования’ в наши дни значительно расширилось. В 
российском медиадискурсе в ней отмечается широкая сеть ассоциаций: край ~ наш дом, 
город ~ наш дом, администрация ~ наш дом и др.

Каждое время наносит свой опечаток на активное использование подобных
политических метафор, так например, сейчас повсеместно говорят о строительстве, о 
возведении общеевропейского дома. Метафора Общеевропейский дом (высок.) 
функционирует в значении ‘все европейские государства как равноправные и 
дружественные сообщества’. Появление большого количества метафор вызвало
созданное в 1995 году В.Черномырдиным движение "Наш дом - Россия" (Движение 
прекратило свое существование в 2006 г.). В частности Россия (Родина) - наш общий 
дом используется как номинация общего существования граждан. События 90-х годов 
(событий августовского путча 1991 года) явились толчком к появлению 
метафорического употребления Белый дом как номинации (разг., прост.) Дома 
Советов, а впоследствии и Дома правительства Российской Федерации.

Развитие науки и техники обусловливает возникновение метафоры Умный дом,
интеллектуальное здание для обозначения современной организации дома при помощи 
автоматизации и высокотехнологичных устройств, которые обеспечивают 
безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех обитателей.

Относительно новой метафорой, возникшей в конце ХХ столетия, является 
Клубный дом. Указанное сочетание обозначает элитный малоквартирный жилой дом, 
построенный (или отреставрированный) по эксклюзивному проекту в престижном 
благоустроенном районе для узкого круга жильцов одного социального класса. В таких 
домах квартиры имеют улучшенную планировку, есть парковка, охраняемая 
территория. Строительство новых жилых домов обусловило появление таких 
наименований как дом блокированный – малоэтажный жилой дом, состоящий из 
нескольких квартир с отдельными входами, дом под ключ – оконченное строительство, 
дом, готовый для заселения.

Метафора дома лежит в основе сформировавшихся жаргонных номинаций: 
Белый дом - помещение ОВД; дядин дом - тюpьма, колония; серый дом - здание 
милиции и др.

5. Формулы этикета

В формулах этикета Мир вашему (этому) дому! Мир дому твоему! Мир дому 
сему! находит отражение эмотивная функция языка. Указанные выражения выступают 
своеобразными приветствиями-пожеланиями и употребляются в русском речевом 
этикете в качестве контактоустанавливающих реплик (в частности, при приветствии
гостя, входящего в дом), представляющие собой волюнтативные речевые акты. 
Указанные формулы входят в русский язык из Евангелия [Балакай 2004: 41]. Слово 
«мир» в подобных фразах синонимично не только словам согласие, спокойствие, но и 
слову спасение. Именно таким пожеланием переступивший порог дома приветствует 
его обитателей.

6. Ономастические номинации

Повторяя модель человека, дом выступает вещным его продолжением. Это 
проявляется в современную эпоху в новых архитектурных формах современного 

осмысления дома, которые получили название фолли (англ. folly - каприз, причуда) или 
причудливые дома. Хотя подобные фолли стали появляться еще в начале ХХ век. Так 
называемый Дом-рюмку или дом с рюмкой построил известный московский архитектор 
В. Е. Дубовской для купца Филатова на Остоженке. Этот дом в стиле модерн украшен
угловой башенкой с крышей в виде перевернутой рюмки. Так купец решил показать 
всей Москве, что мол, все, «завязал», и рюмку напоследок опрокинул.

В последние 20 лет в Москве появились дом-яйцо, дом-ухо, дом-пингвин и др.
Дом-яйцо или дом Фаберже находится в самом центре Москвы вблизи станции метро 
Красные ворота. Идея яйца появилась у архитекторов в 1998 году. Дом представляет 
собой увеличенное до четырехэтажного дома яйцо Фаберже.

Интересным фактом являются „имена“ домов – каждый дом всегда носил имя 
своего хозяина. На смену им в 70-х годах XIX века в адресных книгах стали появляться 
номера строений. Но некоторые дома и сейчас имеют „имена“. Например, дом Пашкова
(на Воздвиженке), одно из самых знаменитых зданий Москвы ХVІІІ века, ныне 
принадлежащее Российской государственной библиотеке. Дом Ипатьева, известный 
еще под именем Дом особого назначения – это дом в г. Екатеринбурге, в котором 
провела свои последние дни и была расстреляна семья последнего русского императора 
дома Романовых Николая II. Каменный двухэтажный особняк был построен в конце 60-
х гг. XIX в. на Вознесенском проспекте. В начале 1918 г. дом приобрел отставной 
военный инженер Н.Н. Ипатьев. В советское время дом был снесен. В конце ХХ в. на 
месте дома Ипатьева был построен храм в память о невинно убиенных [ИС URL].

В советскую эпоху появляется Дом на набережной (Дом правительства). 
Впервые словосочетание «Дом на набережной» было употреблено Ю. Трифоновым в 
заглавии одноименной повести. В настоящее время в этом доме расположены жилые 
корпуса, Театр Эстрады, кинотеатр «Ударник» и др. Это и Большой дом на Лубянке в 
Москве как резиденция советских органов госбезопасности. Сталинские дома
строились, в основном, в довоенное время. Уже тогда квартиры в таких домах 
считались элитным жильем. Сталинский дом – это прежде всего высокие потолки, 
большие окна, толстые стены. Сталинские высотки – так называют емь высотных 
зданий, построенных в Москве в конце 1940-х начале 1950-х годов в стиле сталинский 
ампир или советский монументальный классицизм.

«Хрущёвки» (или так называемые «хрущо́бы», очевидно происходящее от 
«трущобы») - панельные или кирпичные двух-пятиэтажные однотипные дома, массово 
сооружавшиеся в советскую эпоху во время правления Н.С. Хрущева и получившие в 
народе его имя. По имени автора проекта первых хрущовок инженера-строителя В.П.
Лагутенко эти дома иногда называли «лагутенковскими домами». Уже в 1958 году 
начали возводить пятиэтажные жилые дома на полях вокруг деревни Черемушки, под 
Москвой. В процессе использовали готовые домостроительные конструкции, передав 
вскоре данный опыт строительства по всей стране. Подобные дома становятся 
главными героями в знаменитой комедии Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (1975).

В последнее время тенденция номинации домов вновь активизируется –
появляются дома с названиями, стилизованными под старину: Палаты Муравьевых -
комплекс из 17 элитных частных домов в самом центре Москвы, на Остоженке, или 
ностальгизирующими по сталинскому классицизму: Высотка на Соколе – так, по 
аналогии со Сталинскими высотками, называется Триумф-Палас; или ассоциативными 
номинациями: Белая дача – жилой комплекс в Подмосковье и др.

7. Прецедентные феномены
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безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех обитателей.

Относительно новой метафорой, возникшей в конце ХХ столетия, является 
Клубный дом. Указанное сочетание обозначает элитный малоквартирный жилой дом, 
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домах квартиры имеют улучшенную планировку, есть парковка, охраняемая 
территория. Строительство новых жилых домов обусловило появление таких 
наименований как дом блокированный – малоэтажный жилой дом, состоящий из 
нескольких квартир с отдельными входами, дом под ключ – оконченное строительство, 
дом, готовый для заселения.

Метафора дома лежит в основе сформировавшихся жаргонных номинаций: 
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сему! находит отражение эмотивная функция языка. Указанные выражения выступают 
своеобразными приветствиями-пожеланиями и употребляются в русском речевом 
этикете в качестве контактоустанавливающих реплик (в частности, при приветствии
гостя, входящего в дом), представляющие собой волюнтативные речевые акты. 
Указанные формулы входят в русский язык из Евангелия [Балакай 2004: 41]. Слово 
«мир» в подобных фразах синонимично не только словам согласие, спокойствие, но и 
слову спасение. Именно таким пожеланием переступивший порог дома приветствует 
его обитателей.
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собой увеличенное до четырехэтажного дома яйцо Фаберже.

Интересным фактом являются „имена“ домов – каждый дом всегда носил имя 
своего хозяина. На смену им в 70-х годах XIX века в адресных книгах стали появляться 
номера строений. Но некоторые дома и сейчас имеют „имена“. Например, дом Пашкова
(на Воздвиженке), одно из самых знаменитых зданий Москвы ХVІІІ века, ныне 
принадлежащее Российской государственной библиотеке. Дом Ипатьева, известный 
еще под именем Дом особого назначения – это дом в г. Екатеринбурге, в котором 
провела свои последние дни и была расстреляна семья последнего русского императора 
дома Романовых Николая II. Каменный двухэтажный особняк был построен в конце 60-
х гг. XIX в. на Вознесенском проспекте. В начале 1918 г. дом приобрел отставной 
военный инженер Н.Н. Ипатьев. В советское время дом был снесен. В конце ХХ в. на 
месте дома Ипатьева был построен храм в память о невинно убиенных [ИС URL].
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большие окна, толстые стены. Сталинские высотки – так называют емь высотных 
зданий, построенных в Москве в конце 1940-х начале 1950-х годов в стиле сталинский 
ампир или советский монументальный классицизм.

«Хрущёвки» (или так называемые «хрущо́бы», очевидно происходящее от 
«трущобы») - панельные или кирпичные двух-пятиэтажные однотипные дома, массово 
сооружавшиеся в советскую эпоху во время правления Н.С. Хрущева и получившие в 
народе его имя. По имени автора проекта первых хрущовок инженера-строителя В.П.
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начали возводить пятиэтажные жилые дома на полях вокруг деревни Черемушки, под 
Москвой. В процессе использовали готовые домостроительные конструкции, передав 
вскоре данный опыт строительства по всей стране. Подобные дома становятся 
главными героями в знаменитой комедии Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (1975).

В последнее время тенденция номинации домов вновь активизируется –
появляются дома с названиями, стилизованными под старину: Палаты Муравьевых -
комплекс из 17 элитных частных домов в самом центре Москвы, на Остоженке, или 
ностальгизирующими по сталинскому классицизму: Высотка на Соколе – так, по 
аналогии со Сталинскими высотками, называется Триумф-Палас; или ассоциативными 
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Образ дома находит отражение во многих произведениях художественной 
литературы, музыки, изобразительного искусства, кинематографа, архитектуры.

С образом дома связаны и многие произведения русской литературы: басня Г.
Державина „Струя и дом“, поэма А. С. Пушкина „Домик в Коломне“, стихотворения М.
Ю. Лермонтова „Мой дом“, А. Белого „Заброшенный дом“, С. Есенина „Я покинул 
родимый дом…“, „Низкий дом с голубыми ставнями…“, К. Бальмонта „В чайном 
домике“, О. Берггольц „Мой дом“, поэма А. Твардовского „Дом у дороги“ и мн.др.

В романе И. И. Лажечникова „Ледяной дом“ используется олицетворенный 
контраст - дом, предназначенный быть хранителем очага, человеческого тепла, в 
романе встречает холодом, убивает все живое, что соприкасается с ним). В основе
рассказа А. П. Чехова „Дом с мезонином“ лежит антитеза “верх - низ”, отражённая и в 
названии рассказа. Она становится символом неразрешимости конфликта прежнего, 
традиционного и нового, символом столкновения разных по природе миров, эпох.

В художественном мире Ю. В. Трифонова частным вариантом 
пространственного концепта становится дом – либо коммунальный, «опрокинутый», 
«чернеющий нежильем», либо уютный и светлый, обитель семьи и источник душевных 
сил. Это и опрокинутый дом в деревне Репихово (в одноименном цикле), и дом с садом 
Петра Александровича Телепнева в повести „Долгое прощание“, и Дом на набережной 
(в одноименной повести), и дом на Трубной (в романе „Время и место“), – это частные 
реализации концепта „дом“, наглядно демонстрирующие авторский взгляд на 
традиционно сакральное, семейное, уютное и обжитое пространство как на жертву 
эпохи, отказавшейся от перечисленных ценностей. 

Не безразличны и русские художники к интерпретации образа дома в своих 
полотнах. Часто дом становится частью пейзажа: О. Розанова „Красный дом“ (1910), Е.
Е. Волков „Украинский пейзаж с хатой“ (1910), С. Ф. Колесников „Зимний пейзаж“ 
(1915), К. Васильев „Дом на опушке“ и др. Картины М. В. Добужинского „Домик в 
Петербурге“ (1905) и „Старый домик“ (1905) строятся на контрасте обликов домов. 
Этим художник выражает свою ненависть к нивелировке, стандарту. Интересна своим 
глубоким философским смыслом и картина Б. Кустодиева „Голубой домик“ (1920).
Историко-культурный смысл воплощен в картинах В. И. Якоби „Ледяной дом“ и И. К.
Айвазовского „Ласточкино гнездо“.

Среди музыкальных произведений дому посвящены популярные песни ХХ века:
„Дом хрустальный“ В. Высоцкого, „Карточный домик“ В. Добрынина, „Родительский 
дом“ (на музыку В. Шаинского, слова  М. Рябинина, исполняет Л. Лещенко), „Баллада 
о ледяном доме“ (музыка Д.Тухманова, слова А.Саед-Шаха), „Крыша дома твоего“ 
(слова М. Пляцковского, музыка  Ю. Антонова, исполняет Ю. Антонов). На 
столкновении различных контекстов строится песня „Погода в доме“ (слова М. Танича,
музыка Р. Горобец, исполняет Л. Долина) и др.

В современном российском кинематографе все чаще дом становится не только 
реализацией прецедента, но и действующим лицом. Примером могут служить сериалы 
„Дом у большой реки“ (режиссер И. Штернберг, 2010); „Дом на обочине“ (режиссер  А.
Сиверс, 2010);  „Дом Солнца“ (режиссер Г. Сукачёв по повести И. Охлобыстина «Дом 
восходящего солнца», 2010); художественный фильм „Дом без выхода“ Ф. Герчикова, 
снятый в 2009 году в России по одноименной книге О. Роя «Улыбка чёрного кота»; 
художественный фильм в жанре психологической драмы „Дом без адреса“ - дебютная 
работа режиссера А. Холенко, 2010.

В течение многих лет продолжает существовать на телеканале ТНТ реалити-шоу 
«Дом-2» - российское реалити-шоу, выходящее с 2004 года. Это самое
продолжительное в мировой истории реалити-шоу.

При лингвокультурном представлении концепта „дом“ используется широкий 
спектр средств. Языковое отображение такого универсального и ключевого концепта 
дает представление как об универсальных, так и о специфических для русского народа 
традиционных и современных представлениях, отраженных в фразеологизмах, 
пословицах, поговорках, формулах речевого этикета, метафорах и прецедентных 
текстах.
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Терминология как лингвоэпистемологическая 
научная отрасль уже не требует обоснования.

Терминологи давно осознали факт, что
кто владеет терминологией, 
тот владеет цивилизацией.

[В.А.Татаринов]

Языковедческая наука на современном этапе своего развития все активнее 
вторгается в разностилевые контексты, выявляя их лингвистическую сущность. Особая 
нагрузка в этом процессе выпадает на долю терминологии, являющейся результатом 
интеграции теоретического и практического языкознания.

Для двадцатого столетия характерно бурное развитие науки и техники, что в 
свою очередь способствовует активизации терминотворчества, в том числе и в области 
языкознания. Многие исследователи считают, что, не зная терминологии той или иной 
отрасли науки и техники, невозможно в полной мере овладеть знаниями в этой области. 
В связи с этим развитие научной мысли тесно связано с развитием терминологии, 
поэтому по мнению Р.А. Будагова терминология является ключом к пониманию и 
последующему овладению наукой [Будагов 1958: 23].

Понятие – это комплекс отраженных в сознании человека существенных 
признаков предметов или явлений объективной действительности, общих для целой 
группы предметов и явлений, но не идентичных по основным своим свойствам. 
Понятие является результатом процесса отражения, в ходе которого осуществляется 
категоризация предметов или явлений окружающей действительности. Результаты 
научного, осмысленно-направленного познания действительности фиксируется в 
системе научных понятий и законов. Система понятий данной науки словесно 
отражается терминологией и терминологической системой. С латинского языка слово  
terminus означало 'пограничный камень'; 'пограничный знак'; 'межа'. Это слово 
происходит от глагола termino, который во втором своем значении существует как 
'ограничать'; 'определять границы'. Именно это значение находится в основе
современного понимания слова «термин». Концепт «терминология» дефинируется на 
основе латинского элемента terminus – „граница, предел” и греческого logos – „слово, 
учение” [Языкознание БЭС 1998: 509].

Терминология, являясь частью лексикологии, связяна с определенной 
социальной организацией действительности. Она является одной из самых подвижных, 
быстро пополняющихся частей общенародной лексики [Фомина 1990: 216]. В отличие 
от обычной лексики, терминология имеет социально-обязательный характер, т.е. 
возникновение термина имеет прямую связь с фактом научной действительности, в 
которой появившееся явление должно иметь определенное название, по возможности 
однозначное. Но это условие не всегда соблюдается. Терминология – это искусственно 
формируемый лексический пласт, каждая единица которого имеет определенные 
ограничения для своего употребления и оптимальные условия для своего 
существования и развития. Общая терминология выделяет черты, свойственные 
любому термину, и ограничивает их от черт, свойственных терминам индивидуальных 
предметных полей, обеспечивая выполнение специальной профессиональной 
коммуникации на базе производственно-технического, научного и социально-
управленческого подстилей.

Таким образом, терминология – это совокупность терминов, связанных друг с 
другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и 
грамматическом уровнях и выражающих исторически сформировавшиеся понятия в 
какой-либо области науки и техники, соотнесенная с определенной сферой 
профессиональной деятельности человека.

В России изучение термина и развитие терминологии имеют длительную 
историю. Основоположником русской терминологической школы считается Дмитрий 
Семенович Лотте, работавший в 30-40-е годы ХХ века. Его исследования посвящены 
теории термина, обороту и стандартизации терминов. Теорию термина также 
рассматривали другие известные ученые, такие как Ойген Вюстер, Э.К. Дрезен, А.А. 
Реформатский, Р.Г. Пиотровский. В науке сложилось несколько национальных школ 
терминоведения: австро-германская, английская, канадская, чешская, а позднее и 
скандинавская). Среди известных представителей современного российского 
терминоведения П.Н. Денисов, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, В.П. Прохорова, П.В.
Веселов, С.В. Гринев, В.А. Татаринов, Б.Н. Головин, Е.О. Голованова, и др. В России 
терминоведов объединяет Российское терминологическое общество «Росс Терм»,
издающее журнал «Терминоведение», в котором публикуются работы по проблемам 
терминологии и языка для специальных целей. В опубликованных работах 
исследователи упорядочивают многие понятия, касающиеся этой науки.

Формирование и развитие отдельного направления терминологии в системе 
гуманитарных наук имеет длительную историю, в которой отражаются особенности 
формирования русского языка разных эпох в целом под влиянием внутренних и 
внешних по отношению к языку факторов. История терминоведения свидетельствует о 
том, что необходимость выделения в отдельное направление терминоведения 
филологических исследований оказалось закономерным. По мнению ряда ученых 
предмет общей теории терминологии составляют следующие вопросы: изучение 
формирования и употребления специальных слов, с помощью которых собираются и 
передаются накопленные человечеством знания; совершенствование существующих 
терминологических систем; поиски оптимальных путей создания новых терминов и их 
систем; поиски универсальных черт, свойственных терминологиям разных областей 
знания. 

С точки зрения В.А. Татаринова „внутренним стимулом к созданию 
терминоведения как самостоятельной отрасли научных исследований было стремление 
ученых осознать место и функции слов, называемых терминами, в научно-
познавательной деятельности человека” [Татаринов 1996: 145]. Учитывая это мнение,
можно сказать, что терминоведение основывается на проблематике, связанной с 
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Терминология как лингвоэпистемологическая 
научная отрасль уже не требует обоснования.

Терминологи давно осознали факт, что
кто владеет терминологией, 
тот владеет цивилизацией.

[В.А.Татаринов]

Языковедческая наука на современном этапе своего развития все активнее 
вторгается в разностилевые контексты, выявляя их лингвистическую сущность. Особая 
нагрузка в этом процессе выпадает на долю терминологии, являющейся результатом 
интеграции теоретического и практического языкознания.

Для двадцатого столетия характерно бурное развитие науки и техники, что в 
свою очередь способствовует активизации терминотворчества, в том числе и в области 
языкознания. Многие исследователи считают, что, не зная терминологии той или иной 
отрасли науки и техники, невозможно в полной мере овладеть знаниями в этой области. 
В связи с этим развитие научной мысли тесно связано с развитием терминологии, 
поэтому по мнению Р.А. Будагова терминология является ключом к пониманию и 
последующему овладению наукой [Будагов 1958: 23].

Понятие – это комплекс отраженных в сознании человека существенных 
признаков предметов или явлений объективной действительности, общих для целой 
группы предметов и явлений, но не идентичных по основным своим свойствам. 
Понятие является результатом процесса отражения, в ходе которого осуществляется 
категоризация предметов или явлений окружающей действительности. Результаты 
научного, осмысленно-направленного познания действительности фиксируется в 
системе научных понятий и законов. Система понятий данной науки словесно 
отражается терминологией и терминологической системой. С латинского языка слово  
terminus означало 'пограничный камень'; 'пограничный знак'; 'межа'. Это слово 
происходит от глагола termino, который во втором своем значении существует как 
'ограничать'; 'определять границы'. Именно это значение находится в основе
современного понимания слова «термин». Концепт «терминология» дефинируется на 
основе латинского элемента terminus – „граница, предел” и греческого logos – „слово, 
учение” [Языкознание БЭС 1998: 509].

Терминология, являясь частью лексикологии, связяна с определенной 
социальной организацией действительности. Она является одной из самых подвижных, 
быстро пополняющихся частей общенародной лексики [Фомина 1990: 216]. В отличие 
от обычной лексики, терминология имеет социально-обязательный характер, т.е. 
возникновение термина имеет прямую связь с фактом научной действительности, в 
которой появившееся явление должно иметь определенное название, по возможности 
однозначное. Но это условие не всегда соблюдается. Терминология – это искусственно 
формируемый лексический пласт, каждая единица которого имеет определенные 
ограничения для своего употребления и оптимальные условия для своего 
существования и развития. Общая терминология выделяет черты, свойственные 
любому термину, и ограничивает их от черт, свойственных терминам индивидуальных 
предметных полей, обеспечивая выполнение специальной профессиональной 
коммуникации на базе производственно-технического, научного и социально-
управленческого подстилей.

Таким образом, терминология – это совокупность терминов, связанных друг с 
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грамматическом уровнях и выражающих исторически сформировавшиеся понятия в 
какой-либо области науки и техники, соотнесенная с определенной сферой 
профессиональной деятельности человека.

В России изучение термина и развитие терминологии имеют длительную 
историю. Основоположником русской терминологической школы считается Дмитрий 
Семенович Лотте, работавший в 30-40-е годы ХХ века. Его исследования посвящены 
теории термина, обороту и стандартизации терминов. Теорию термина также 
рассматривали другие известные ученые, такие как Ойген Вюстер, Э.К. Дрезен, А.А. 
Реформатский, Р.Г. Пиотровский. В науке сложилось несколько национальных школ 
терминоведения: австро-германская, английская, канадская, чешская, а позднее и 
скандинавская). Среди известных представителей современного российского 
терминоведения П.Н. Денисов, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, В.П. Прохорова, П.В.
Веселов, С.В. Гринев, В.А. Татаринов, Б.Н. Головин, Е.О. Голованова, и др. В России 
терминоведов объединяет Российское терминологическое общество «Росс Терм»,
издающее журнал «Терминоведение», в котором публикуются работы по проблемам 
терминологии и языка для специальных целей. В опубликованных работах 
исследователи упорядочивают многие понятия, касающиеся этой науки.

Формирование и развитие отдельного направления терминологии в системе 
гуманитарных наук имеет длительную историю, в которой отражаются особенности 
формирования русского языка разных эпох в целом под влиянием внутренних и 
внешних по отношению к языку факторов. История терминоведения свидетельствует о 
том, что необходимость выделения в отдельное направление терминоведения 
филологических исследований оказалось закономерным. По мнению ряда ученых 
предмет общей теории терминологии составляют следующие вопросы: изучение 
формирования и употребления специальных слов, с помощью которых собираются и 
передаются накопленные человечеством знания; совершенствование существующих 
терминологических систем; поиски оптимальных путей создания новых терминов и их 
систем; поиски универсальных черт, свойственных терминологиям разных областей 
знания. 

С точки зрения В.А. Татаринова „внутренним стимулом к созданию 
терминоведения как самостоятельной отрасли научных исследований было стремление 
ученых осознать место и функции слов, называемых терминами, в научно-
познавательной деятельности человека” [Татаринов 1996: 145]. Учитывая это мнение,
можно сказать, что терминоведение основывается на проблематике, связанной с 
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теорией термина и овладения терминологическими системами, так как без их знания 
невозможны мыслительные процессы и прогрессивные нововведения в науке и 
технике. В данном случае терминологию необходимо исследовать не как дробление 
терминоведения на многочисленные дисциплины, а как формирование разных аспектов 
и подходов в изучении термина и его сущностных характеристик, так как именно 
термин является главным объектом терминологических исследований.

В.П. Даниленко рассматривает терминологию как лексический состав языка 
науки и как ее словообразовательную подсистему. Он пишет, что «терминология 
составляет основной, но не единственный пласт лексики языка науки. Терминология 
функционирует не изолированно, а в окружении обычных, общепринятых слов, при 
этом почти всегда в любом специальном тексте можно отграничить семантически 
обычные слова от специальных» [Даниленко 1977: 16]. Основанием для такого 
отграничения является соотнесенность терминов и общеупотребительных слов с 
разными понятиями. Это отличие обусловливается общей особенностью языка науки, 
его назначением, а именно служить средством научной информации, средством 
интеллектуальной коммуникации, для которой должна быть существенна прежде всего 
строгая логика изложения и нейтральность.

В.М. Лейчик считает, что терминология формируется так же, как и другие 
понятийные поля лексических единиц естественного языка. «Анализируя пути 
образования терминологии определенной области знания, можно заметить, что они 
совпадают с путями создания совокупностей лексических единиц, присущими данному 
естественному языку в целом» [Лейчик 2007: 107].

Задача терминологии как науки состоит в выявлении связей, существующих 
между подобными предметами в системе соответствующей области знания и 
деятельности и в построении класссификационных схем, то есть в упорядочивании 
совокупностей терминов, бытующих в языке, и в превращении их в логически 
обоснованные терминосистемы [Лейчик 1986: 4]. Своеобразие и специфика 
терминологических систем, двуплановая системность термина (понятийная и 
лингвистическая) отмечается в работах многих исследователей. Например, Л.Л. Кутина 
специфику терминологической системы видит в том, что она «в отличие от других 
языковых систем создается в ходе классификации, систематизации и определения 
научных понятий. Связи, организующие ее, есть связи понятий – понятийный каркас»
[Кутина 1992: 48-59].

Аналогично, Э.А. Натансон определяет терминосистему как «четкий коррелят 
системы репрезентирующих понятий во всех видах их взаимосвязи и 
взаимозависимости» [Натансон 1970: 169]. Как видно из определений, 
терминологическая система понимается как внутренне организованная совокупность 
элементов, связанных устойчивыми отношениями. Терминологические системы 
упорядочены, зафиксированы в стандартах, границы их строго определены и очерчены, 
в отличие от аморфных слов общего языка.

В.М. Лейчик противопоставляет терминологию и терминосистему, говоря о том, 
что совокупности терминов могут формироваться либо стихийно, либо сознательно. 
Стихийно сложившуюся совокупность терминов следует называть терминологией, а 
сознательно сформированную совокупность – терминосистемой (организованная 
совокупность терминов определенной области знаний). Так, В.М. Лейчик определяет 
терминологию как „языковое образование парадигматического типа, представляющее 
собой стихийно сложившуюся совокупность лексических единиц, обладающих 
семантической общностью и сходством (близостью) формальной структуры, которые 
совместно функционируют в одном из языков для специальных целей, обозначая общие 
понятия области знаний, обслуживаемой данным языком» [Лейчик 2007: 167]. При 

этом терминологическая система в отличие от терминологии является системой 
понятий и представляет собой логическую и языковую модель специальной области 
знаний. В связи с этим следует отметить, что понятие, которое обозначается термином, 
взаимосвязано с другими понятиями той же области, то есть оно является элементом 
системы понятий, а также, что сам термин взаимосвязан с другими терминами и тем 
самым является элементом терминологической системы. Автор выделяет ряд условий, 
необходимых для формирования терминосистемы, а также целый ряд признаков, 
свойственных терминосистеме как одному из видов абстрактных систем (термин, по 
словам автора является выражением абстракции объекта специальной сферы в виде 
лексической единицы естественного языка). В.М. Лейчик относит к абстрактным 
системам такие понятия, как целостность, устойчивость, структурированность, 
связность и т.д. Таким образом, «терминологическая система – это знаковая модель 
определенной теории специальной области знаний или деятельности; элементами 
терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) определенного 
языка для специальных целей какого-либо естественного языка, а структура в целом 
адекватна структуре системы понятий данной теории» [Лейчик 2007: 167].

С увеличением объема научных исследований в области терминологии и 
терминосистем различных областей знания и человеческой деятельности, терминоведы
не пришли к однозначному пониманию и определению понятия термина в различных 
отраслях науки. Поэтому существуют такие понятия как «язык науки», «подъязык 
специальности», «язык профессиональной коммуникации», «язык научного общения», 
которые чаще всего отождествляются с терминами «научный стиль», «язык научной 
литературы», «научно-технический стиль» и др. [Лейчик 2000: 167].

В условиях глобализации, с развитием новых научных и  производственных 
технологий, специалисты различных отраслей науки обмениваются информацией о 
происходящих процессах. Вследствие беспрецедентного роста научной, технической и 
экономической активности появилась необходимость в языке, который служил бы 
транслятором этой информации и был языком международного общения. Таким 
языком стал английский. Первоначально появилось устойчивое сочетание ESP –
English for Specific Purposes (английский для специальных целей его изучения). Но 
необходимость в формировании и развитии терминологии и терминологических систем 
появилась и в других странах, что привело к появлению нового понятия, называющего
это новое явление жизни – LSP – Lenguage for Specific Purposes (язык для специальных 
целей (ЯСЦ)). Данные процессы, происходящие в жизни, привели в лингвистике к 
смене подхода к изучению формирования терминологии как самостоятельной 
дисциплины. Лингвисты стали конценрировать внимание не на формальных 
характеристиках языков, а на ситуативных контекстах, в которых происходит 
коммуникация, и исследовать обусловленность языковой вариативности ситуацией 
общения.

Терминологи считают, что «специальная лексика не располагается в интервалах 
между словами общей лексики, а формирует свои пласты (подъязыки), организованные 
по типу общего языка, но меньшие по объему и профессионально ориентированные.
Это и дает возможность ставить вопрос о существовании в рамках общенационального 
языка некоторого количества автономных, более узких по объему, но 
специализированных подъязыков, или языков для специальных целей» [Суперанская, 
Подольская, Васильева 1989: 56].

Следует отметить, что терминология в широком понимании соотносится с 
областью всех терминов естественного языка, а в узком связывается с совокупностью 
терминов конкретной научной дисциплины или специальной области практической 
деятельности. Терминология – это языковое образование парадигматического типа, 
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совокупностей терминов, бытующих в языке, и в превращении их в логически 
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взаимозависимости» [Натансон 1970: 169]. Как видно из определений, 
терминологическая система понимается как внутренне организованная совокупность 
элементов, связанных устойчивыми отношениями. Терминологические системы 
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представляющее собой стихийно сложившуюся совокупность лексических единиц, 
обладающих семантической общностью и близостью формальной структуры, элементы 
которой совместно функционируют в одном ЯСЦ, обозначая общие понятия области 
знаний или деятельности, обслуживаемой данным ЯСЦ.

Общепризнанным среди исследователей является мнение, что структуру 
терминоведения образуют два раздела: , исследующее 
закономерности развития и употребления специальной лексики (терминов и 
терминосистем) и основывающееся на нем ,
вырабатывающее практические принципы и рекомендации по устранению недостатков 
терминов и терминосистем, их описанию, оценке, редактированию, упорядочеванию, 
созданию, переводу и использованию. Результатами исследований над терминами 
являются словари, стандарты, сборники рекомендуемых терминов, картотеки, банки 
терминологических данных (БДТ).

Этот краткий обзор исследований по проблематике формирования и развития
терминологии как самостоятельной науки показал, что термины появились в результате 
жизненной необходимости, т.е. реальные процессы, происходящие в жизни, стали 
причиной естественного выделения в лексикологии отдельного направления. А также,
эта необходимость заставила лингвистов по-новому осмыслить процессы, 
происходящие в языковом словотворчестве. Выделение терминологии и 
терминосистемы в отдельный аспект лингвистики позволит исследователям 
сосредоточить свое внимание на разрешении многих вопросов в этом направлении. 
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The aim of the study is the metacommunicative speech statements in the dialogue. The subject is the 
lexico-grammatical tools for their expression. The aim and tasks of the study are worked out by the materials of 
the metacommunicative statements of the Bulgarian dialogue.

Metacommunicative statements, which are separate expressions or part of the expressions of the 
participants in the speech contact, are included in the body of analysed language facts.
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ВЪВЕДЕНИЕ
1.0. В рамките на функционалния подход за изучаване на речевото общуване е 

актуално знанието за езиковите средства, които оказват въздействие на участниците в 
диалогичното общуване, позволяващи осъзнато да се моделира процесът на речевата 
интеракция с цел да се достигне в максимална степен до неговата ефективност.
Изборът на езиково средства за метокомуникация ни дава отговор на въпроса по какъв 
начин субектът на речта управлява процеса на текущото речево взаимодействие.

А знанието за видовете метакомуникации и езиковите средства за тяхното 
отразяване способстват за формиране у носителя на езика на метапрагматическа 
осводоменост. Това ни осведомява какви метаезикови средства и операции трябва да са 
съзнателно избрани, за да се постигнат поставените цели на комуникация, което от своя 
страна помага да се моделира процесът на речевото взаимодействие и въздействат на 
хода на диалога [Бахтин 1972].

ИЗЛОЖЕНИЕ
1.0. Обект на изследването са метакомунникативните речеви изказвания в диалога. 

Предмет на изследване са лeксико-граматическите средства за тяхното изразяване.
Поставената цел и задачите на изследването се решават чрез материалите на 
метакомуникативните речеви изказвания от българското диалогично общуване. В 
корпуса от изследвани езикови факти се включват метакомуникативни изказвания, 
които представляват сами по себе си отделни реплики или се явяват съставна част от 
репликите на участниците в речевото взаимодействие. 
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LANGUAGE TOOLS FOR EXPRESSING METACOMMUNICATION IN DIALOGUES

Assoc. prof. Mariana Stefanova

The aim of the study is the metacommunicative speech statements in the dialogue. The subject is the 
lexico-grammatical tools for their expression. The aim and tasks of the study are worked out by the materials of 
the metacommunicative statements of the Bulgarian dialogue.

Metacommunicative statements, which are separate expressions or part of the expressions of the 
participants in the speech contact, are included in the body of analysed language facts.

Key words: meta-language, metacommunication, metalinguistic operator, meta-message

ВЪВЕДЕНИЕ
1.0. В рамките на функционалния подход за изучаване на речевото общуване е 

актуално знанието за езиковите средства, които оказват въздействие на участниците в 
диалогичното общуване, позволяващи осъзнато да се моделира процесът на речевата 
интеракция с цел да се достигне в максимална степен до неговата ефективност.
Изборът на езиково средства за метокомуникация ни дава отговор на въпроса по какъв 
начин субектът на речта управлява процеса на текущото речево взаимодействие.

А знанието за видовете метакомуникации и езиковите средства за тяхното 
отразяване способстват за формиране у носителя на езика на метапрагматическа 
осводоменост. Това ни осведомява какви метаезикови средства и операции трябва да са 
съзнателно избрани, за да се постигнат поставените цели на комуникация, което от своя 
страна помага да се моделира процесът на речевото взаимодействие и въздействат на 
хода на диалога [Бахтин 1972].

ИЗЛОЖЕНИЕ
1.0. Обект на изследването са метакомунникативните речеви изказвания в диалога. 

Предмет на изследване са лeксико-граматическите средства за тяхното изразяване.
Поставената цел и задачите на изследването се решават чрез материалите на 
метакомуникативните речеви изказвания от българското диалогично общуване. В 
корпуса от изследвани езикови факти се включват метакомуникативни изказвания, 
които представляват сами по себе си отделни реплики или се явяват съставна част от 
репликите на участниците в речевото взаимодействие. 
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Общото направление на изследването се състои в експликации на семантиката на 
метакомуникативните изказвания и в представяне на състава на лексико-
граматическите средства, използвани за изразяване на всяко отделно значение. При 
изучаване на сформирания корпус от метакомуникативни изказвания се използват 
методите на  функционално-семантичния и комуникативно-прагматическия анализ, 
които позволиха да се определи кръгът от единици, реализиращи метакомуникативна 
функция в диалога и да се обединят отделените единици  в групи в зависимост от тези 
комуникативни ситуации, в които дадените единици се употребяват. 

2.0. Наблюдаваните езиковите средства, които реализират метокомуникативните 
речеви изказвания в диалога, могат да бъдат структурирани в отделни речеви схеми.
Тези схеми има опростена структура, която сме приели за метаинформационна формула
(елемент, оператор). Във всички наблюдавани от нас диалогови единства, 
метаинформационният елемент се реализира в репликата стимул. 

Описваните метаинформационните формули групираме според единното им
смислово съдържание. Те са с функции на неразчленими изречения и тяхната 
класификация може да бъде направена въз основа на семантиката им, която е ясно 
изразена във функционален план.

Приложеният функционално-семантичния критерий ни позволи да групираме 
наблюдаваните метаинформационните формули, на такива, които:

1. Могат да изразяват ирония, свързана с невъзможността да се реализира онова, 
за което се говори, или когато се изказва невярно твърдение. Метаинформационната 
формула с тази семантика има следната морфологична структура: 

(-а,-о,-и) .
2. Могат да изразяват несъгласие към изказваното речево действие, поради 

неговата нереалност или невъзможността на изказваното твърдение.
Метаинформационната формула с такава семантика има следната морфологична 
структура: 

(- - - + .
3. Могат да изразяват омаловажаване на някакъв вече изказан факт или 

формулирано качество на субект, за който се съобщава в диалогичното изказаване чрез 
първата реплика стимул. Метаинформационният оператор с тази семантика има 
следната морфологична структура: 

(- - - .
4. Могат да изразяват разграничение от вече съобщен факт в репликата стимул,

чрез аргументираното му отричане в репликата реакция. Метаинформационната 
формула в този случай е с морфологична структура, изградена от: 

.
5. Могат да изразяват съгласие с нещо от вече съобщеното или с някого от 

говорещиге. Метаинформационната формула е алтернативна, с една от следните пет
морфологични структури, изградени от:

1) частицата .
2) частиците 

.
6. Могат да изразяват несъгласие с някого или с нещо. Метаинформационните 

елементи имат една от трите морфологични структури:
1) .
2) .
3) .
4) 

7. Могат да изразяват нежелание за действие, което се изказва в репликата 
реакция, както и отрицателно отношение с аргументиране на отказа. 
Метаинформационният оператор има една от двете морфологични  структури:

1) .
2) .

Всички съществителни и прилагателни имена като компоненти в изброените 
металингвистични формули са лексикални повторения [Добрева, Савова 1990, с. 103-
105]. Те се съдържат задължително в репликата стимул.

2.1. Метаинформационната формула, с която се изразяват ирония (1), или 
невъзможност да се реализира нещо (2), или невярно твърдение (3) има следната 
морфологична структура: различните форми на прилагателното име ХУБАВ + 
съществителното име от репликата стимул, което в репликата реакция се явява като 
повторено [Савова 1986: 28]. Откъм синтаксис формулата е непредикативна 
атрибутивна синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателни 
изречение. За да съставят неразчленимо изречение, имената в тази структура загубват 
предметното си значение и започват да служат за изразяване на непосредствена 
емоционална реакция. Например:
(1) РС: - Имал си гости?

РР: - ! Вече цяла седмица са в къщи.
(2) РС: - Животът му е като песен.

РР: - От сутрин до вечер е по репетиции.
(3) РС: - Той ми е приятел.

РР:  - ! С такъв като него – врагове не ти трябват.
Метаинформационната формула има различно емоционално и смислово 

съдържание в различните речеви ситуации, но хоризонталното развитие на репликите-
реакции дава възможност да се изрази истинското положение на нещата във всеки 
конкретен случай. Следователно, този метаинформационен оператор има двустранна
функция – от една страна той изпълнява фатическа функция, а от друга – реализира 
собствена експресивна функция, като отбелязва появяването на новото 
метаинформационно поле, чието съдържание е изненада, неочакваност или някакво 
разсъждение.

2.2. Метаинформационната формула, с която се изразяват несъгласие (1), 
нереалност (2) или невъзможност (3) на твърдението има морфологична структура, 
изградена от формите за род и число на въпросителното местоимение КАКЪВ + 
кратката форма  за 2 л., ед. ч., Д. пад. на личното местоимение ТИ + съществително 
име.

Откъм синтаксис тя е непредикативна обектна синтагма, която във функционален
план е неразчленимо възклицателно изречение. За да съставят неразчленимо изречение,
имената в тази структура също загубват предметното си значение и започват да служат
за
изразяване на непосредствена емоционална реакция. Например:

(1) РС: - Петрови си купили къща.
РР: - ! Това е една съборетина в село на 50 километра от града.

(2)РС: - На гости ли отиваш?
РР: - ! Отивам на помен.

(3)РС:  - Елена на море ли замина?
РР: - ! Тя е в болница – оперирана.
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Общото направление на изследването се състои в експликации на семантиката на 
метакомуникативните изказвания и в представяне на състава на лексико-
граматическите средства, използвани за изразяване на всяко отделно значение. При 
изучаване на сформирания корпус от метакомуникативни изказвания се използват 
методите на  функционално-семантичния и комуникативно-прагматическия анализ, 
които позволиха да се определи кръгът от единици, реализиращи метакомуникативна 
функция в диалога и да се обединят отделените единици  в групи в зависимост от тези 
комуникативни ситуации, в които дадените единици се употребяват. 

2.0. Наблюдаваните езиковите средства, които реализират метокомуникативните 
речеви изказвания в диалога, могат да бъдат структурирани в отделни речеви схеми.
Тези схеми има опростена структура, която сме приели за метаинформационна формула
(елемент, оператор). Във всички наблюдавани от нас диалогови единства, 
метаинформационният елемент се реализира в репликата стимул. 

Описваните метаинформационните формули групираме според единното им
смислово съдържание. Те са с функции на неразчленими изречения и тяхната 
класификация може да бъде направена въз основа на семантиката им, която е ясно 
изразена във функционален план.

Приложеният функционално-семантичния критерий ни позволи да групираме 
наблюдаваните метаинформационните формули, на такива, които:

1. Могат да изразяват ирония, свързана с невъзможността да се реализира онова, 
за което се говори, или когато се изказва невярно твърдение. Метаинформационната 
формула с тази семантика има следната морфологична структура: 

(-а,-о,-и) .
2. Могат да изразяват несъгласие към изказваното речево действие, поради 

неговата нереалност или невъзможността на изказваното твърдение.
Метаинформационната формула с такава семантика има следната морфологична 
структура: 

(- - - + .
3. Могат да изразяват омаловажаване на някакъв вече изказан факт или 

формулирано качество на субект, за който се съобщава в диалогичното изказаване чрез 
първата реплика стимул. Метаинформационният оператор с тази семантика има 
следната морфологична структура: 

(- - - .
4. Могат да изразяват разграничение от вече съобщен факт в репликата стимул,

чрез аргументираното му отричане в репликата реакция. Метаинформационната 
формула в този случай е с морфологична структура, изградена от: 

.
5. Могат да изразяват съгласие с нещо от вече съобщеното или с някого от 

говорещиге. Метаинформационната формула е алтернативна, с една от следните пет
морфологични структури, изградени от:

1) частицата .
2) частиците 

.
6. Могат да изразяват несъгласие с някого или с нещо. Метаинформационните 

елементи имат една от трите морфологични структури:
1) .
2) .
3) .
4) 

7. Могат да изразяват нежелание за действие, което се изказва в репликата 
реакция, както и отрицателно отношение с аргументиране на отказа. 
Метаинформационният оператор има една от двете морфологични  структури:

1) .
2) .

Всички съществителни и прилагателни имена като компоненти в изброените 
металингвистични формули са лексикални повторения [Добрева, Савова 1990, с. 103-
105]. Те се съдържат задължително в репликата стимул.

2.1. Метаинформационната формула, с която се изразяват ирония (1), или 
невъзможност да се реализира нещо (2), или невярно твърдение (3) има следната 
морфологична структура: различните форми на прилагателното име ХУБАВ + 
съществителното име от репликата стимул, което в репликата реакция се явява като 
повторено [Савова 1986: 28]. Откъм синтаксис формулата е непредикативна 
атрибутивна синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателни 
изречение. За да съставят неразчленимо изречение, имената в тази структура загубват 
предметното си значение и започват да служат за изразяване на непосредствена 
емоционална реакция. Например:
(1) РС: - Имал си гости?

РР: - ! Вече цяла седмица са в къщи.
(2) РС: - Животът му е като песен.

РР: - От сутрин до вечер е по репетиции.
(3) РС: - Той ми е приятел.

РР:  - ! С такъв като него – врагове не ти трябват.
Метаинформационната формула има различно емоционално и смислово 

съдържание в различните речеви ситуации, но хоризонталното развитие на репликите-
реакции дава възможност да се изрази истинското положение на нещата във всеки 
конкретен случай. Следователно, този метаинформационен оператор има двустранна
функция – от една страна той изпълнява фатическа функция, а от друга – реализира 
собствена експресивна функция, като отбелязва появяването на новото 
метаинформационно поле, чието съдържание е изненада, неочакваност или някакво 
разсъждение.

2.2. Метаинформационната формула, с която се изразяват несъгласие (1), 
нереалност (2) или невъзможност (3) на твърдението има морфологична структура, 
изградена от формите за род и число на въпросителното местоимение КАКЪВ + 
кратката форма  за 2 л., ед. ч., Д. пад. на личното местоимение ТИ + съществително 
име.

Откъм синтаксис тя е непредикативна обектна синтагма, която във функционален
план е неразчленимо възклицателно изречение. За да съставят неразчленимо изречение,
имената в тази структура също загубват предметното си значение и започват да служат
за
изразяване на непосредствена емоционална реакция. Например:

(1) РС: - Петрови си купили къща.
РР: - ! Това е една съборетина в село на 50 километра от града.

(2)РС: - На гости ли отиваш?
РР: - ! Отивам на помен.

(3)РС:  - Елена на море ли замина?
РР: - ! Тя е в болница – оперирана.
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В съответствие с комуникативното си предназначение метаинформационният 
оператор има необходимия структурен минимум на отделна единица обобщено 
съобщение. Като неразложимо съчетание той е модален елемент на диалогичната 
цялост.

2.3. Метаинформационният оператор, с който се изразява омаловажаването на 
някакъв факт или качеството на нещо, е образуван също по установен модел и с 
определени лексикални и граматични средства. В морфологичен план това са: формата 
за 3 л. ед. ч. ср. р. на личното местоимение ТО + частицата ПЪК + формите за род на 
числителното ЕДИН +  съществително име. Например:

(1) РС: - Цяла нощ гледахме по телевизията новогодишната програма.
РР: - ! Всяка година едно и също.

(2)РС: - Петрови са на вилата си.
РР: - ! Някаква дървена барака.

(3)РС: - Купили си апартамент.
РР: - ! С една стая и кухня.
Откъм синтаксис метаинформационната формула е непредикативна обектна 

синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателно изречение.
2.4. Метаинформационната формула, с която се изразява разграничение от факт, 

чрез аргументираното му отричане, е просто изречение, компонент в структурата на 
сложно съчинено противоположно изречение. Тази формула има морфологична 
структура, изградена от: членувано съществително име + възвратно личното 
местоимение СИ + формата за 3 л. ед. ч. на спомагателния глагол СЪМ + същото 
нечленувано име + съюзът НО.

(1) РС: - Нека да си довърша играта!
РР: - трябва да си учи!

(2) РС: - Трябва да купя първо дрехи на децата!
РР: - и ти имаш нужда от ново палто.

(3)РС: - Имам много работа!
РР: - човек трябва да си почива!
2.5. . Метаинформационната формула, с която може да се изрази съгласие с нещо 

или някого, може да има една от следните две морфологични структури:

2.5.1. Структура на неразложимо съчетание от различни форми на прилагателно 
име + частицата АМИ. Например:

(3) РС: - Добра домакиня е Яна.
РР: - ! Къщата й свети от чистота.

(4) РС: - Глупав човек е Иван.
РР: - ! Да изпусне такова хубаво момиче.

(5) РС: - Умно момиче имаш.
РР: - ! С отличие завърши Университета.
2.5.2. Структура на неразчленимо едносъставно именно изречение, изградено от 

различни форми на прилагателно име + частицата НЕ + съюза АМИ + същото 
прилагателно име. Например:

(1) РС: - Богат човек е Максим.
РР: - ! Не си знае ни парите, ни къщите.

(2) РС: - Елегантна съпруга има Петров.
РР: - ! Дрехите си купува само от бутиците.

(3) РС: - Скромен човек е твоя колега.
РР: - ! Никога няма да го чуеш да се похвали

с нещо.

2.6. Метаинформационните формули, с които се изразява несъгласие с някого 
или с нещо, отбелязват границите между познатата и новата информация. Като 
неразчленими възклицателни изречения, тези металингвистични оператори в 
диалогичния текст същевременно са коректив на информацията, получена от репликата-
стимул [Стефанова 2001:б]. Те  могат да имат три различни морфологични структури.

2.6.1. Металингвистичният оператор може да бъде със структура, която е 
изградена от неразложимото съчетанието на частицата АМИ + прилагателно име.
Например:

(1) РС: - Все по-разумен става Иван.
РР: - , ! Само глупости върши.

(2) РС: - Смел човек е твоят зет.
РР: - ! Спи с нож под възглавницата.

(3) РС: - Мисля, че тя е болна.
РР: - ! Сигурно не е успяла да се събуди сутринта.
2.6.2. Металингвистичният оператор може да е със структура на непредикативна 

обектна синтагма с морфологични компоненти съществителното име ВЯТЪР +
прилагателно име. Например:

(1) РС: - Щедър мъж си има Иванова.
РР: - ! Само към чуждите хора.

(2) РС: - Скучен ден ще бъде.
РР: - ! Нали няма да си в къщи.

(3) РС: - Труден изпит имам.
РР: - ! Най-важното е да се явиш.

2.6.3. Металингвистичният оператор има структура на едносъставно безподложно 
просто изречение, което има следните морфологични компоненти: въпросителното 
местоименно наречие КАК +  бъдеще време на СЪМ + прилагателно име. Например:

(1) РС: - Талантлива жена е твоята шефка.
РР: - ! Човек е на главния редактор.

(2) РС: - Голям апартамент имаш.
РР: - ! Едва се побираме в него.

(3) РС: - Самотен човек е той.
РР: - ! Три деца има.
2.6.4. Металингвистичният оператор има структура на едносъставно безподложно 

просто изречение, което има следните морфологични компоненти: въпросителното 
местоименно наречие КАК + отрицателната формообразуващата частица НЕ за 
отрицание. Например:

1) РС: - И ти ли ходиш с него за риба?
РР: - Аз нямам време за губене.

Металингвистичната формула може да има и варианти, получени чрез употреба 
на повече частици. Например:

2) РС: - Повярва ли му?
РР: - ! Да не ме лъже за първи път.

2.7. Метаинформационният оператор, с който се изразява нежелание за действие 
и отрицателно отношение с аргументиране на отказа, има две различни морфологични  
структури с функции на едносъставни безподложни прости изречения:

2.7.1. Металингвистичният оператор може да има морфологична структура, 
изградена от отрицателната частица НЕ + кратката форма на личното местоимение 
за 1 л. ед. ч. Д. п. (МИ) + формата за 3. л. ед. ч. на спомагателния глагол съм (Е) + 
предлога ДО + съществително име. Например:
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В съответствие с комуникативното си предназначение метаинформационният 
оператор има необходимия структурен минимум на отделна единица обобщено 
съобщение. Като неразложимо съчетание той е модален елемент на диалогичната 
цялост.

2.3. Метаинформационният оператор, с който се изразява омаловажаването на 
някакъв факт или качеството на нещо, е образуван също по установен модел и с 
определени лексикални и граматични средства. В морфологичен план това са: формата 
за 3 л. ед. ч. ср. р. на личното местоимение ТО + частицата ПЪК + формите за род на 
числителното ЕДИН +  съществително име. Например:

(1) РС: - Цяла нощ гледахме по телевизията новогодишната програма.
РР: - ! Всяка година едно и също.

(2)РС: - Петрови са на вилата си.
РР: - ! Някаква дървена барака.

(3)РС: - Купили си апартамент.
РР: - ! С една стая и кухня.
Откъм синтаксис метаинформационната формула е непредикативна обектна 

синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателно изречение.
2.4. Метаинформационната формула, с която се изразява разграничение от факт, 

чрез аргументираното му отричане, е просто изречение, компонент в структурата на 
сложно съчинено противоположно изречение. Тази формула има морфологична 
структура, изградена от: членувано съществително име + възвратно личното 
местоимение СИ + формата за 3 л. ед. ч. на спомагателния глагол СЪМ + същото 
нечленувано име + съюзът НО.

(1) РС: - Нека да си довърша играта!
РР: - трябва да си учи!

(2) РС: - Трябва да купя първо дрехи на децата!
РР: - и ти имаш нужда от ново палто.

(3)РС: - Имам много работа!
РР: - човек трябва да си почива!
2.5. . Метаинформационната формула, с която може да се изрази съгласие с нещо 

или някого, може да има една от следните две морфологични структури:

2.5.1. Структура на неразложимо съчетание от различни форми на прилагателно 
име + частицата АМИ. Например:

(3) РС: - Добра домакиня е Яна.
РР: - ! Къщата й свети от чистота.

(4) РС: - Глупав човек е Иван.
РР: - ! Да изпусне такова хубаво момиче.

(5) РС: - Умно момиче имаш.
РР: - ! С отличие завърши Университета.
2.5.2. Структура на неразчленимо едносъставно именно изречение, изградено от 

различни форми на прилагателно име + частицата НЕ + съюза АМИ + същото 
прилагателно име. Например:

(1) РС: - Богат човек е Максим.
РР: - ! Не си знае ни парите, ни къщите.

(2) РС: - Елегантна съпруга има Петров.
РР: - ! Дрехите си купува само от бутиците.

(3) РС: - Скромен човек е твоя колега.
РР: - ! Никога няма да го чуеш да се похвали

с нещо.

2.6. Метаинформационните формули, с които се изразява несъгласие с някого 
или с нещо, отбелязват границите между познатата и новата информация. Като 
неразчленими възклицателни изречения, тези металингвистични оператори в 
диалогичния текст същевременно са коректив на информацията, получена от репликата-
стимул [Стефанова 2001:б]. Те  могат да имат три различни морфологични структури.

2.6.1. Металингвистичният оператор може да бъде със структура, която е 
изградена от неразложимото съчетанието на частицата АМИ + прилагателно име.
Например:

(1) РС: - Все по-разумен става Иван.
РР: - , ! Само глупости върши.

(2) РС: - Смел човек е твоят зет.
РР: - ! Спи с нож под възглавницата.

(3) РС: - Мисля, че тя е болна.
РР: - ! Сигурно не е успяла да се събуди сутринта.
2.6.2. Металингвистичният оператор може да е със структура на непредикативна 

обектна синтагма с морфологични компоненти съществителното име ВЯТЪР +
прилагателно име. Например:

(1) РС: - Щедър мъж си има Иванова.
РР: - ! Само към чуждите хора.

(2) РС: - Скучен ден ще бъде.
РР: - ! Нали няма да си в къщи.

(3) РС: - Труден изпит имам.
РР: - ! Най-важното е да се явиш.

2.6.3. Металингвистичният оператор има структура на едносъставно безподложно 
просто изречение, което има следните морфологични компоненти: въпросителното 
местоименно наречие КАК +  бъдеще време на СЪМ + прилагателно име. Например:

(1) РС: - Талантлива жена е твоята шефка.
РР: - ! Човек е на главния редактор.

(2) РС: - Голям апартамент имаш.
РР: - ! Едва се побираме в него.

(3) РС: - Самотен човек е той.
РР: - ! Три деца има.
2.6.4. Металингвистичният оператор има структура на едносъставно безподложно 

просто изречение, което има следните морфологични компоненти: въпросителното 
местоименно наречие КАК + отрицателната формообразуващата частица НЕ за 
отрицание. Например:

1) РС: - И ти ли ходиш с него за риба?
РР: - Аз нямам време за губене.

Металингвистичната формула може да има и варианти, получени чрез употреба 
на повече частици. Например:

2) РС: - Повярва ли му?
РР: - ! Да не ме лъже за първи път.

2.7. Метаинформационният оператор, с който се изразява нежелание за действие 
и отрицателно отношение с аргументиране на отказа, има две различни морфологични  
структури с функции на едносъставни безподложни прости изречения:

2.7.1. Металингвистичният оператор може да има морфологична структура, 
изградена от отрицателната частица НЕ + кратката форма на личното местоимение 
за 1 л. ед. ч. Д. п. (МИ) + формата за 3. л. ед. ч. на спомагателния глагол съм (Е) + 
предлога ДО + съществително име. Например:
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(1) РС: - Хайде на кино!
РР: - . Имам много за учене.

(2) РС: - Отиваме на разходка. Ще дойдеш ли с нас?

РР: - . Много ме боли глава.
(3) РС: - Ще изпеем ли някоя песен?!

РР: - ! Баба ми почина наскоро.
2.7.2. Металингвистичният оператор може да има морфологична структура, 

изградена от наречието САМО + предлога ДО + съществително име + кратката 
форма на личното местоимение за 1 л. ед. ч. Д. п. (МИ) + формата за 3 л. ед. ч. на 
спомагателния глагол съм (Е)+ наречието СЕГА. Например:

(1) РС: - Искам да те заведа на дискотека тази вечер.
РР: - ! Утре имам контролно.

(2) РС: - Казаха ми, че у вас скоро ще има сватба.
РР: - ! Но младите, не питат, искат.

(3) РС: - Но това ще е само шега!
РР: - ! Толкова работа имам.
Операторът , заедно с другия метаинформационен 

оператор , понякога предшества промяната на 
ролите (подател-получател) или промяна на темата. Чрез тези оператори подателят често 
известява, че започвайки нова реплика, ще заеме комуникативния канал и в следващия 
момент ще предаде новата информация.

Смяната на темата е много важен елемент в диалога, затова целта на тези 
оператори е да се привлече вниманието на получателя на информация. При промяна на 
темата в непосредствено съседство до тази метаинформационни формули могат да се 
появяват и други металингвистични единици, като метаинформационни глаголи
[Banczerouski 2000: 134]. Например:
(1) РР: - Каниш ме на екскурзия! ! Имам толкова 

неприятности в службата. , ти дали не можеш да ми помогнеш?
(2) РР: - Искаш да купуваме кола. ! И кво, кога смяташ да 

върнеш парите на брат си.
(3) РР: - Да му скроим номер? ! , приятел, който 

копае гроб другиму, сам пада в него!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на направено проучване на някои езикови средства за изразяване на 

метакомуникация в диалогичното общуване се експлицира семантиката на 
наблюдаваните метакомуникативните изказвания и се представя съставът на 
лексикално-граматическите средства, използвани за изразяването на всяко отделно 
значение.

В резултат на направения комуникативно-прагматическия анализ на 
наблюдаваните металингвистични формули, които във функционално-семантичен план
са близки, се правят следните два извода:

1. Анализираните граматически средства, които са смислово-семантично и 
формално-синтактично неразложими единства, изпълняват функции на 
металингвистични формули (елементи или оператори) в българските диалогични 
текстове.

2. Най-често наблюдаваните метаинформационни формули се реализират като 
неразчленими модални изречения, по-рядко като неразложими съчетания и само 
понякога – като прости  изречения (едно или двусъставни).

2. Наблюдаваните металингвистични формули във функционален план са такива 
метаинформационни връзки, които се преплитат с предметното информационно 
изразяване на диалогичното единство и в известен смисъл съединяват българския 
диалогичен текст.

В заключение бихме подчертали твърдото си убеждение, че при анализиране на 
диалогичното единство, като сложна комуникативна формация, трябва да се познават 
метаинформационните оператори във функционален план с граматична им структура и 
семантична им цялост. Това би позволило по-ефективното моделиране на всяка езикова 
комуникация.

Една от стъпките към това познание е настоящото наблюдение, което е една 
малка част от изследванията ни по проблемите на българския металингвистичен код.
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(1) РС: - Хайде на кино!
РР: - . Имам много за учене.

(2) РС: - Отиваме на разходка. Ще дойдеш ли с нас?

РР: - . Много ме боли глава.
(3) РС: - Ще изпеем ли някоя песен?!

РР: - ! Баба ми почина наскоро.
2.7.2. Металингвистичният оператор може да има морфологична структура, 

изградена от наречието САМО + предлога ДО + съществително име + кратката 
форма на личното местоимение за 1 л. ед. ч. Д. п. (МИ) + формата за 3 л. ед. ч. на 
спомагателния глагол съм (Е)+ наречието СЕГА. Например:

(1) РС: - Искам да те заведа на дискотека тази вечер.
РР: - ! Утре имам контролно.

(2) РС: - Казаха ми, че у вас скоро ще има сватба.
РР: - ! Но младите, не питат, искат.

(3) РС: - Но това ще е само шега!
РР: - ! Толкова работа имам.
Операторът , заедно с другия метаинформационен 

оператор , понякога предшества промяната на 
ролите (подател-получател) или промяна на темата. Чрез тези оператори подателят често 
известява, че започвайки нова реплика, ще заеме комуникативния канал и в следващия 
момент ще предаде новата информация.

Смяната на темата е много важен елемент в диалога, затова целта на тези 
оператори е да се привлече вниманието на получателя на информация. При промяна на 
темата в непосредствено съседство до тази метаинформационни формули могат да се 
появяват и други металингвистични единици, като метаинформационни глаголи
[Banczerouski 2000: 134]. Например:
(1) РР: - Каниш ме на екскурзия! ! Имам толкова 

неприятности в службата. , ти дали не можеш да ми помогнеш?
(2) РР: - Искаш да купуваме кола. ! И кво, кога смяташ да 

върнеш парите на брат си.
(3) РР: - Да му скроим номер? ! , приятел, който 

копае гроб другиму, сам пада в него!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на направено проучване на някои езикови средства за изразяване на 

метакомуникация в диалогичното общуване се експлицира семантиката на 
наблюдаваните метакомуникативните изказвания и се представя съставът на 
лексикално-граматическите средства, използвани за изразяването на всяко отделно 
значение.

В резултат на направения комуникативно-прагматическия анализ на 
наблюдаваните металингвистични формули, които във функционално-семантичен план
са близки, се правят следните два извода:

1. Анализираните граматически средства, които са смислово-семантично и 
формално-синтактично неразложими единства, изпълняват функции на 
металингвистични формули (елементи или оператори) в българските диалогични 
текстове.

2. Най-често наблюдаваните метаинформационни формули се реализират като 
неразчленими модални изречения, по-рядко като неразложими съчетания и само 
понякога – като прости  изречения (едно или двусъставни).

2. Наблюдаваните металингвистични формули във функционален план са такива 
метаинформационни връзки, които се преплитат с предметното информационно 
изразяване на диалогичното единство и в известен смисъл съединяват българския 
диалогичен текст.

В заключение бихме подчертали твърдото си убеждение, че при анализиране на 
диалогичното единство, като сложна комуникативна формация, трябва да се познават 
метаинформационните оператори във функционален план с граматична им структура и 
семантична им цялост. Това би позволило по-ефективното моделиране на всяка езикова 
комуникация.

Една от стъпките към това познание е настоящото наблюдение, което е една 
малка част от изследванията ни по проблемите на българския металингвистичен код.
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В трудах по сопоставительному описанию русского и болгарского языков 
неизменно подчеркивается, что одно из характерных различий между обоими языками 
– это широкое употребление в русском языке диминутивной лексики. Уменьшительные 
слова в русском языке употребляются, по наблюдениям Ив. Васевой, в два раза чаще 
чем в болгарском и выражают не только значение физической уменьшительности, но 
выполняют и целый ряд других функций [Васева 1982:165-167].

Такое широкое употребление уменьшительных слов в русском языке, которое 
можно заметить и без специальных подсчетов, лингвисты и культурологи связывают с 
особым настроем русского языкового сознания, для которого одним из ведущих 
концептов является концепт эмоциональности.

Известная исследовательница русского менталитета А. Вежбицкая среди 
основных концептов, существенных для русского национального характера, отмечает 
эмоциональность. Ее она ставит на первое место и определяет следующим образом: 
«эмоциональность - ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном 
изъявлении, высокий эмоциональный накал русской речи, богатство языковых средств 
для выражения эмоций и эмоциональных оттенков». Она ссылается на проведенные в 
Гарварде исследования русского национального характера, в которых особо 
отмечаются такие черты как экспрессивность, эмоциональность, экспансивность, 
легкость в выражении чувств и импульсивность [Вежбицкая 1996:33-34].

Уменьшительные слова выражают широкий круг значений и оттенков. Ив. Васева 
указывает на шесть основных значений в обоих языках: 1) значение реального 
(физического) уменьшения без или с едва заметным экспрессивным оттенком; 2) 
значение физического уменьшения + положительный экспрессивный оттенок (ласки, 
симпатии, сожаления и т.п.); 3) значение физического уменьшения + отрицательный 
экспрессивный оттенок (пренебрежения, иронии, насмешки, презрения и т.п.); 4) 
положительное экспрессивное значение (одобрения, ласки, симпатии); 5) 
отрицательное экспрессивное значение (неодобрения, пренебрежения, насмешки, 
иронии, презрения); 6) экспрессивно-усилительное значение (для усиления отрицания) 
[Васева 2006:18].

В своих наблюдениях над функционированием уменьшительности в русских 
художественных текстах и их переводом на болгарский язык Ив. Васева приводит 
интересные статистические данные. В десяти художественных произведениях таких 
русских писателей как М. Шолохов, Ал. Толстой, М. Горький, В. Катаев и другие она 
насчитала 1628 уменьшительных форм. При переводе на болгарский язык переводчики 
сохранили 1046 таких форм [Васева 2006:15]. Следует отметить, что выбор 

уменьшительных форм часто зависит и от квалификации переводчика. Большое 
количество уменьшительных слов в переводе иногда является признаком буквального и 
не совсем адекватного перевода. Известно, что в болгарском языке не наблюдается 
такое изобилие уменьшительных слов. В аналогичном корпусе болгарских текстов, 
включающем произведения таких болгарских писателей как Й. Йовков, Ел. Пелин, Ив. 
Петров, Ем. Станев и другие Ив. Васева насчитывает 771 уменьшительная форма из 
200 000 уменьшительных словоупотреблений [Васева 2006:14]. Этот факт еще раз 
доказывает, что употребление уменьшительных форм в болгарском языке примерно в 
два раза меньше, чем в русском языке. 

В большом пласте уменьшительных слов русского языка значительное место 
занимают уменьшительно-ласкательные обращения. Они составляют часть большой 
группы эмоционально-оценочных слов в русском языке, которые связываются с 
выражением категории оценки. А оценка - это один из типов прагматического 
значения, отражающего коммуникативные намерения говорящего [Арутюнова 1988:5]. 

Хорошо известно, что обращения, при помощи которых обычно начинается 
речевое общение, являются мощным регулятором межличностных отношений между 
коммуникантами – от выбора обращения в целом ряде случаев зависит протекание 
общения в режиме согласия или же в режиме конфликта [Николова 2002: 211]. 
Обращение всегда содержит оценку – статусную или эмоциональную. По словам Ю.Д.
Апресяна, в процессе речевого общения определенного речевого акта говорящий, 
употребляя слово или выражение, в семантике которого содержится оценка, направляет 
адресату скрытый императив „относись хорошо” или „относись плохо” к объекту, 
названному данным словом [Апресян 1995:159]. В семантике уменьшительно-
ласкательных обращений к адресату содержится сема одобрения, выражения 
положительных чувств и эмоций, которые направляет говорящему скрытый императив 
„относись хорошо”.

Оценочная семантика уменьшительно-ласкательных обращений выражает 
положительное отношение к адресату речи. Употребляя такие обращения, говорящий 
вкладывает разнообразные чувства доброжелательного отношения к адресату. По 
мнению И. Левонтиной в семантике таких обращений лежат три идеи: первая прямо 
указывает на соответствующее чувство (любимый, желанная, любовь моя, радость моя, 
счастье мое, ненаглядная и т.п.); вторая основана на идее ценности и уникальности 
объекта речи (дорогой, единственная, бесценный, золотой, сокровище мое, золотце); 
третья указывает на приятность, симпатичность объекта чувства (хорошая, сладкая). 
Последняя идея выражается через сравнение с разными симпатичными существами или 
предметами (зайка, киска, голубчик, лапочка) [Левонтина 2005:239]. 

Особенности перевода уменьшительно-ласкательных обращений рассмотрим
условно, разделяя их на две большие группы: ласкательные обращения, выраженные 
именами существительными и именами прилагательными .

В группе имен существительных рассмотрим перевод нескольких подгрупп -
ласкательных антропонимов и нарицательных имен.

Русские исследователи приводят довольно большие списки уменьшительных 
форм от разных имен собственных. В русской поисковой программе Яндекс можно 
найти довольно подробные списки уменьшительных форм от почти всех русских 
собственных имен. 

Так, например, от имени Елена приводятся свыше десяти вариантов: Лена, 
Леночка, Ленуся, Ленок, Алена, Аленка, Аленушка, Аленочка, Леся, Лесенька, Лесечка, 
Лёля, Лелечка, Елюша, Елюся, Люся, Люсенька, Лёна, Лёся, Ела, Еля, Елушка, Еленка, 
Олена.
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В трудах по сопоставительному описанию русского и болгарского языков 
неизменно подчеркивается, что одно из характерных различий между обоими языками 
– это широкое употребление в русском языке диминутивной лексики. Уменьшительные 
слова в русском языке употребляются, по наблюдениям Ив. Васевой, в два раза чаще 
чем в болгарском и выражают не только значение физической уменьшительности, но 
выполняют и целый ряд других функций [Васева 1982:165-167].

Такое широкое употребление уменьшительных слов в русском языке, которое 
можно заметить и без специальных подсчетов, лингвисты и культурологи связывают с 
особым настроем русского языкового сознания, для которого одним из ведущих 
концептов является концепт эмоциональности.

Известная исследовательница русского менталитета А. Вежбицкая среди 
основных концептов, существенных для русского национального характера, отмечает 
эмоциональность. Ее она ставит на первое место и определяет следующим образом: 
«эмоциональность - ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном 
изъявлении, высокий эмоциональный накал русской речи, богатство языковых средств 
для выражения эмоций и эмоциональных оттенков». Она ссылается на проведенные в 
Гарварде исследования русского национального характера, в которых особо 
отмечаются такие черты как экспрессивность, эмоциональность, экспансивность, 
легкость в выражении чувств и импульсивность [Вежбицкая 1996:33-34].

Уменьшительные слова выражают широкий круг значений и оттенков. Ив. Васева 
указывает на шесть основных значений в обоих языках: 1) значение реального 
(физического) уменьшения без или с едва заметным экспрессивным оттенком; 2) 
значение физического уменьшения + положительный экспрессивный оттенок (ласки, 
симпатии, сожаления и т.п.); 3) значение физического уменьшения + отрицательный 
экспрессивный оттенок (пренебрежения, иронии, насмешки, презрения и т.п.); 4) 
положительное экспрессивное значение (одобрения, ласки, симпатии); 5) 
отрицательное экспрессивное значение (неодобрения, пренебрежения, насмешки, 
иронии, презрения); 6) экспрессивно-усилительное значение (для усиления отрицания) 
[Васева 2006:18].

В своих наблюдениях над функционированием уменьшительности в русских 
художественных текстах и их переводом на болгарский язык Ив. Васева приводит 
интересные статистические данные. В десяти художественных произведениях таких 
русских писателей как М. Шолохов, Ал. Толстой, М. Горький, В. Катаев и другие она 
насчитала 1628 уменьшительных форм. При переводе на болгарский язык переводчики 
сохранили 1046 таких форм [Васева 2006:15]. Следует отметить, что выбор 

уменьшительных форм часто зависит и от квалификации переводчика. Большое 
количество уменьшительных слов в переводе иногда является признаком буквального и 
не совсем адекватного перевода. Известно, что в болгарском языке не наблюдается 
такое изобилие уменьшительных слов. В аналогичном корпусе болгарских текстов, 
включающем произведения таких болгарских писателей как Й. Йовков, Ел. Пелин, Ив. 
Петров, Ем. Станев и другие Ив. Васева насчитывает 771 уменьшительная форма из 
200 000 уменьшительных словоупотреблений [Васева 2006:14]. Этот факт еще раз 
доказывает, что употребление уменьшительных форм в болгарском языке примерно в 
два раза меньше, чем в русском языке. 

В большом пласте уменьшительных слов русского языка значительное место 
занимают уменьшительно-ласкательные обращения. Они составляют часть большой 
группы эмоционально-оценочных слов в русском языке, которые связываются с 
выражением категории оценки. А оценка - это один из типов прагматического 
значения, отражающего коммуникативные намерения говорящего [Арутюнова 1988:5]. 

Хорошо известно, что обращения, при помощи которых обычно начинается 
речевое общение, являются мощным регулятором межличностных отношений между 
коммуникантами – от выбора обращения в целом ряде случаев зависит протекание 
общения в режиме согласия или же в режиме конфликта [Николова 2002: 211]. 
Обращение всегда содержит оценку – статусную или эмоциональную. По словам Ю.Д.
Апресяна, в процессе речевого общения определенного речевого акта говорящий, 
употребляя слово или выражение, в семантике которого содержится оценка, направляет 
адресату скрытый императив „относись хорошо” или „относись плохо” к объекту, 
названному данным словом [Апресян 1995:159]. В семантике уменьшительно-
ласкательных обращений к адресату содержится сема одобрения, выражения 
положительных чувств и эмоций, которые направляет говорящему скрытый императив 
„относись хорошо”.

Оценочная семантика уменьшительно-ласкательных обращений выражает 
положительное отношение к адресату речи. Употребляя такие обращения, говорящий 
вкладывает разнообразные чувства доброжелательного отношения к адресату. По 
мнению И. Левонтиной в семантике таких обращений лежат три идеи: первая прямо 
указывает на соответствующее чувство (любимый, желанная, любовь моя, радость моя, 
счастье мое, ненаглядная и т.п.); вторая основана на идее ценности и уникальности 
объекта речи (дорогой, единственная, бесценный, золотой, сокровище мое, золотце); 
третья указывает на приятность, симпатичность объекта чувства (хорошая, сладкая). 
Последняя идея выражается через сравнение с разными симпатичными существами или 
предметами (зайка, киска, голубчик, лапочка) [Левонтина 2005:239]. 

Особенности перевода уменьшительно-ласкательных обращений рассмотрим
условно, разделяя их на две большие группы: ласкательные обращения, выраженные 
именами существительными и именами прилагательными .

В группе имен существительных рассмотрим перевод нескольких подгрупп -
ласкательных антропонимов и нарицательных имен.

Русские исследователи приводят довольно большие списки уменьшительных 
форм от разных имен собственных. В русской поисковой программе Яндекс можно 
найти довольно подробные списки уменьшительных форм от почти всех русских 
собственных имен. 

Так, например, от имени Елена приводятся свыше десяти вариантов: Лена, 
Леночка, Ленуся, Ленок, Алена, Аленка, Аленушка, Аленочка, Леся, Лесенька, Лесечка, 
Лёля, Лелечка, Елюша, Елюся, Люся, Люсенька, Лёна, Лёся, Ела, Еля, Елушка, Еленка, 
Олена.
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От имени Борис: Боря, Боренька, Боречка, Борюша, Борюня, Борюся, Боряша, 
Боба, Бориска; от имени Валентина: Валя, Валечка, Валенька, Валюша; от имени 
Виталий: Виталик, Виталя, Витя, Талик, Виташа, Витюша; от имени Владимир: Вова, 
Вовик, Вовка, Володя, Лодя, Ладик, Владик, Воля, Волька; от имени Алина: Алиночка, 
Алинка, Алиша, Алишка, Алинчик, Алишечка, Алинуся, Алюся, Алинушка, Алинуля, 
Алишенька, Аля, Алька, Лина, Ли, Алинусичка, Алечка, Алюсик, Альчик; от имени 
Наталия: Наталия сокращенные и уменьшительные формы: Ната, Наташа, Наталя, 
Тага, Натуся и многие другие.

В своей книге о русской разговорной речи (1979) Е. А. Земская приводит часто 
встречающиеся в речи уменьшительные мужские и женские имена. Наиболее 
употребительны уменьшительные мужские имена: Николай - Коля; Александр - Саша, 
Шура, Саня; Анатолий - Толя; Борис - Боря; Дмитрий - Митя и Дима; Иван - Ваня; 
Сергей - Сережа; Леонид - Леня; Андрей - Андрюша; Василий - Вася; Михаил - Миша; 
Виктор - Витя; Валентин - Валя. А наиболее употребительные женские имена: 
Наталья - Наташа; Анна - Аня; Екатерина - Катя; Елизавета - Лиза; Мария - Маша, 
Маня; Ирина - Ира; Елена - Лена; Ольга - Оля; Татьяна - Таня; Людмила - Люда, Люся 
и Мила; Любовь - Люба; Надежда - Надя. [Земская 1979:226]. 

По мнению Хр. Пантелеевой в современном болгарском языке под влиянием 
русского языка появились уменьшительно-ласкательные формы на -а/-я: Ваня, Вася, 
Катя, Надя, Петя, Соня, Таня, Гриша, Митя, Саша и другие. Исследовательница так 
же считает, что в последние годы очень популярны обращения на -и, которые 
сформировались не только под влиянием западноевропейских языков, но и благодаря 
желанию подражать этой культуре. Такие формы образуются от женских имен: Василка 
- Веси, Велика - Вили, Донка - Диди, Евгения - Жени, Параскева - Кети, Лилия или 
Лияна - Лили, Мария - Мими, Мери, Муци, Надежда или Невяна - Нели, Сийка - Сиси, 
Тодорка - Тити, Стефанка - Фани; от мужских имен: Борис - Боби, Цоньо - Джони, 
Кирил - Кики, Симеон - Мони, Петър - Пепи, Тодор - Тони и другие. А имена, 
заканчивающиеся на -ета: Анета, Дорета, Жанета появились в болгарском языке под 
влиянием французского языка [Пантелеева 1994:68]. 

В разных типах обращений в русском языке используется различный набор 
суффиксов. В нашей картотеке разряд уменьшительных антропонимов в роли 
обращения чаще всего строится при помощи суффиксов -ушк-,-енька, -ечка-, -ка-, -ко-:
- Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись (Н.Островский); К тебе, Тонечка, гости. 
Можно? (Н. Островский); Наташка! - пронзительно закричала Маргарита (М.
Булгаков).

При переводе на болгарский язык чаще всего используется прием 
транслитерации, при котором передача звукового или буквенного облика иноязычной 
лексической единицы сохраняется: Сыпь, , сыпь! - раздалось со всех сторон 
(Н. Островский) - Карай, , карай! - развикаха се от всички страни (перевод 
Л. Стоянов); Иди, , он один (Н. Островский) - Влез, , той е сам 
(перевод Л. Стоянов); , приносите воды! (Н. Островский) - донесете 
вода! (перевод Л. Стоянов). А в редких случаях переводчик вносит несущественные 
изменения: К тебе, , гости. Можно? (Н. Островский) - , имаш гост. 
Да влезе ли? (перевод Л.Стоянов); , марш домой сейчас же! Я тебе покажу, 
мерзавцу (Н. Островский) - , марш в къщи, веднага! Ще те науча аз тебе, 
мръснико! (перевод Л. Стоянов). Суффикс -ка (Сережка) в последнем примере 
выражает пренебрежительное отношение к адресату, а такое значение в болгарском 
переводе не ощущается. 

При переводе уменьшительных антропонимов в роли обращения все оттенки 
значения можно передать и при помощи других переводческих приемов -

калькирования (процесс буквального перевода слов и словосочетаний), ситуативного 
перевода или компенсации. Примером может послужить перевод детской повести Н.
Носова „Незнайка в солнечном городе”, где имена некоторых героев вполне сохранили 
свое уменьшительно-ласкательное звучание и адекватно соотносятся с 
миропониманием болгарского читателя:

Эй, , здравствуй! - закричал Незнайка, когда подошел 
совсем близко. - Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть (Н. Носов) - Ей, ,
здравей! - завика Незнайко, когато стигна до тях. - Гледай, имаме си вече 
автомобил (перевод И. Панова); А ты, , лучше не ешь мороженого (Н. Носов) 
- Ти, , по-добре не яж сладолед (перевод И. Панова); А что, , если мы 
с тобой устроим книжный театр? (Н. Носов) - Какво ще кажеш, , ако ние с 
тебе открием книжен театър? (перевод И.Панова); Здравствуй, ! Вот 
приятная встреча! (Н. Носов) - Здравей, ! Ето ти приятна среща! (перевод И.
Панова); А скажи, пожалуйста, , почему ты носишь коротенькие штанишки? 
(Н. Носов) - Кажи, моля ти се, , защо носиш къси панталони? (перевод И.
Панова); Ну извини, , я не знал (Н. Носов) - Е, извинявай, , аз не знаех 
(перевод И. Панова).

Переводчик И. Панова перевела имена других героев, используя разные 
лексические трансформации. Так например, имя Кнопочка (копче, бутонче) звучит на 
болгарском языке как Карфичка: Слушай, , что это такое? (Н.Носов) -
Слушай, , какво е това? (перевод И. Панова). Имя Карасик (каракуда) - как 
Плъхчо: Здравствуй, , - сказал Клепка этому веретенообразному коротышке 
(Н. Носов) - Здравей, - каза Заварко на вретенообразното дребосъче (перевод 
И. Панова). А имя Коржик (сладкая лепешка из недрожевого теста) не имеет 
эквивалентного аналога на болгарском языке, поэтому переводчик на основе круглой 
формы коржика перевел имя героя как Геврек (круглый бублик с кунжутом): С добрым 
утречком, ! - приветливо сказала она - Как вы себя чувствуете? (Н.Носов) —
Добро утро, — приветливо каза тя. — Как се чувствувате? (перевод И.
Панова).

В нарицательных именах-обращениях с уменьшительно-ласкательным значением 
в нашем корпусе используются чаще всего следующие суффиксы -еньк, -очка, -чик, -
шка, -ок, -ик: Прыгай, ! (Н. Островский); Это ясно, (Н.
Островский); , это вздор (М. Булгаков); Я для вас, , и ржавого 
гвоздя не вбил бы (Н. Островский); , милочка, красавица, - засипел Коровьев 
(М. Булгаков); Маня, , знала бы ты как я испугался (Т. Полякова).

Перевод нарицательных имен-обращений рассмотрим по группам: 

- – В русском языке существует довольно большой ряд 
уменьшительных существительных от слова мать - мамочка, мамуся, мамуля, 
мамулечка, маманя, мамаша и т.д. и несколько меньше - от слова отец - папочка, 
папенька, папаша. Обращения к матери обычно переводят на болгарский язык со 
словом мамичко, майче, майчице или мамо, а к отцу - татко, тате или татенце
(обращение татенце в современном болгарском языке, кроме уменьшительно-
ласкательного значения, имеет и негативную коннотацию): Ну, я же тебе 
сказал, это недоразумение, успокойся, пожалуйста, лежи (А. Рыбаков) - Хайде, 

, нали ти казах, това е недоразумение, успокой се, моля ти се, лежи си 
(перевод З. Петрова); Нет, , перепелки! (Н. Островский) - Нямам никаква 
гълъбица, ! (перевод Л.Стоянов); Но, – начала было Елена (И.
Тургенев) - Но, ... - започна Елена. (перевод Г. Константинов); В других случаях 
переводчик употребляет недиминутивные формы: Вот, , вам поддержка от 



23�Семантика и перевод уменьшительно-ласкательных обращений ...

От имени Борис: Боря, Боренька, Боречка, Борюша, Борюня, Борюся, Боряша, 
Боба, Бориска; от имени Валентина: Валя, Валечка, Валенька, Валюша; от имени 
Виталий: Виталик, Виталя, Витя, Талик, Виташа, Витюша; от имени Владимир: Вова, 
Вовик, Вовка, Володя, Лодя, Ладик, Владик, Воля, Волька; от имени Алина: Алиночка, 
Алинка, Алиша, Алишка, Алинчик, Алишечка, Алинуся, Алюся, Алинушка, Алинуля, 
Алишенька, Аля, Алька, Лина, Ли, Алинусичка, Алечка, Алюсик, Альчик; от имени 
Наталия: Наталия сокращенные и уменьшительные формы: Ната, Наташа, Наталя, 
Тага, Натуся и многие другие.

В своей книге о русской разговорной речи (1979) Е. А. Земская приводит часто 
встречающиеся в речи уменьшительные мужские и женские имена. Наиболее 
употребительны уменьшительные мужские имена: Николай - Коля; Александр - Саша, 
Шура, Саня; Анатолий - Толя; Борис - Боря; Дмитрий - Митя и Дима; Иван - Ваня; 
Сергей - Сережа; Леонид - Леня; Андрей - Андрюша; Василий - Вася; Михаил - Миша; 
Виктор - Витя; Валентин - Валя. А наиболее употребительные женские имена: 
Наталья - Наташа; Анна - Аня; Екатерина - Катя; Елизавета - Лиза; Мария - Маша, 
Маня; Ирина - Ира; Елена - Лена; Ольга - Оля; Татьяна - Таня; Людмила - Люда, Люся 
и Мила; Любовь - Люба; Надежда - Надя. [Земская 1979:226]. 

По мнению Хр. Пантелеевой в современном болгарском языке под влиянием 
русского языка появились уменьшительно-ласкательные формы на -а/-я: Ваня, Вася, 
Катя, Надя, Петя, Соня, Таня, Гриша, Митя, Саша и другие. Исследовательница так 
же считает, что в последние годы очень популярны обращения на -и, которые 
сформировались не только под влиянием западноевропейских языков, но и благодаря 
желанию подражать этой культуре. Такие формы образуются от женских имен: Василка 
- Веси, Велика - Вили, Донка - Диди, Евгения - Жени, Параскева - Кети, Лилия или 
Лияна - Лили, Мария - Мими, Мери, Муци, Надежда или Невяна - Нели, Сийка - Сиси, 
Тодорка - Тити, Стефанка - Фани; от мужских имен: Борис - Боби, Цоньо - Джони, 
Кирил - Кики, Симеон - Мони, Петър - Пепи, Тодор - Тони и другие. А имена, 
заканчивающиеся на -ета: Анета, Дорета, Жанета появились в болгарском языке под 
влиянием французского языка [Пантелеева 1994:68]. 

В разных типах обращений в русском языке используется различный набор 
суффиксов. В нашей картотеке разряд уменьшительных антропонимов в роли 
обращения чаще всего строится при помощи суффиксов -ушк-,-енька, -ечка-, -ка-, -ко-:
- Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись (Н.Островский); К тебе, Тонечка, гости. 
Можно? (Н. Островский); Наташка! - пронзительно закричала Маргарита (М.
Булгаков).

При переводе на болгарский язык чаще всего используется прием 
транслитерации, при котором передача звукового или буквенного облика иноязычной 
лексической единицы сохраняется: Сыпь, , сыпь! - раздалось со всех сторон 
(Н. Островский) - Карай, , карай! - развикаха се от всички страни (перевод 
Л. Стоянов); Иди, , он один (Н. Островский) - Влез, , той е сам 
(перевод Л. Стоянов); , приносите воды! (Н. Островский) - донесете 
вода! (перевод Л. Стоянов). А в редких случаях переводчик вносит несущественные 
изменения: К тебе, , гости. Можно? (Н. Островский) - , имаш гост. 
Да влезе ли? (перевод Л.Стоянов); , марш домой сейчас же! Я тебе покажу, 
мерзавцу (Н. Островский) - , марш в къщи, веднага! Ще те науча аз тебе, 
мръснико! (перевод Л. Стоянов). Суффикс -ка (Сережка) в последнем примере 
выражает пренебрежительное отношение к адресату, а такое значение в болгарском 
переводе не ощущается. 

При переводе уменьшительных антропонимов в роли обращения все оттенки 
значения можно передать и при помощи других переводческих приемов -

калькирования (процесс буквального перевода слов и словосочетаний), ситуативного 
перевода или компенсации. Примером может послужить перевод детской повести Н.
Носова „Незнайка в солнечном городе”, где имена некоторых героев вполне сохранили 
свое уменьшительно-ласкательное звучание и адекватно соотносятся с 
миропониманием болгарского читателя:

Эй, , здравствуй! - закричал Незнайка, когда подошел 
совсем близко. - Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть (Н. Носов) - Ей, ,
здравей! - завика Незнайко, когато стигна до тях. - Гледай, имаме си вече 
автомобил (перевод И. Панова); А ты, , лучше не ешь мороженого (Н. Носов) 
- Ти, , по-добре не яж сладолед (перевод И. Панова); А что, , если мы 
с тобой устроим книжный театр? (Н. Носов) - Какво ще кажеш, , ако ние с 
тебе открием книжен театър? (перевод И.Панова); Здравствуй, ! Вот 
приятная встреча! (Н. Носов) - Здравей, ! Ето ти приятна среща! (перевод И.
Панова); А скажи, пожалуйста, , почему ты носишь коротенькие штанишки? 
(Н. Носов) - Кажи, моля ти се, , защо носиш къси панталони? (перевод И.
Панова); Ну извини, , я не знал (Н. Носов) - Е, извинявай, , аз не знаех 
(перевод И. Панова).

Переводчик И. Панова перевела имена других героев, используя разные 
лексические трансформации. Так например, имя Кнопочка (копче, бутонче) звучит на 
болгарском языке как Карфичка: Слушай, , что это такое? (Н.Носов) -
Слушай, , какво е това? (перевод И. Панова). Имя Карасик (каракуда) - как 
Плъхчо: Здравствуй, , - сказал Клепка этому веретенообразному коротышке 
(Н. Носов) - Здравей, - каза Заварко на вретенообразното дребосъче (перевод 
И. Панова). А имя Коржик (сладкая лепешка из недрожевого теста) не имеет 
эквивалентного аналога на болгарском языке, поэтому переводчик на основе круглой 
формы коржика перевел имя героя как Геврек (круглый бублик с кунжутом): С добрым 
утречком, ! - приветливо сказала она - Как вы себя чувствуете? (Н.Носов) —
Добро утро, — приветливо каза тя. — Как се чувствувате? (перевод И.
Панова).

В нарицательных именах-обращениях с уменьшительно-ласкательным значением 
в нашем корпусе используются чаще всего следующие суффиксы -еньк, -очка, -чик, -
шка, -ок, -ик: Прыгай, ! (Н. Островский); Это ясно, (Н.
Островский); , это вздор (М. Булгаков); Я для вас, , и ржавого 
гвоздя не вбил бы (Н. Островский); , милочка, красавица, - засипел Коровьев 
(М. Булгаков); Маня, , знала бы ты как я испугался (Т. Полякова).

Перевод нарицательных имен-обращений рассмотрим по группам: 

- – В русском языке существует довольно большой ряд 
уменьшительных существительных от слова мать - мамочка, мамуся, мамуля, 
мамулечка, маманя, мамаша и т.д. и несколько меньше - от слова отец - папочка, 
папенька, папаша. Обращения к матери обычно переводят на болгарский язык со 
словом мамичко, майче, майчице или мамо, а к отцу - татко, тате или татенце
(обращение татенце в современном болгарском языке, кроме уменьшительно-
ласкательного значения, имеет и негативную коннотацию): Ну, я же тебе 
сказал, это недоразумение, успокойся, пожалуйста, лежи (А. Рыбаков) - Хайде, 

, нали ти казах, това е недоразумение, успокой се, моля ти се, лежи си 
(перевод З. Петрова); Нет, , перепелки! (Н. Островский) - Нямам никаква 
гълъбица, ! (перевод Л.Стоянов); Но, – начала было Елена (И.
Тургенев) - Но, ... - започна Елена. (перевод Г. Константинов); В других случаях 
переводчик употребляет недиминутивные формы: Вот, , вам поддержка от 
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мужа. (Н. Остравский) - Ето, , малко помощ от мъжа (перевод Л. Стоянов); 
Да, , кашу заварили, теперь от дома отрекайся (Н. Островский) - Да, ,
забъркахме ние една каша, та прощавайте вече дом и семейство (перевод Л.
Стоянов).

Очень интересен перевод обращений батюшка и матушка. Эти обращения не 
имеют болгарских аналогов, поэтому при их переводе используют множество 
функциональных эквивалентов, зависящих от ряда факторов. Так например, Г. 
Костадинова считает, что подходящими в определенных ситуациях могут оказаться 
слова типа бащице, майчице, миличък, куме (кумице), свате, докторе, майсторе, 
съседке, стопанке, бабо, ваша милост (с архаическим оттенком). Обращения 
матушка и батюшка с пренебрежительным оттенком и сильным экспрессивным 
звучанием переводят на болгарский язык словами драги/драга, миличък/миличка, мили 
мой/мила моя. А батюшка в значении „священник” переводится на болгарском языке 
как отче [Костадинова 1987:130].

- – Уменьшительно-ласкательные обращения от слова брат в 
нашем корпусе разнообразны: братец, браток, братик, братишка. На болгарский язык 
переводятся при помощи форм типа братко, братле, братче, мой човек и др. 
Поскольку слово брат может выражать обращение и к неродному человеку, в переводе 
встречаются и другие его аналоги: Нет, ! (Ч. Айтматов) - Не, !
(перевод М. Златанова); И ты, тоже, - обернулся он к Иванову, - побудь-ка 
лучше тут (Б. Акунин) - И ти, , също -обърна се към Иванов, - вземи да 
останеш най-добре тук (перевод С. Бранц); Знаю, знаю без тебя! - сказал 
штабс-капитан, - уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку (М.
Лермонтов) - Зная, , зная и без тебе! - каза щабскапитанът. - Ах, тези 
мошеници! Използуват всеки случай, само да смъкнат за водка (перевод Хр Радевски); 
Как ты, , насчет большевистской партии и коммунистической идеи 
рассматриваешь? (Н. Островский) - Ти, , как гледаш на болшевишката партия 
и комунистическата идея? (перевод Л. Стоянов). 

В исследуемом нами корпусе уменьшительно-ласкательное обращение сестрица
переводится на болгарский язык аналогичным словом сестрице или сестричке: Приляг, 

! (Н. Гоголь) - Полегни, (перевод К. Константинов); Ну, дорогая 
…(А. Рыбаков) - Е, скъпа ми ... (перевод З. Петрова).

- – От слова дочь уменьшительно-ласкательные обращения дочка и 
доченька переводят на болгарский язык дъще/мила ми дъще: Здравствуй, доченька, ― 
сказала Кира. ― Я тебя не разбудила? (И. Безладнова). При обращении к сыну чаще 
всего встречаются формы сынок и сыночек. Они переводятся на болгарский язык 
словами синко или чедо: Прыгай, ! (Н. Островский) - Скачай, ! (перевод Л.
Стоянов).

- - Уменьшительно-ласкательные обращения к бабушке и 
дедушке обычно бабуся, бабуля, дедуся, дедуля. Они переводятся на болгарский язык 
нейтральными обращениями бабо и дядо. Редко употребляется обращение бабче. 
Пусти, переночевать (Н. Гоголь) - Пусни ни, , да пренощуваме (перевод И.
Добрев); Умилосердись, ! (Н. Гоголь) - Смили се, ! (перевод И. Добрев).

– К этой группе относятся обращения типа ежик, зайчик, 
котенок, рыбка, пташечка, голубчик, голубушка и многие другие. При переводе таких 
обращений переводчики обычно употребляют не только зоонимы: Кушай, (Н.
Островский) - Яж, (перевод Л. Стоянов), а и другие формы типа: скъпа/скъпи, 
мила/миличка/миличък, пиленце: Нет, . Чуть было не укусил, но все-таки не 
укусил (Н. Носов) - Не, . Малко остана да ме ухапе, но: не можа (перевод И.
Панова). Обращения голубчик и голубушка выражают доброжелательное отношение к 

адресату. Однако при переводе этих обращений, болгарские соответствия гълъбче и 
гълъбице оказываются неподходящими и звучат неестественно, так как редко 
употребляются в болгарском языке и чаще имеют ироническое или грубое значение. 
Если голубчик относится к ребенку, то перевод гълъбче (пиленце, миличко) вполне 
соотносится с болгарской картиной мира. По мнению Г. Костадиновой в сочетаниях 
голубчик/голубушка+имя адресата или другое обращение буквальный перевод является 
неуместным. Лучший способ - это использовать формы типа мила, скъпа, любима, мили 
приятелю и другие. В случаях выражения неудовлетворения или иронии к 
собеседнику, эти обращения переводят на болгарский язык при помощи 
прилагательных драги/драга, миличък/миличка, мой човек/мила моя, мойто 
момче/мойто момиче и т.д. [Костадинова 1987:131].

- К этой группе относятся обращения душенька, ангелок, 
звездочка, солнышко, золотко и др. Эти обращения переводятся на болгарский язык 
аналогичными уменьшительно-ласкательными обращениями: Маня, ,
знала бы ты как я испугался (Т.Полякова) - Маня, , само да знаеш как се 
изплаших! (перевод И.Митева). В болгарском языке обращение душенька имеет 
прямое соответствие – душице, душичке, душко, но в отличие от русского языка, 
подобное обращения является нетипичным по отношению к лицам мужского пола. 
Кроме того, в русском языке это обращение употребляется и в ситуациях общения 
между коммуникантами на „Вы” [Костадинова 1987:132].

– К этой группе относим обращения цветочек, яблочко, 
березонька, которые являются нетипичными для болгарского адресата, поэтому при 
переводе обычно используются обращения, свойственные общепринятому узусу и 
миропониманию болгарского реципиента, как например слънчице, зайче, ангелче, 
гълъбче, пиленце, душичке, душице, душко и другие существительные, а так же иногда и 
прилагательное драги + притяжательное местоимение или прилагательное в членной 
форме + краткое притяжательное местоимение типа милият ми, милата ми, милото 
ми. Отсутствие в болгарском языке такого обилия ласкательных нарицательных имен, 
без сомнения, приводит в затруднение каждого переводчика.

-

Ласкательное отношение к адресату, любовь, близость, говорящий показывает, 
используя обращения, выраженные именем прилагательным. В них содержится 
особенно яркое оценочное значение. По мнению Ш. Балли „любая категория 
оценочных слов ведет свое происхождение от прилагательных” [Балли 2003:271].

В русском языке существует довольно большое количество уменьшительных 
форм прилагательных. Имена прилагательные с суффиксом -еньк- чрезвычайно 
широко употребляются в речи. В нашем корпусе с этим суффиксом чаще всего 
встречаются обращения: миленький, хорошенький, добренький, родненький, бедненький: 

Родион Романович! ! да вы этак себя с ума сведете, уверяю вас, э-эх! 
А-ах! (Ф. Достоевский) - Родион Романович, , та вие така до лудост ще се 
докарате, уверявам ви, е-ех! А-ах! (перевод Г. Константинов); Знаю, что выстрелишь, 
зверок (Ф. Достоевский) - Зная, че ще стреляш, зверче (перевод Г.
Константинов); Здравствуй, Буратино! Куда так спешишь? (Ал.
Толстой) - Здравей, Буратино. Закъде тъй бързаш? (перевод Г.
Костадинов); Ах вы, ! Зачем же вас в клетку заперли? (Н. Носов) - Ах, 

ми! Защо са ви затворили в тия клетки? (перевод И. Панова); 
Русское обращение родной/родненький при переводе на болгарский язык 

получает весьма разнообразные аналоги, так как в болгарском языке отсутствует 



2�1Семантика и перевод уменьшительно-ласкательных обращений ...

мужа. (Н. Остравский) - Ето, , малко помощ от мъжа (перевод Л. Стоянов); 
Да, , кашу заварили, теперь от дома отрекайся (Н. Островский) - Да, ,
забъркахме ние една каша, та прощавайте вече дом и семейство (перевод Л.
Стоянов).

Очень интересен перевод обращений батюшка и матушка. Эти обращения не 
имеют болгарских аналогов, поэтому при их переводе используют множество 
функциональных эквивалентов, зависящих от ряда факторов. Так например, Г. 
Костадинова считает, что подходящими в определенных ситуациях могут оказаться 
слова типа бащице, майчице, миличък, куме (кумице), свате, докторе, майсторе, 
съседке, стопанке, бабо, ваша милост (с архаическим оттенком). Обращения 
матушка и батюшка с пренебрежительным оттенком и сильным экспрессивным 
звучанием переводят на болгарский язык словами драги/драга, миличък/миличка, мили 
мой/мила моя. А батюшка в значении „священник” переводится на болгарском языке 
как отче [Костадинова 1987:130].

- – Уменьшительно-ласкательные обращения от слова брат в 
нашем корпусе разнообразны: братец, браток, братик, братишка. На болгарский язык 
переводятся при помощи форм типа братко, братле, братче, мой човек и др. 
Поскольку слово брат может выражать обращение и к неродному человеку, в переводе 
встречаются и другие его аналоги: Нет, ! (Ч. Айтматов) - Не, !
(перевод М. Златанова); И ты, тоже, - обернулся он к Иванову, - побудь-ка 
лучше тут (Б. Акунин) - И ти, , също -обърна се към Иванов, - вземи да 
останеш най-добре тук (перевод С. Бранц); Знаю, знаю без тебя! - сказал 
штабс-капитан, - уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку (М.
Лермонтов) - Зная, , зная и без тебе! - каза щабскапитанът. - Ах, тези 
мошеници! Използуват всеки случай, само да смъкнат за водка (перевод Хр Радевски); 
Как ты, , насчет большевистской партии и коммунистической идеи 
рассматриваешь? (Н. Островский) - Ти, , как гледаш на болшевишката партия 
и комунистическата идея? (перевод Л. Стоянов). 

В исследуемом нами корпусе уменьшительно-ласкательное обращение сестрица
переводится на болгарский язык аналогичным словом сестрице или сестричке: Приляг, 

! (Н. Гоголь) - Полегни, (перевод К. Константинов); Ну, дорогая 
…(А. Рыбаков) - Е, скъпа ми ... (перевод З. Петрова).

- – От слова дочь уменьшительно-ласкательные обращения дочка и 
доченька переводят на болгарский язык дъще/мила ми дъще: Здравствуй, доченька, ― 
сказала Кира. ― Я тебя не разбудила? (И. Безладнова). При обращении к сыну чаще 
всего встречаются формы сынок и сыночек. Они переводятся на болгарский язык 
словами синко или чедо: Прыгай, ! (Н. Островский) - Скачай, ! (перевод Л.
Стоянов).

- - Уменьшительно-ласкательные обращения к бабушке и 
дедушке обычно бабуся, бабуля, дедуся, дедуля. Они переводятся на болгарский язык 
нейтральными обращениями бабо и дядо. Редко употребляется обращение бабче. 
Пусти, переночевать (Н. Гоголь) - Пусни ни, , да пренощуваме (перевод И.
Добрев); Умилосердись, ! (Н. Гоголь) - Смили се, ! (перевод И. Добрев).

– К этой группе относятся обращения типа ежик, зайчик, 
котенок, рыбка, пташечка, голубчик, голубушка и многие другие. При переводе таких 
обращений переводчики обычно употребляют не только зоонимы: Кушай, (Н.
Островский) - Яж, (перевод Л. Стоянов), а и другие формы типа: скъпа/скъпи, 
мила/миличка/миличък, пиленце: Нет, . Чуть было не укусил, но все-таки не 
укусил (Н. Носов) - Не, . Малко остана да ме ухапе, но: не можа (перевод И.
Панова). Обращения голубчик и голубушка выражают доброжелательное отношение к 

адресату. Однако при переводе этих обращений, болгарские соответствия гълъбче и 
гълъбице оказываются неподходящими и звучат неестественно, так как редко 
употребляются в болгарском языке и чаще имеют ироническое или грубое значение. 
Если голубчик относится к ребенку, то перевод гълъбче (пиленце, миличко) вполне 
соотносится с болгарской картиной мира. По мнению Г. Костадиновой в сочетаниях 
голубчик/голубушка+имя адресата или другое обращение буквальный перевод является 
неуместным. Лучший способ - это использовать формы типа мила, скъпа, любима, мили 
приятелю и другие. В случаях выражения неудовлетворения или иронии к 
собеседнику, эти обращения переводят на болгарский язык при помощи 
прилагательных драги/драга, миличък/миличка, мой човек/мила моя, мойто 
момче/мойто момиче и т.д. [Костадинова 1987:131].

- К этой группе относятся обращения душенька, ангелок, 
звездочка, солнышко, золотко и др. Эти обращения переводятся на болгарский язык 
аналогичными уменьшительно-ласкательными обращениями: Маня, ,
знала бы ты как я испугался (Т.Полякова) - Маня, , само да знаеш как се 
изплаших! (перевод И.Митева). В болгарском языке обращение душенька имеет 
прямое соответствие – душице, душичке, душко, но в отличие от русского языка, 
подобное обращения является нетипичным по отношению к лицам мужского пола. 
Кроме того, в русском языке это обращение употребляется и в ситуациях общения 
между коммуникантами на „Вы” [Костадинова 1987:132].

– К этой группе относим обращения цветочек, яблочко, 
березонька, которые являются нетипичными для болгарского адресата, поэтому при 
переводе обычно используются обращения, свойственные общепринятому узусу и 
миропониманию болгарского реципиента, как например слънчице, зайче, ангелче, 
гълъбче, пиленце, душичке, душице, душко и другие существительные, а так же иногда и 
прилагательное драги + притяжательное местоимение или прилагательное в членной 
форме + краткое притяжательное местоимение типа милият ми, милата ми, милото 
ми. Отсутствие в болгарском языке такого обилия ласкательных нарицательных имен, 
без сомнения, приводит в затруднение каждого переводчика.

-

Ласкательное отношение к адресату, любовь, близость, говорящий показывает, 
используя обращения, выраженные именем прилагательным. В них содержится 
особенно яркое оценочное значение. По мнению Ш. Балли „любая категория 
оценочных слов ведет свое происхождение от прилагательных” [Балли 2003:271].

В русском языке существует довольно большое количество уменьшительных 
форм прилагательных. Имена прилагательные с суффиксом -еньк- чрезвычайно 
широко употребляются в речи. В нашем корпусе с этим суффиксом чаще всего 
встречаются обращения: миленький, хорошенький, добренький, родненький, бедненький: 

Родион Романович! ! да вы этак себя с ума сведете, уверяю вас, э-эх! 
А-ах! (Ф. Достоевский) - Родион Романович, , та вие така до лудост ще се 
докарате, уверявам ви, е-ех! А-ах! (перевод Г. Константинов); Знаю, что выстрелишь, 
зверок (Ф. Достоевский) - Зная, че ще стреляш, зверче (перевод Г.
Константинов); Здравствуй, Буратино! Куда так спешишь? (Ал.
Толстой) - Здравей, Буратино. Закъде тъй бързаш? (перевод Г.
Костадинов); Ах вы, ! Зачем же вас в клетку заперли? (Н. Носов) - Ах, 

ми! Защо са ви затворили в тия клетки? (перевод И. Панова); 
Русское обращение родной/родненький при переводе на болгарский язык 

получает весьма разнообразные аналоги, так как в болгарском языке отсутствует 
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эквивалентное слово с тем же корнем -род-. Его значение обычно передают слова: 
скъпи, скъпият ми, мили мой, драги, драги ми, миличък и другие:

«Авдий, , прости (Ч. Айтматов) - Авдий, , прости ми (перевод 
М. Златанова); Ну успокойся, милый мой, ... (А. Беляев) - Успокой се, мили мой, 

... (перевод А.Траянов); Ах, ! (А.Островский) - Ах, !
(перевод Б. Мисирков); Только, , разбирайте людей! (А. Островский) - Само 
че, , правете разлика между хората! (перевод Б. Мисирков); Не 
надо, , не надо (Б. Полевой) - Не бива, , не бива (перевод К. Георгиева); 
Спасибо, голубчик, спасибо, ! (Б. Полевой) - Благодаря, драги ми, благодаря, 

(перевод К. Георгиева); Не обдели, ! (А. Рыбаков) - Не ме ощетявай, 
! (перевод З. Петрова).

В основе обращения родной и производных от него лежит особая идея: адресант 
относится к адресату как к кровному родственнику. Идея родства не всегда выходит на 
первый план, поскольку обращение родной свободно употребляется по отношению к 
людям, не являющимися кровными родственниками. В таких случаях, в употреблении 
обращения родной к неродному адресату выводится идея эмоциональной близости и 
взаимопонимания. Смысловое значение ласкательного обращения родной связано с 
семантическим потенциалом самого слова. Представление кровного родства имеет 
особое значение при описании русского национального характера. В русской языковой 
картине мира идея родства связывается и с экзистенциальным противопоставлением 
„свое-чужое”. В других славянских языках такое значение слова родной не 
наблюдается [Левонтина 2005:243]. 

В результате проанализированного нами корпуса можно подвести следующие 
итоги: 1) при переводе уменьшительно-ласкательных антропонимов в роли обращения 
употребляется приемы транслитерации, калькирования и различные лексические
трансформации; 2) при переводе нарицательных существительных в роли обращения 
наблюдается эквивалентность языковых средств в группе родственных отношений и в 
группе названий с отвлеченным значением, а в других двух группах (в группе названий
животных и в группе названий растений) – переводчики использовали лексико-
грамматические трансформации с целью сохранить естественное звучание текста; 3) 
при переводе уменьшительно-ласкательных имен прилагательных в роли обращения 
чаще всего переводчики используют самые распространенные звательные формы имен 
прилагательных в болгарском языке (мили, скъпи, драги, уважаеми) и в редких случаях 
– точный перевод.

Проблема перевода является актуальной в близкородственных языках, так как 
системы эмоциональных обращений в русском и болгарском языках отражают иногда 
совершенно разные картины мира. Особые расхождения нужно детально изучать и с 
учетом особенностей межкультурной коммуникации и формирования языковой 
компетенции учащихся на уроках русского языка.
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В съвременния български книжовен език се запазва интернационалният термин 
пуризъм (фр. purisme, рус. пуризм, англ. purism, нем. рurismus), въпреки естеството на 
самото явление – по произход от латинското рurus със значение „чист“. Чуждата форма 
подсъзнателно насочва към нещо неродно, внесено отвън. Въпреки че пуризмът не е 
само езиково явление – съществува като стил в архитектурата, изкуството, дизайна, 
кулинарията [Николова 2011: 229], също в генетиката, металургията, религията 
[Влашич 2012: 9] – в съвременния български език е кодифициран като термин, свързан 
с етиката и езикознанието [Речник на чуждите думи 2007: 634]. В отделните 
литературни източници обаче се наблюдава известно разногласие в схващанията за 
същността на езиковедския термин, а чистота на езика е понятие, което все още не е 
научно дефинирано и мотивирано [Радева 2009: 89]. В „Етимологически и правописен 
речникъ на българския книжовен езикъ“ [1941: 536] на Стефан Младенов – български 
езиковед от началото на ХХ в., смятан от съвременниците си за пурист главно поради 
дейността си около сп. „Родна реч“ (1927-1944) – пуризмът е дефиниран чрез 
неологизма „езикочистка“, а пурист е „езикочистник“, „ревнител за езикова чистота“. 
В същата рубрика присъства и пуританин (пуританец), „ревнител за нравствена 
чистота“, както и производните от него пуританка, пуритански, пуританско. Други 
неологизми, свързани с пуризма, се откриват в рубриката за 'чист': чистачество и 
чистотщина [Пак там: 686-687]. Десетилетие по-късно в тритомния „Речник на 
съвременния български книжовен език“ [1957: 916] пуризмът е „стремеж към 
очистване на езика от чужди думи и изрази и заменянето им с думи, образувани със 
средствата на родния език“, както и „борба против непотребните чуждици в езика“. 
Едното описание насочва към опозицията родно ~ чуждо, а другото обвърза пуризма с 
по-широката тема за езиковата култура. Интересен момент представлява и половото 
диференциране, вероятно по руски образец, чрез производните пурист и пуристка. В 
„Български тълковен речник“ [1993: 789] пуризмът е „теория и практика за очистване 
на езика от излишни чужди думи и словесни обрати. Прекален пуризъм“. Чуждите 
справочници също показват различни нюанси на чистене при дефиниране на термина. 
Така например в Словарь русского языка [1959: 751] за пуризма се дава следното 
определение: „Излишен строг стремеж да се съхранят неприкосновени някакви норми 
на езика, борба против неологизми, варваризми и разни стилистични новости“ (акцент 
върху излишество, строгост, охрана, борба)1. В английския език се поставя знак за 

1 Преводите от руски, английски, сръбски и хърватски език са на авторката на този текст.
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равенство между чистотата и правилността на езика: „Строга последователност или 
настояване за чистота или коректност, особено при употребата на думи“ [Dictionary 
1991: 1302]. 

Основните предпоставки за възникването на пуризма като езиково явление са две:
наличието на езиков контакт и стандартизацията на етническия език във всичките й 
фази – предстандартизация, същинска стандартизация и постстандартизация [Томас 
1991: 116, по Гиърс 2005: 100]. Географското положение на етническите български 
земи и историческите събития по тях обуславя приемствеността и противоборството на 
културните постижения на три типа цивилизации – западна, източноправославна и 
ислямска. В езиково отношение всяка нова културна вълна се проявява чрез нов набор 
от лексикални заемки. Възникнал въз основа на живата реч, българският книжовен език 
е стар език и има вече единадесетвековна история. През вековете той е преживял 
няколко вълни на засилено културно влияние, изразени езиково чрез 
интернационализация на лексиката [Вачкова 2001: 113-114], които предизвикват и 
пуристични настроения. През Х-ХI в. старобългарският книжовен език се 
интернационализира на гръцка основа. Това е акт на приобщаване на тогавашното 
българско общество към византийската и източноправославната култура. В езиково 
отношение се засяга предимно лексиката и словообразуването на т.нар. “високи 
стилове”. През същия период е налице и умерена пуристична дейност. За Преславската 
книжовна школа например е характерно заменянето на чужди думи с разбираеми 
славянски [Велчева 2010: 9]. През XV-XIX в. българският език се намира под силното 
влияние на османотурския език. Той улеснява българите в комуникацията в рамките на 
друга общност в границите на Османската империя, в общуването с народи от 
Балканите, Мала Азия. В езиково отношение интернационализацията засяга редица 
стилови регистри: търговия, администрация, битова сфера. С тези влияния се свързва и 
оформянето на българския граматичен аналитизъм [Леков 1973: 13]. На по-късен етап в 
периода на изграждането на новобългарския книжовен език българските книжовници 
съзнателно (т.е. направлявано) заменят турски и гръцки заемки със славянски като 
израз на противодействие срещу чуждоетничното обкръжение. По време на 
Възраждането (от средата на XVIII до края на XIX в.) в българския книжовен език 
навлиза научна, техническа и културна терминология. Става дума за заемане на цели 
словообразувателни модели, думи и словосъчетания на латинска и гръко-латинска 
основа от славянски езици: основно черковнославянски (до средата на XIX в.) и руски 
език, по-малко сръбски, чешки; и от неславянски езици: френски език, по-малко немски 
език, английски език. Към края на ХІХ в., когато в България вече има кръг от 
интелигенти, ползващи немски език, се засилват контактите с немската култура. Говори 
се за смяна на културното влияние от френско и руско към немско (Германия, Австро-
Унгария) [Генчев 1988: 272]. В езиково отношение се наблюдава известен отпор срещу 
прекомерната употреба на русизми и галицизми предимно в периодичния печат и 
желание те да се заменят с елементи от живите говори. Големите човешки жертви, 
фронтовите победи и загубата на територии в началото на ХХ в. поражда у българското 
общество разочарование от Европа, съпроводено с обръщане към родното [Даскалов 
2005: 431]. През 30-те години на ХХ в. зазвучават и автохтонични дискурси, 
подчертаващи изключителността на българското – народ, земя, традиции, дух, език и 
пр. Под влияние на фашистките държави в Средна Европа в средата на 30-те години на 
ХХ в. и особено по време на Втората световна война се засилва и крайно 
националистичната и фашизоидната посока, в езиково отношение изразена чрез 
националистически пуризъм и идеологическа „промяна отгоре“. След Втората световна 
война България е част от т. нар. Източен блок и българският книжовен език изживява 
поредната вълна на засилено руско културно-езиково влияние. Друг вид пуризъм в 
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същия период е свързан с опозицията книжовно ~ диалектно. През втората половина на 
80-те години на ХХ в. във връзка с провеждането на така наречения „възродителен 
процес“ се води активна борба против употребата на турцизми предимно на лексикално 
равнище [БЕ 1997: 34]. След 1989 г. обаче присъствието им в периодичния печат се 
засилва като необходимо стилопонижаващо средство. В края на ХХ и началото на ХХI 
в. интернационализацията се извършва предимно на англоезична основа и се изразява в 
англо-американизация на лексиката, приемане на думи от трети езици чрез 
посредничеството на английски език, проникване на словообразувателни и 
синтактични модели от английски език и т.н. Не липсва и здрав езиков усет у 
съвременната българска младеж, a пуристичните нагласи ще помогнат за скорошното 
преодоляване на поредното модно езиково увлечение [Николова 2012б: 85].

Изглежда всяка нова културна вълна предизвиква у българското общество 
известно колебание дали да се приеме, или да се отхвърли новото. Важно е да се 
подчертае, че пуристичната доктрина до първата половина на ХХ в. е привилегия 
основно на обществения, културния и научния елит, след което темата за езиковата 
чистота става всеобщо достояние [Николова 2012а: 58]. Вечната дилема, свързана с 
неразбираемите чужди думи, навлизащи в езика, е обект и на съвременната 
психолингвистика във връзка с емоционалното им въздействие върху хората 
[Григорова 2001/2002: 99]. У част от носителите на българския език възниква 
необходимост от преодоляване на непознаването на новите думи от чужд произход, 
затова те търсят опора при съществуващи понятия от миналия опит в семантичната им 
памет. Възприемането на думите е част от езиковата култура на хората, свързано е с 
анализ на постъпилата информация, която се съотнася със социалните им знания. 
Смисълът на думите е пречупен през опита, натрупан от субекта. Чрез положителна 
или негативна реакция на някои нововъведения и промени се проявява и начинът на 
адаптация към тях. 

Пуризмът е езиков феномен, пряко свързан с промените в обществото. 
Чуждоезиковите и културните влияния през различните етапи на оформянето и 
развитието на националната култура способстват за наличието на 

, едни от които са под влияние на модата, а други са свързани с националните 
стремежи и борби. За правилното разбиране на концепта пуризъм в менталността на 
българина2 може да послужи 

.
Част от разбиранията на чистотата са закодирани още в 

[вж. Старославянский словарь. По рукописям Х-ХI веков, 1994, с. 780]. Така например 
чистотата като в пуристично отношение се проявява в 
стремежа към отхвърляне на чуждото и утвърждаване на родното в моменти на 
опасност от глотофагия. Такъв вид пуризъм в историята на новобългарския книжовен 
език започва от призива на отец Паисий Хилендарски, който в „История 
славеноболгарская“ (1762) свързва в здраво единство рода с езика [Николова 2012б: 
81]. Идеята на националното Възраждане се свързва със смяната на културната 
комуникация от чужд език на етнически език [Гладкова, Ликоманова 2002]. 
Завръщането към състоянието на заляга в основата на 
архаизиращия тип пуризъм и връщането към по-стара книжовна формация (напр. в 
Гърция, Чехия, България – езиковите реформи на Патриарх Евтимий Търновски през 
ХV в., възстановяването и активизирането на старите словообразувателни модели, 

2 Под менталност в настоящото изследване се разбира „интелектуалните, духовните и волевите качества 
на националния характер в неговите типични проявления“ [Аврамова 2007: 64]
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подчертаващи ролята на историческата памет и културната приемственост, опитите на 
А. Теодоров-Балан по чешки образец да възкресява вече отпаднали от книжовния език 
елементи). Чистотата в смисъл на може в езиково 
отношение да се прояви като стремеж към непрекъснато обновяване на езика със 
средства от живата реч и отхвърлянето на архаичната формация.

Чистотата заема централно място в , която от IX в. се 
вплита в с приемането на православието за официална 
религия при княз Борис-Михаил през 866 г. Чист понеделник (нар. песи понеделник) е 
денят след Сирни заговезни (Прошка) – важен зимно-пролетен празник в народния и 
християнския календар, който се чества седем седмици преди Великден. Обредните 
ритуали са свързани със символично пречистване чрез разрушителната и съзидателната 
сила на стихиите – огън, вода, земя. Извършва се ритуално измиване на съдините от 
блажните ястия. По същото време се изпълняват и Кукерските игри3, обичай, който по 
нашите земи води началото си от траките и посрещането на земеделската нова година 
във връзка с дните, посветени на тракийския бог на веселието Дионисий. Изпълнява се 
ритуално прескачане на огън, заораване и засяване (оплодителна символика). Част от 
обредния цикъл е измъчването на домашните кучета, за да се изгони беса, който се е 
вселил в тях през зимата [Вакарелски 1977: 508-511]. Така страданието става съставна 
част от оздравяването (чистотата). Целият цикъл от действия може да се интерпретира 
като освобождаване от нещо старо, разчистване на пътя за новото. Чистотата, 
разбирана като (вж. също чиста молитва за молитва, която се чете 
на майката и детето след 40-тия ден от раждането – такова значение е засвидетелствано 
и в речника на Н. Геров), по отношение на пуризма може да се свърже със стремежите 
на някои български езикови строители да „коват“ (да измислят) нови думи, с които да 
заместват чуждоезиковия материал. Това е естествен езиков подход в периода на 
изграждането на книжовните езици, с присъща за новобългарския книжовен език 
умереност. Отношението на българското общество към ковани неологизми е 
противоречиво. Някои от сполучливо съставените нови думи и изрази днес са част от 
активния български речник и не се осъзнават като авторски, например Богоровите 
часовник, чакалня. За по-широката общественост обаче днес името на Иван Богоров е 
станало нарицателно за краен пуризъм с отрицателна конотация ( ), което 
поражда необходимостта от появата и днес на статии със заглавие „Иван Богоров не е 
само драсни-пални-клечица“ [Яръмов 2001]. Действително българският книжовник е 
търсил заместник на турцизма от арабски произход кибрит и има няколко предложения 
като палелко, палилниче или дръпни-пламни, но драсни-пални-клечица не е негово 
творение. Ал. Теодоров-Балан също е наказан за някои свои увлечения с епиграмата 
„Баланиади“ от Хр. Смирненски [Виденов 2000: 275], както Ив. Вазов осъжда 
неологизмите на Ив. Богоров в епиграмата „За Богорова“ (1880), включена в сборника 
„Майска китка“.

Друго значение на чист, засвидетелствано още в речника на Н. Геров [1904: 555], 
е разбирането за нещо, което е (чиста работа, чиста 
тъкан, тая работа не е чиста). Като вид пуризъм се проявява в стремеж за постигане 
на точност, правилност, безпогрешност, обработеност на изказа и се свързва с 
движението за повишаване на езиковата култура (изразът говоря на чист български 
език днес се схваща като говоря на правилен български език).

Разбирането на чистотата като заляга в основата на 
елитарния (Франция, Италия, Русия), егалитарния (напр. в Сърбия, Словакия, Турция) и 

3 Подобен обичай е разпространен и в Румъния, Молдова, Сърбия, Гърция, Македония, Италия (остров 
Сардиния), Испания, Полша, Унгария, Хърватия, Словакия.
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националистическия тип пуризъм (Австро-Унгария, Германия) (вж. изразите чист 
българин, чиста порода, чистокръвен, чистото сребро ръжда не хваща). В дейността 
на отделни български интелектуалци могат да се открият и трите форми на пуризъм.

Терминът чисто катерене (калка от англ. pure climbing) означава стилова 
разновидност на скалното катерене, свързана с техниките и екипировката, които 
катерачите използват, за да предотвратят разрушаване на скалата. Основополагащо е 
желанието за , . Пуризмът като вид езикова екология 
интерпретира езика като жив организъм, който може да се замърси, да се „отрови” и 
досущ като живите организми може да застраши съществуването си. Действията, които 
трябва да се предприемат, следователно са ориентирани към неговото почистване –
сиреч към екологията [Николова 2011: 230]. 

, мислен в светлината на езиковото насилие, 
обуславя използването на метафори от лексико-семантичното поле на военното дело и 
политика: агресия, агресор, атака, война, борба, защита, заплаха, инвазия, опазване, 
опасност, отпор, охрана, противодействие, самосъхранение, съпротива [Пак там: 230]. 
Езикът се приема за светиня, в името на която пуристите еуфорично призовават към 
война със всички средства и сили [Фекет 2002: 268].

Българската етнолингвистка Калина Мичева-Пейчева анализира названия и 
феномени от народната култура, които са в резултат от представите за чист – нечист в 
езическата и християнската система, и стига до заключението, че най-съществена в 
българския език и култура е релацията между – и –

[Мичева-Пейчева 2011]. В трудни за българския етнос периоди се 
проявява т.нар. “синдром на националната съдба“ в лингвистиката [за синдрома вж. 
Стари 1994: 56 и сл.]. Появата на определени пуристични нагласи и дори движения са в 
резултат от усещане за заплаха и необходимост от отстояване на българщината. В 
езиково отношение се разгорещяват спорове за определянето на свои и не-свои 
елементи. Тези моменти са съпроводени с преповтаряне на заветите на отец Паисий 
Хилендарски. Комуникативните функции на книжовния език отстъпват водещото 
място на символните.

Названието пурист от началото на ХХ в. страда от незаслужена отрицателна 
конотация в българския език и се смята за нещо 

, поради което на българските радетели за чист и хубав език 
непрекъснато им се налага да се оправдават, че не са пуристи. Това отчасти се дължи на 
подчертано демократичното, неавторитарното изграждане на нормите на 
новобългарския книжовен език [за авторитарна/неавторитарна интервенция вж. 
Николова 2007: 85-90]. По същото време езиковедът Александър Теодоров-Балан, един 
от набедените от обществото за пурист, защитава правото на съществуване на 
българския израз за спомен вместо придобилия популярност русизъм в знак на памят 
[Теодоров-Балан 1885: 457].

Без да изчерпва темата, направеният кратък преглед на различните разбирания за 
чистотата и превъплъщенията им в различни форми на езиков пуризъм имаше за цел да 
обърне внимание на закодираната и наслагваната през вековете в човешката памет 
информация, която при подходящи условия може да се прояви като организирано 
движение или като нагласа. В менталността на българина основополагащо е 
приемането на книжовния език за . Един от най-големите 
теоретици на явлението, американският езиковед Джорж Томас, свързва термина
езиков пуризъм със синдрома на Хъмпти-Дъмпти4 и го нарича абстракция [Томас 1991: 

4 Герой от „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол. Хъмпти-Дъмпти заседава от плета и произнася 
присъдата си над думите. „Когато аз употребявам някоя дума — каза презрително Хъмпти-Дъмпти, — тя 
означава точно това, което аз решавам да означава, ни повече, ни по-малко./ — Въпросът е — каза Алиса 
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9-10, по Влашич 2012: 9-10]. Ако се използва същата метафора, може да се направи 
извода, че .
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Фразеологизмите в един език могат да отразяват отдавна забравени „обичаи и 
нрави на народа … тъй като живеят в езика векове наред”1 [Iskos/Lenkowa 1963:191] и
„всички времена са оставили свои следи в тях” [Röhrich/Mieder 1977:68]. Тази тяхна 
способност ги превръща в езикови паметници на историята, на материалната култура 
на определена езикова и културна общност. Доказателство за това, че фразеологизмите 
са възникнали в резултат на преосмисляне на много стари в историко-хронологически 
план събития, изказвания и текстове, са например архаичните лексеми, което се 
обяснява със стабилността на фразеологизмите (напр. режа зазъбица; разправяй го на 
ланския сняг Нич, etwas auf dem Kerbholz haben Röh [имам нещо на рабош] ‘sich etwas
haben zuschulden kommen lassen’ = ‘виновен съм за нещо’).

От друга страна съществуват фразеологизми и в двата езика, които имат 
съвременен лексикален състав и структура, напр. поставям на дневен ред; държа се на 
дистанция Нич; in Mißkredit geraten Арн/Дим ‘изгубвам доверието’, ganz down sein Röh
‘sehr niedergeschlagen, erschöpft sein’ = ‘гроги съм’. Новите фразеологизми са отражение 
на нови условия и начин на живот на хората. 

Национално – културната специфика на дадена културна общност намира своя 
проява най-вече в различните видове дейности на членовете ù [срв. Сорокин 1988:120].
Отделните елементи на културата са видими както в поведението и дейността на 
индивидите, така и в продуктите (духовни и материални) на тази дейност [срв. Maletzke
1996:16]. Ценностите като елементи на културата се отразяват и във фразеологията като 
духовен продукт на човешката дейност, като субсистема на езика. Те са един от най-
важните параметри, използвани при сравнение на култури, тъй като всяко общество 
притежава свой собствен профил с ценностни ориентации [срв. Maletzke 1996:81].

При всяко сравняване се открояват два основни момента: 

1 Тук и навсякъде в този доклад преводите на цитатите от немски и от руски език са мои, А. И.
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обяснява със стабилността на фразеологизмите (напр. режа зазъбица; разправяй го на 
ланския сняг Нич, etwas auf dem Kerbholz haben Röh [имам нещо на рабош] ‘sich etwas
haben zuschulden kommen lassen’ = ‘виновен съм за нещо’).

От друга страна съществуват фразеологизми и в двата езика, които имат 
съвременен лексикален състав и структура, напр. поставям на дневен ред; държа се на 
дистанция Нич; in Mißkredit geraten Арн/Дим ‘изгубвам доверието’, ganz down sein Röh
‘sehr niedergeschlagen, erschöpft sein’ = ‘гроги съм’. Новите фразеологизми са отражение 
на нови условия и начин на живот на хората. 

Национално – културната специфика на дадена културна общност намира своя 
проява най-вече в различните видове дейности на членовете ù [срв. Сорокин 1988:120].
Отделните елементи на културата са видими както в поведението и дейността на 
индивидите, така и в продуктите (духовни и материални) на тази дейност [срв. Maletzke
1996:16]. Ценностите като елементи на културата се отразяват и във фразеологията като 
духовен продукт на човешката дейност, като субсистема на езика. Те са един от най-
важните параметри, използвани при сравнение на култури, тъй като всяко общество 
притежава свой собствен профил с ценностни ориентации [срв. Maletzke 1996:81].

При всяко сравняване се открояват два основни момента: 

1 Тук и навсякъде в този доклад преводите на цитатите от немски и от руски език са мои, А. И.
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1. Ценностните модели търпят промени – трансформират се стари и се 
въвеждат нови елементи; тези промени са особено характерни за ценностните модели 
на общества в период на преход [срв. Горнев 1997:81-96].

2. Ценностните ориентации на една култура са много стабилни – променят
се много бавно, в хода на социалната промяна. В ситуация на културен и социален 
преход става дума не за промяна на същността на ценностите, а за изменение по 
отношение на степенуването им, т.е. едни ценности се приемат за доминиращи, а други
биват изтласкани по-назад в ценностната йерархия.

Такова изтласкване на ценности се наблюдава и в българския ценностен модел2

по отношение на опозициите бездействие – действие, пасивност – активност,
разгледани като ценностни характеристики, отразени и във фразеологичния фонд на 
езика. 

В отделни културологични проучвания се предлагат различни системи от 
ценностни ориентации в различните култури, като в това изследване за базисна се 
приема класификацията на Клакхон/Стродбек, фокусирана върху четири основни 
ценностни ориентации [срв. Kluckhohn/Strodtbeck 1961:72 и сл.].3 Една от тях –
отношението към човешката активност – е терциум компарационис при
съпоставителния анализ в работата. Терциум компарационис са и символните значения 
на отделни компоненти в структурата на някои фразеологизми.

За германската културна общност, чийто ценностен модел до голяма степен се 
припокрива със западния културен модел, отношението към човешката активност се 
изразява в ориентираност към задачите, активност, действеност [срв. Попова 
2006:49]. За българите доминираща досега е била ориентираността към човешките 
отношения, предопределяща пасивността, бездействието, което от своя страна е 
свързано със специфичната представа на българската културна общност за времето – то 
не се е ценяло, не е било контролирано, просто защото досега то не е било ценност за 
българите. Според отделни културологични проучвания в българския ценностен модел 
се наблюдава преход от ориентираност към човешките отношения, пасивност, 
бездействие към ориентираност към задачите, активност, действеност [срв. Попова 
2006:49].

Резултатите от работата с корпуса от български и немски фразеологизми, в които 
е отразено отношението към човешката активност, потвърдиха до голяма степен
културологичните анализи и изводи. Корпусът включва 366 немски и 454 български 
фразеологизми. 

Немският корпус от фразеологизми е представен с помощта на шест основни 
семантични групи, като разграничаването в рамките на ценността ориентираност към 
задачите целù по-прецизна съпоставка и опит за по-детайлирано диференциране на 
фразеологизмите според фразеологичното им значение. 

Всеки немски фразеологизъм е представен в следната последователност: 
- немски фразеологизъм (в курсив) / посочен източник
- буквален превод на български (в средни скоби)
- фразеологично значение на немски (в единични кавички), извлечено от немски 

едноезични фразеологични речници

2 Опит за представяне на някои от най-специфичните характеристики на българския ценностен модел, 
съпоставката им с отличителни параметри на немския ценностен модел, както и проучване на ценности, 
отразени във фразеологичните системи на двата сравнявани езика – български и немски, се прави в 
дисертационния труд на авторката на тази публикация [бел. моя, А. И.].
3 За авторите основни са следните ценностни ориентации: отношение към опозицията човек – природа;
отношение към времето; отношение към човешката активност; отношение към опозицията човек – човек
[срв. Kluckhohn/Strodtbeck 1961:72 и сл.].

- фразеологично значение на български (в единични кавички), респ. българско 
съответствие (в курсив) / посочен източник на това съответствие.

Отделните шест групи с фразеологизми са: 1. Нещо се прави (усърдно, 
интензивно); ускоряване на действието 2. Нещо се свършва успешно до край 3. Нещо 
трябва да се направи; подтикване към действие 4. Нещо се прави с изключително 
голямо усилие, водещо до голяма умора 5. Готовност да се започне някакво действие;
6. Ако нещо не се прави, то няма да има резултат, успех.

Българският корпус от фразеологизми включва две ценности: 1. Пасивност, 
бездействие и 2. Ориентираност към задачите (активност, действие) – в българския 
модел има преход към тази ценност. 

Ценността пасивност, бездействие включва осем групи: 1. Бездействие 2. 
Действие, от което няма полза 3. Действие, извършено/извършвано не както трябва 4. 
Получаване на придобивка, без да е направено нещо 5. Отлагане на действие във 
времето 6. Действие, което се затруднявам да извърша или извършвам, но без особен 
резултат 7. Нежелание за извършване на действие 8. Действие, което не се извършва до 
край.

Ценността ориентираност към задачите обхваща същите шест групи, характерни 
и за немския корпус. 

Всеки български фразеологизъм е представен в следната последователност: 
- фразеологизъм (в курсив) / посочен източник
- фразеологично значение (в единични кавички).
Регистрирани са малко на брой примери в немски едноезични фразеологични 

речници за ориентираност към човешките отношения, пасивност, бездействие, което 
потвърждава културологичната постановка, че западният културен модел не включва 
тази ценност [срв. Попова 2006:49].

В български фразеологични речници са регистрирани 225 примера за пасивност,
бездействие.

Първа група (за ценност пасивност, бездействие от българския корпус): 
Бездействие, е групата (заедно с група Нежелание за извършване на действие) с най-
много примери, които от своя страна позволяват допълнително структурно –
семантично разчленение, обогатяващо вътрешната организация на тази своеобразна 
микросистема.

1. Фразеологизми с компонент зооним в структурата: мухи, овца, гарги, 
чавки, кучета/кучка/куче/псе, патки, гъски, квачка, вол, кон. Сред тях като особено 
експресивни се открояват фразеолексеми като лапам/ловя мухи Нан, Нич, Икон, Слав 
‘губя времето си напразно, зяпам, бездействам, безделнича’; устойчивото сравнение 
ходя като въртоглава овца Нич ‘мотая се без работа, пилея си безполезно времето’.

Интензивиране на степента на бездействие се постига чрез глаголите подковавам,
скопявам: подковавам мухите Нан, Нич, скопявам кучетата Слав, Нич ‘нищо не 
върша, ходя без работа; бездействам, безделнича’. Обратна функция имат глаголи 
компоненти на фразеологизми, чието първоначално значение също изразява някаква 
степен на пасивност, напр. паса в паса патките/ гъските Нан, Нич ‘ходя без работа, не 
върша нищо; губя си времето, без да върша нещо полезно; безделнича, шляя се’.

Тук може да се включи и лая си опашката Нан ‘губя времето си напразно, зяпам, 
бездействам, безделнича’ – въпреки че няма компонент зооним, вътрешната структура 
на фразеолексемата несъмнено поражда асоциации за куче. Концептът куче е в основата 
на тази фразеолексема, към който насочват две лексеми: лая и опашка. В подобни 
фразеологизми обаче не става дума за символно значение на куче [срв. Dobrovolskij / 
Piirainen 1996:194]. Друг е случаят с лексемата псе в ходя като недобито псе Нич 
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въвеждат нови елементи; тези промени са особено характерни за ценностните модели 
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отношение на степенуването им, т.е. едни ценности се приемат за доминиращи, а други
биват изтласкани по-назад в ценностната йерархия.

Такова изтласкване на ценности се наблюдава и в българския ценностен модел2

по отношение на опозициите бездействие – действие, пасивност – активност,
разгледани като ценностни характеристики, отразени и във фразеологичния фонд на 
езика. 

В отделни културологични проучвания се предлагат различни системи от 
ценностни ориентации в различните култури, като в това изследване за базисна се 
приема класификацията на Клакхон/Стродбек, фокусирана върху четири основни 
ценностни ориентации [срв. Kluckhohn/Strodtbeck 1961:72 и сл.].3 Една от тях –
отношението към човешката активност – е терциум компарационис при
съпоставителния анализ в работата. Терциум компарационис са и символните значения 
на отделни компоненти в структурата на някои фразеологизми.

За германската културна общност, чийто ценностен модел до голяма степен се 
припокрива със западния културен модел, отношението към човешката активност се 
изразява в ориентираност към задачите, активност, действеност [срв. Попова 
2006:49]. За българите доминираща досега е била ориентираността към човешките 
отношения, предопределяща пасивността, бездействието, което от своя страна е 
свързано със специфичната представа на българската културна общност за времето – то 
не се е ценяло, не е било контролирано, просто защото досега то не е било ценност за 
българите. Според отделни културологични проучвания в българския ценностен модел 
се наблюдава преход от ориентираност към човешките отношения, пасивност, 
бездействие към ориентираност към задачите, активност, действеност [срв. Попова 
2006:49].

Резултатите от работата с корпуса от български и немски фразеологизми, в които 
е отразено отношението към човешката активност, потвърдиха до голяма степен
културологичните анализи и изводи. Корпусът включва 366 немски и 454 български 
фразеологизми. 

Немският корпус от фразеологизми е представен с помощта на шест основни 
семантични групи, като разграничаването в рамките на ценността ориентираност към 
задачите целù по-прецизна съпоставка и опит за по-детайлирано диференциране на 
фразеологизмите според фразеологичното им значение. 

Всеки немски фразеологизъм е представен в следната последователност: 
- немски фразеологизъм (в курсив) / посочен източник
- буквален превод на български (в средни скоби)
- фразеологично значение на немски (в единични кавички), извлечено от немски 

едноезични фразеологични речници

2 Опит за представяне на някои от най-специфичните характеристики на българския ценностен модел, 
съпоставката им с отличителни параметри на немския ценностен модел, както и проучване на ценности, 
отразени във фразеологичните системи на двата сравнявани езика – български и немски, се прави в 
дисертационния труд на авторката на тази публикация [бел. моя, А. И.].
3 За авторите основни са следните ценностни ориентации: отношение към опозицията човек – природа;
отношение към времето; отношение към човешката активност; отношение към опозицията човек – човек
[срв. Kluckhohn/Strodtbeck 1961:72 и сл.].

- фразеологично значение на български (в единични кавички), респ. българско 
съответствие (в курсив) / посочен източник на това съответствие.

Отделните шест групи с фразеологизми са: 1. Нещо се прави (усърдно, 
интензивно); ускоряване на действието 2. Нещо се свършва успешно до край 3. Нещо 
трябва да се направи; подтикване към действие 4. Нещо се прави с изключително 
голямо усилие, водещо до голяма умора 5. Готовност да се започне някакво действие;
6. Ако нещо не се прави, то няма да има резултат, успех.

Българският корпус от фразеологизми включва две ценности: 1. Пасивност, 
бездействие и 2. Ориентираност към задачите (активност, действие) – в българския 
модел има преход към тази ценност. 

Ценността пасивност, бездействие включва осем групи: 1. Бездействие 2. 
Действие, от което няма полза 3. Действие, извършено/извършвано не както трябва 4. 
Получаване на придобивка, без да е направено нещо 5. Отлагане на действие във 
времето 6. Действие, което се затруднявам да извърша или извършвам, но без особен 
резултат 7. Нежелание за извършване на действие 8. Действие, което не се извършва до 
край.

Ценността ориентираност към задачите обхваща същите шест групи, характерни 
и за немския корпус. 

Всеки български фразеологизъм е представен в следната последователност: 
- фразеологизъм (в курсив) / посочен източник
- фразеологично значение (в единични кавички).
Регистрирани са малко на брой примери в немски едноезични фразеологични 

речници за ориентираност към човешките отношения, пасивност, бездействие, което 
потвърждава културологичната постановка, че западният културен модел не включва 
тази ценност [срв. Попова 2006:49].

В български фразеологични речници са регистрирани 225 примера за пасивност,
бездействие.

Първа група (за ценност пасивност, бездействие от българския корпус): 
Бездействие, е групата (заедно с група Нежелание за извършване на действие) с най-
много примери, които от своя страна позволяват допълнително структурно –
семантично разчленение, обогатяващо вътрешната организация на тази своеобразна 
микросистема.

1. Фразеологизми с компонент зооним в структурата: мухи, овца, гарги, 
чавки, кучета/кучка/куче/псе, патки, гъски, квачка, вол, кон. Сред тях като особено 
експресивни се открояват фразеолексеми като лапам/ловя мухи Нан, Нич, Икон, Слав 
‘губя времето си напразно, зяпам, бездействам, безделнича’; устойчивото сравнение 
ходя като въртоглава овца Нич ‘мотая се без работа, пилея си безполезно времето’.

Интензивиране на степента на бездействие се постига чрез глаголите подковавам,
скопявам: подковавам мухите Нан, Нич, скопявам кучетата Слав, Нич ‘нищо не 
върша, ходя без работа; бездействам, безделнича’. Обратна функция имат глаголи 
компоненти на фразеологизми, чието първоначално значение също изразява някаква 
степен на пасивност, напр. паса в паса патките/ гъските Нан, Нич ‘ходя без работа, не 
върша нищо; губя си времето, без да върша нещо полезно; безделнича, шляя се’.

Тук може да се включи и лая си опашката Нан ‘губя времето си напразно, зяпам, 
бездействам, безделнича’ – въпреки че няма компонент зооним, вътрешната структура 
на фразеолексемата несъмнено поражда асоциации за куче. Концептът куче е в основата 
на тази фразеолексема, към който насочват две лексеми: лая и опашка. В подобни 
фразеологизми обаче не става дума за символно значение на куче [срв. Dobrovolskij / 
Piirainen 1996:194]. Друг е случаят с лексемата псе в ходя като недобито псе Нич 
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‘скитам без работа, шляя се’ - тук псе символизира най-долното стъпало в ценностната 
йерархия; символното значение е ‘малоценност’.

Фразеолексемата вися като вол на/пред празни ясли Нич ‘стоя без да върша 
нещо’ е в интересна опозиция с като вол Нич ‘прекомерно, извънредно много работя’. 
Допълнителните компоненти в първата от посочените фразеолексеми променят изцяло 
фразеологичното значение на втората. В като вол символното значение ‘трудолюбие’ 
като цяло съвпада с фразеологичното значение (последното визира особено 
степенуване на действието). Обстоятелството, че лексемата вол може да бъде заменена 
с лексемата кон е потвърждение, че става дума за символно значение: вися като 
на/пред празни ясли Нич ‘стоя без да върша нещо’.

2. Фразеологизми с компонент соматизми: ръце, пръст, пета, пъп, нос, 
гръб, дупе/гъз/задник в структурата. Особена роля играят определенията пред ръце:
скръстени, сгърнати: стоя/ чакам със скръстени ръце/седя със сгърнати ръце Икон, 
Нич ‘бездействам, нищо не работя, нищо не правя’. Тук е явна препратката към 
Библията: „малко със сгърнати ръце ще полежиш: и ще дойде сиромашията ти като 
пътник, и немотията ти като разбойник” [Притчи Соломонови 6, 10]; „И когато се 
скръстят ръце, къщата ще прокапе” [книга на Еклисиаста 10, 18].

Бездействие се изразява и като се стои с ръце в джобовете Нич ‘не върша нищо; 
бездействам’ или когато някой е пета у дупе Нич ‘нищо не работя, само ходя, тичам 
нагоре-надолу и си пилея времето’. Ако някой каже: шетам си гъза Нич ‘развявам се 
без работа, ходя нагоре-надолу’ или търся си пъпа Нич ‘шляя се, бездействам’, то 
привидното действие, което първоначално се асоциира чрез глаголите шетам и търся,
всъщност изразява бездействие. Концептът дупе е имплицитно визиран и във 
вътрешната структура на развявам си пръднята Нич ‘ходя, шляя се някъде без работа’.

Към тази подгрупа може да се отнесе и бия си шамари Нан, Нич ‘бездействам, 
няма какво да правя, мотая се’ – въпреки че не става дума за соматизъм, действието 
биене на шамари предполага участие на ръце в действието; 

3. Фразеологизми, в които привидно е изразено някакво действие с 
компонент глагол, който обаче изразява бездействие при съчетаването му с останалите 
компоненти: независимо дали билки диря по баира, суша просо на ортома или пържа 
яйца на вятъра Нич аз всъщност ‘скитам без работа; безделнича’. Също и когато
продавам за бълхи цяр или съм си прострял брашното на въже Нич аз отново се 
занимавам ‘с безсмислена, излишна работа’.4

4. Фразеологизми с компонент статичен глагол: спя, седя, сядам, лежа,
лягам – тук бездействието се експлицира чрез значението на глагола: да спим и да 
орем Слав; друго е да поседнем, а друго да полегнем Слав; седя като квачка на мътеци
Нич ‘безсмислено си губя времето за нещо, пилея си напразно времето’ (този 
фразеологизъм може да се включи и в първата подгрупа, тъй като съдържа зооним).

4 Лексемата брашно в старобългарския език е имала значение на ‘храна въобще’, а в съвременния 
български език вследствие на стесняване на значението вече означава определен вид храна [срв. scribd].

Втора група се отнася до действие, от което няма полза. Семантичната 
структура на повечето от фразеологизмите, включени в тази група, изразява 
експлицитно безполезността на дадено действие: дали пълня каца без дъно Нич ‘върша 
безполезна работа’ или сея орехи с решето Нич ‘върша безполезна работа’, това е като
да се търси вълна по яйцето Нич ‘върши се нещо напълно безсмислено’ или да се 
вдява в игла без уши Нич ‘върши се безполезна работа’.

Трета група обхваща фразеологизми, изразяващи действие, 
извършено/извършвано не както трябва. Прави впечатление изключителната 
разнородност на компонентите, като най-вече се открояват тези с компонент зооним:
псе/ куче,вол, крава, муха, раци.

Орала кравата и осрала ралото Григ/Кац или свършил работа, колкото псето на 
нива Слав са начини да се критикува, когато нещо не се прави както трябва. Външната
структура и на двата фразеологизма е фокусирана върху действието дефекация, с тази 
разлика, че във втория това е заложено имплицитно. Отново принизяващата употреба 
на лексемата псе в последния фразеологизъм насочва към търсене на символика: кучето 
като символ на малоценност.

В структурата на две фразеолексеми от тази група като компонент присъстват 
пръстите и ръцете: оставям си пръстите/ ръцете Нич ‘извършвам някаква работа 
много лошо, несръчно, не както трябва’; през пръсти Нич ‘небрежно, нехайно, 
немарливо, повърхностно’.

Ръцете са човешките крайници, които в хода на биологичната еволюция са 
успели да овладеят сложна система от фини движения, с помощта на които човекът 
успява да се справи с много предизвикателства на околната среда. Когато нещо не се 
прави както трябва, естествено е да се направи връзка и с тях, тъй като те също са вид 
инструмент за работа.5

Четвърта група е съставена от фразеологизми, насочващи към получаване на 
придобивка, без да е направено нещо. Компонентите в структурата им хляб, сирене, 
софра, ям, зяпам, уста са експлицитен знак за храна, хранене, като това може да 
послужи като знак за равенство между придобивка и храна: в представите на хората 
отпреди няколко века всичко придобито се е измервало чрез храна (или облекло).

Символното значение на хляба е с особено силно присъствие във фразеологизми 
като ела, хляб, да та изям Икон ‘казват на този, който не работи, ами чака наготово’, ям 
търкулнат хляб Нич ‘живея наготово, без да се трудя’. Хлябът винаги е бил на особена 
почит сред земеделските народи и поради това е наситен със сакрален смисъл. В 
Стария завет са споменати думите на Бог към Адам след грехопадението : „С пот на 
лицето ще ядеш хляба си...” [Битие 3, 19]. Хлябът е основната храна в традиционното 
общество – смята се, че когато в един дом има хляб, има всичко.6 Той не просто е 
продукт на трапезата, а своеобразен венец на земеделския труд. Това го прави продукт, 
наситен със символно значение в много култури.

Произходът на фразеолексемата пада ми от Бога / от Господа / от небето
(обикн. с отриц.) Нич ‘получавам нещо наготово, съвсем без труд’ може да се потърси 

5 Аристотел нарича човешките ръце „инструментът на инструментите”. Те са символ на всичко, 
изградено от цивилизацията, символ на властта, творчеството, благословията, мира, любовта, но и на 
разрушението и войната [срв. zahorata].
6 „Хлябът на сиромасите е живот за тях” [Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 34, 21]
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‘скитам без работа, шляя се’ - тук псе символизира най-долното стъпало в ценностната 
йерархия; символното значение е ‘малоценност’.

Фразеолексемата вися като вол на/пред празни ясли Нич ‘стоя без да върша 
нещо’ е в интересна опозиция с като вол Нич ‘прекомерно, извънредно много работя’. 
Допълнителните компоненти в първата от посочените фразеолексеми променят изцяло 
фразеологичното значение на втората. В като вол символното значение ‘трудолюбие’ 
като цяло съвпада с фразеологичното значение (последното визира особено 
степенуване на действието). Обстоятелството, че лексемата вол може да бъде заменена 
с лексемата кон е потвърждение, че става дума за символно значение: вися като 
на/пред празни ясли Нич ‘стоя без да върша нещо’.

2. Фразеологизми с компонент соматизми: ръце, пръст, пета, пъп, нос, 
гръб, дупе/гъз/задник в структурата. Особена роля играят определенията пред ръце:
скръстени, сгърнати: стоя/ чакам със скръстени ръце/седя със сгърнати ръце Икон, 
Нич ‘бездействам, нищо не работя, нищо не правя’. Тук е явна препратката към 
Библията: „малко със сгърнати ръце ще полежиш: и ще дойде сиромашията ти като 
пътник, и немотията ти като разбойник” [Притчи Соломонови 6, 10]; „И когато се 
скръстят ръце, къщата ще прокапе” [книга на Еклисиаста 10, 18].

Бездействие се изразява и като се стои с ръце в джобовете Нич ‘не върша нищо; 
бездействам’ или когато някой е пета у дупе Нич ‘нищо не работя, само ходя, тичам 
нагоре-надолу и си пилея времето’. Ако някой каже: шетам си гъза Нич ‘развявам се 
без работа, ходя нагоре-надолу’ или търся си пъпа Нич ‘шляя се, бездействам’, то 
привидното действие, което първоначално се асоциира чрез глаголите шетам и търся,
всъщност изразява бездействие. Концептът дупе е имплицитно визиран и във 
вътрешната структура на развявам си пръднята Нич ‘ходя, шляя се някъде без работа’.

Към тази подгрупа може да се отнесе и бия си шамари Нан, Нич ‘бездействам, 
няма какво да правя, мотая се’ – въпреки че не става дума за соматизъм, действието 
биене на шамари предполага участие на ръце в действието; 

3. Фразеологизми, в които привидно е изразено някакво действие с 
компонент глагол, който обаче изразява бездействие при съчетаването му с останалите 
компоненти: независимо дали билки диря по баира, суша просо на ортома или пържа 
яйца на вятъра Нич аз всъщност ‘скитам без работа; безделнича’. Също и когато
продавам за бълхи цяр или съм си прострял брашното на въже Нич аз отново се 
занимавам ‘с безсмислена, излишна работа’.4

4. Фразеологизми с компонент статичен глагол: спя, седя, сядам, лежа,
лягам – тук бездействието се експлицира чрез значението на глагола: да спим и да 
орем Слав; друго е да поседнем, а друго да полегнем Слав; седя като квачка на мътеци
Нич ‘безсмислено си губя времето за нещо, пилея си напразно времето’ (този 
фразеологизъм може да се включи и в първата подгрупа, тъй като съдържа зооним).

4 Лексемата брашно в старобългарския език е имала значение на ‘храна въобще’, а в съвременния 
български език вследствие на стесняване на значението вече означава определен вид храна [срв. scribd].

Втора група се отнася до действие, от което няма полза. Семантичната 
структура на повечето от фразеологизмите, включени в тази група, изразява 
експлицитно безполезността на дадено действие: дали пълня каца без дъно Нич ‘върша 
безполезна работа’ или сея орехи с решето Нич ‘върша безполезна работа’, това е като
да се търси вълна по яйцето Нич ‘върши се нещо напълно безсмислено’ или да се 
вдява в игла без уши Нич ‘върши се безполезна работа’.

Трета група обхваща фразеологизми, изразяващи действие, 
извършено/извършвано не както трябва. Прави впечатление изключителната 
разнородност на компонентите, като най-вече се открояват тези с компонент зооним:
псе/ куче,вол, крава, муха, раци.

Орала кравата и осрала ралото Григ/Кац или свършил работа, колкото псето на 
нива Слав са начини да се критикува, когато нещо не се прави както трябва. Външната
структура и на двата фразеологизма е фокусирана върху действието дефекация, с тази 
разлика, че във втория това е заложено имплицитно. Отново принизяващата употреба 
на лексемата псе в последния фразеологизъм насочва към търсене на символика: кучето 
като символ на малоценност.

В структурата на две фразеолексеми от тази група като компонент присъстват 
пръстите и ръцете: оставям си пръстите/ ръцете Нич ‘извършвам някаква работа 
много лошо, несръчно, не както трябва’; през пръсти Нич ‘небрежно, нехайно, 
немарливо, повърхностно’.

Ръцете са човешките крайници, които в хода на биологичната еволюция са 
успели да овладеят сложна система от фини движения, с помощта на които човекът 
успява да се справи с много предизвикателства на околната среда. Когато нещо не се 
прави както трябва, естествено е да се направи връзка и с тях, тъй като те също са вид 
инструмент за работа.5

Четвърта група е съставена от фразеологизми, насочващи към получаване на 
придобивка, без да е направено нещо. Компонентите в структурата им хляб, сирене, 
софра, ям, зяпам, уста са експлицитен знак за храна, хранене, като това може да 
послужи като знак за равенство между придобивка и храна: в представите на хората 
отпреди няколко века всичко придобито се е измервало чрез храна (или облекло).

Символното значение на хляба е с особено силно присъствие във фразеологизми 
като ела, хляб, да та изям Икон ‘казват на този, който не работи, ами чака наготово’, ям 
търкулнат хляб Нич ‘живея наготово, без да се трудя’. Хлябът винаги е бил на особена 
почит сред земеделските народи и поради това е наситен със сакрален смисъл. В 
Стария завет са споменати думите на Бог към Адам след грехопадението : „С пот на 
лицето ще ядеш хляба си...” [Битие 3, 19]. Хлябът е основната храна в традиционното 
общество – смята се, че когато в един дом има хляб, има всичко.6 Той не просто е 
продукт на трапезата, а своеобразен венец на земеделския труд. Това го прави продукт, 
наситен със символно значение в много култури.

Произходът на фразеолексемата пада ми от Бога / от Господа / от небето
(обикн. с отриц.) Нич ‘получавам нещо наготово, съвсем без труд’ може да се потърси 

5 Аристотел нарича човешките ръце „инструментът на инструментите”. Те са символ на всичко, 
изградено от цивилизацията, символ на властта, творчеството, благословията, мира, любовта, но и на 
разрушението и войната [срв. zahorata].
6 „Хлябът на сиромасите е живот за тях” [Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 34, 21]
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отново в Библията: Христос като „живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, 
ще живее вовеки, а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота 
на света” [Йоан 6, 51]. Хлябът за християните се превръща в символ на Христос и на 
неговата саможертва в името на хората. Горепосочените фразеологизми са с 
отрицателна конотация, което е свещено, сакрално трябва да се заслужи, наготово 
полученият хляб по този начин е равнозначен на оскверняване.

Отлагане на действие във времето е пета група фразеологизми, в структурата на 
които превес имат компонентите час, ден, година. Когато някой иска да се извини за 
несвършена от него работа, която иска да отложи за после, добър претекст за него е да 
каже: ако денят е къс, годината е дълга Икон, Слав ‘ако не съм извършил нещо днес, 
ще го направя утре, вдругиден’. А ако някой гори от желание да свърши бързо някаква 
работа, той се възпира с думите работата не е заек да избяга Нич – отложù я, свършù я 
по-късно. Посредством концепта заек в структурата на фразеотекстемата се утвърждава 
и символната функция бързина, приписвана на заека.

Действие, което се затруднявам да извърша или извършвам, но без особен 
резултат е шеста група, в която особена позиция заемат компоненти – глаголи, чиято 
семантика експлицитно разкрива затруднение: напиням се, бухам се: напиням се като 
рак на бързей Нич ‘напрягам се, мъча се, полагам големи усилия да направя нещо, при 
което срещам трудности’. 

Нежелание за извършване на действие е седма група с фразеологизми. Глаголи за 
изразяване на нежелание в ексцерпираните примери са не иска, не може, кривя, куцам, 
развлякъл се е, мърка, потрива се, потае се и др. За много от фразеологизмите в тази 
група е характерна двучленната структура с полярност на двете части, те се 
взаимоизключват или са семантично несъвместими: голяма на бой, а работа не мой
Слав; боли ме зъб, та куцам/зъб ме боли, та кривя Нич ‘употребява се, когато някой, 
накаран на работа, се преструва на болен’; кога са лозье копае, а баба са потае Слав.
Интересно индиректно семантично послание предлага паремията Ако не беше 
мръкнало, не можахми сколаса/ошета Слав.

Действие, което не се извършва до край е последната група, която отново 
маркира специфично отношение на българите към характеристиката бездействие, 
пасивност. Като компоненти в структурата изпъкват глаголи, изразяващи
неизвършване, спиране, прекратяване на действието: отпускам, предавам, оттеглям 
се, оставям, свърна, спирам, кръстосвам (ръце):

- оттеглям се на сянка Нич ‘преставам да работя нещо’

- отпускам му края Нич ‘преставам да върша добре работата си и да изпълнявам 
задълженията си’

- предавам калето/крепостта Нич ‘отказвам се да върша повече нещо, преставам 
да участвам в нещо’

Ориентираността към задачите, активността, действеността е ценност,
която присъства и в двата модела: български и немски. Би могло да се предположи, че 
отношението на двете културни общности към една и съща ценност ще бъде едно и 
също, независимо, че едната (българската) е в преход към тази ценност.

При съпоставителния анализ се установи, че фразеологизмите, отразяващи тази 
ценност (както българските, така и немските примери), според фразеологичното си 

значение могат да бъдат разпределени в шест семантични групи: 1. Нещо се прави
(усърдно, интензивно); ускоряване на действието 2. Нещо се прави с изключително 
голямо усилие, водещо до умора 3. Нещо се свършва до край, приключва успешно 4. 
Нещо трябва да се направи; подтикване към действие 5. Готовност за действие 6. Ако 
нещо не се прави, няма да има резултат, успех.

И в български, и в немски фразеологизми като компоненти в структурата са 
включени части на човешкото тяло (седем от тях: очи [Augen ], зъби [Zahn-Zähne], глава
[Kopf], гърло/шия [Hals], ръце [Hand-Hände], крака [Fuß – Füße, Bein – Beine],
дупе/задник [Arsch/Sitzfleisch], са компоненти на фразеологизми и в двата сравнявани 
корпуса):

- vor Arbeit nicht (mehr) aus den Augen sehen können Fried [от работа не мога да 
гледам] ‘von Arbeit so bedrängt sein, dass man kaum mehr sehen kann’ = не мога да вдигна 
главата си Нан7

- etwas auf den Hals bekommen/kriegen Fried [получавам нещо по врата] ‘viel Arbeit 
aufgeladen bekommen’ = Широк ми е гърба Нич8

- die Zähne zusammenbeißen (müssen) Röh [(трябва да) стискам зъби] ‘eine Arbeit 
mit äußerster Kraftanstrengung beenden’ = стискам зъби Нич.

Приключването на някаква работа обикновено е свързана с много усилия, воля, 
постоянство. Положените усилия често се асоциират със стискане на зъби [die Zähne
zusammenbeißen]. Фразеологизмът води началото си от XVI век. Различни източници 
посочват за първоизточник на фразеологизма Библията [срв. Röhrich 2001, Bd. 5;
Böttcher/Berger 1981:114]. Псалом 36, 129 претърпява промяна в значението: 
„Нечестивецът замисля зло против праведника и скърца зъби против него”. Под knirscht
mit den Zähnen [скърца със зъби] първоначално Мартин Лутер е имал предвид 
заплашителен жест [срв. Böttcher/Berger 1981:114]. Този жест се открива и на друго 
място в Библията : „Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби
срещу него” [Деяния на Светите Апостоли 7, 54]. Съвременното тълкуване на 
фразеологизма се изразява в смело изтърпяване до край на болка, на физическо 
натоварване.

- viel Brassel am Hals haben Röh [имам много въжета на гърлото си] ‘sich mit einem 
Übermaß an Arbeit abplagen müssen’ = превивам шия Нич

Българският фразеологизъм вероятно има библейски корени: „Хомот и ремък 
превиват врата10 на вола” [Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 33, 27].

Ръцете и краката имат особено важно присъствие като компонент във 
фразеологизми (както немски, така и български).Човешките крайници са възприемани 
като главно средство за извършване на някакво действие, като средство за придвижване 
изобщо в пространството:

- (tüchtig) Hand anlegen Fried, Röh [слагам (усърдно) ръка] ‘tätig sein, fleißig
arbeiten’11 = остават ми ръцете Нич

7 На компонента Augen [очи] в немската фразеолексема е противопоставен компонентът глава в 
българската фразеолексема (бел. моя, А. И.).
8 ‘получаването на много работа’ в двете фразеолексеми се локализира на различни места върху 
човешкото тяло – образната мотивация тук е различна (бел. моя, А. И.).
9 Има разминаване при псаломите в българския и немския вариант на Библията: В Die Bibel 1985 трябва 
да се потърси Psalm 37, 12 (бел. моя, А. И.).
10 курсивът е мой, А. И.
11 „В далекоизточните езици изрази като слагам ръка […] имат обичайния смисъл на ‘започвам […]
работа’” (Шевалие/Геербрант 1995:314).
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отново в Библията: Христос като „живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, 
ще живее вовеки, а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота 
на света” [Йоан 6, 51]. Хлябът за християните се превръща в символ на Христос и на 
неговата саможертва в името на хората. Горепосочените фразеологизми са с 
отрицателна конотация, което е свещено, сакрално трябва да се заслужи, наготово 
полученият хляб по този начин е равнозначен на оскверняване.

Отлагане на действие във времето е пета група фразеологизми, в структурата на 
които превес имат компонентите час, ден, година. Когато някой иска да се извини за 
несвършена от него работа, която иска да отложи за после, добър претекст за него е да 
каже: ако денят е къс, годината е дълга Икон, Слав ‘ако не съм извършил нещо днес, 
ще го направя утре, вдругиден’. А ако някой гори от желание да свърши бързо някаква 
работа, той се възпира с думите работата не е заек да избяга Нич – отложù я, свършù я 
по-късно. Посредством концепта заек в структурата на фразеотекстемата се утвърждава 
и символната функция бързина, приписвана на заека.

Действие, което се затруднявам да извърша или извършвам, но без особен 
резултат е шеста група, в която особена позиция заемат компоненти – глаголи, чиято 
семантика експлицитно разкрива затруднение: напиням се, бухам се: напиням се като 
рак на бързей Нич ‘напрягам се, мъча се, полагам големи усилия да направя нещо, при 
което срещам трудности’. 

Нежелание за извършване на действие е седма група с фразеологизми. Глаголи за 
изразяване на нежелание в ексцерпираните примери са не иска, не може, кривя, куцам, 
развлякъл се е, мърка, потрива се, потае се и др. За много от фразеологизмите в тази 
група е характерна двучленната структура с полярност на двете части, те се 
взаимоизключват или са семантично несъвместими: голяма на бой, а работа не мой
Слав; боли ме зъб, та куцам/зъб ме боли, та кривя Нич ‘употребява се, когато някой, 
накаран на работа, се преструва на болен’; кога са лозье копае, а баба са потае Слав.
Интересно индиректно семантично послание предлага паремията Ако не беше 
мръкнало, не можахми сколаса/ошета Слав.

Действие, което не се извършва до край е последната група, която отново 
маркира специфично отношение на българите към характеристиката бездействие, 
пасивност. Като компоненти в структурата изпъкват глаголи, изразяващи
неизвършване, спиране, прекратяване на действието: отпускам, предавам, оттеглям 
се, оставям, свърна, спирам, кръстосвам (ръце):

- оттеглям се на сянка Нич ‘преставам да работя нещо’

- отпускам му края Нич ‘преставам да върша добре работата си и да изпълнявам 
задълженията си’

- предавам калето/крепостта Нич ‘отказвам се да върша повече нещо, преставам 
да участвам в нещо’

Ориентираността към задачите, активността, действеността е ценност,
която присъства и в двата модела: български и немски. Би могло да се предположи, че 
отношението на двете културни общности към една и съща ценност ще бъде едно и 
също, независимо, че едната (българската) е в преход към тази ценност.

При съпоставителния анализ се установи, че фразеологизмите, отразяващи тази 
ценност (както българските, така и немските примери), според фразеологичното си 

значение могат да бъдат разпределени в шест семантични групи: 1. Нещо се прави
(усърдно, интензивно); ускоряване на действието 2. Нещо се прави с изключително 
голямо усилие, водещо до умора 3. Нещо се свършва до край, приключва успешно 4. 
Нещо трябва да се направи; подтикване към действие 5. Готовност за действие 6. Ако 
нещо не се прави, няма да има резултат, успех.

И в български, и в немски фразеологизми като компоненти в структурата са 
включени части на човешкото тяло (седем от тях: очи [Augen ], зъби [Zahn-Zähne], глава
[Kopf], гърло/шия [Hals], ръце [Hand-Hände], крака [Fuß – Füße, Bein – Beine],
дупе/задник [Arsch/Sitzfleisch], са компоненти на фразеологизми и в двата сравнявани 
корпуса):

- vor Arbeit nicht (mehr) aus den Augen sehen können Fried [от работа не мога да 
гледам] ‘von Arbeit so bedrängt sein, dass man kaum mehr sehen kann’ = не мога да вдигна 
главата си Нан7

- etwas auf den Hals bekommen/kriegen Fried [получавам нещо по врата] ‘viel Arbeit 
aufgeladen bekommen’ = Широк ми е гърба Нич8

- die Zähne zusammenbeißen (müssen) Röh [(трябва да) стискам зъби] ‘eine Arbeit 
mit äußerster Kraftanstrengung beenden’ = стискам зъби Нич.

Приключването на някаква работа обикновено е свързана с много усилия, воля, 
постоянство. Положените усилия често се асоциират със стискане на зъби [die Zähne
zusammenbeißen]. Фразеологизмът води началото си от XVI век. Различни източници 
посочват за първоизточник на фразеологизма Библията [срв. Röhrich 2001, Bd. 5;
Böttcher/Berger 1981:114]. Псалом 36, 129 претърпява промяна в значението: 
„Нечестивецът замисля зло против праведника и скърца зъби против него”. Под knirscht
mit den Zähnen [скърца със зъби] първоначално Мартин Лутер е имал предвид 
заплашителен жест [срв. Böttcher/Berger 1981:114]. Този жест се открива и на друго 
място в Библията : „Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби
срещу него” [Деяния на Светите Апостоли 7, 54]. Съвременното тълкуване на 
фразеологизма се изразява в смело изтърпяване до край на болка, на физическо 
натоварване.

- viel Brassel am Hals haben Röh [имам много въжета на гърлото си] ‘sich mit einem 
Übermaß an Arbeit abplagen müssen’ = превивам шия Нич

Българският фразеологизъм вероятно има библейски корени: „Хомот и ремък 
превиват врата10 на вола” [Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 33, 27].

Ръцете и краката имат особено важно присъствие като компонент във 
фразеологизми (както немски, така и български).Човешките крайници са възприемани 
като главно средство за извършване на някакво действие, като средство за придвижване 
изобщо в пространството:

- (tüchtig) Hand anlegen Fried, Röh [слагам (усърдно) ръка] ‘tätig sein, fleißig
arbeiten’11 = остават ми ръцете Нич

7 На компонента Augen [очи] в немската фразеолексема е противопоставен компонентът глава в 
българската фразеолексема (бел. моя, А. И.).
8 ‘получаването на много работа’ в двете фразеолексеми се локализира на различни места върху 
човешкото тяло – образната мотивация тук е различна (бел. моя, А. И.).
9 Има разминаване при псаломите в българския и немския вариант на Библията: В Die Bibel 1985 трябва 
да се потърси Psalm 37, 12 (бел. моя, А. И.).
10 курсивът е мой, А. И.
11 „В далекоизточните езици изрази като слагам ръка […] имат обичайния смисъл на ‘започвам […]
работа’” (Шевалие/Геербрант 1995:314).
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- gut/flot/leicht von der Hand gehen/ die Arbeit geht von der Hand Fried, Röh [върви 
добре/бързо/лесно от ръка] ‘leicht getan werden’ = иде ми отръки, от ръка Нич

- das Schwert mit beiden Händen fassen Röh [хващам меча с две ръце] ‘seine ganze 
Kraft zusammennehmen, tüchtig zupacken, angreifen’ = откъсват ми се ръцете Нан, Нич

- die Hände regen Fried [мърдам/размърдвам ръце] ‘fleißig arbeiten’ = кракът не 
пипа, пипа ръката Слав 

- es zuckt jemandem in den Händen (etwas zu tun) Fried [сърбят го ръцете] ‘jemand
will unbedingt etwas tun’ = сърбят ме ръцете Нич

- sich in die Hände spucken Röh [плюя си в ръцете] ‘tüchtig arbeiten und zupacken’ =
плюя си на дланите/ на ръцете/ на шепите Нан, Нич

- Fleißige Hand baut Leut und Land Beyer [Усърдната ръка изгражда хора и земя] =
Орало и мотика хранят света Арн, Слав12

- du brauchst nicht immer nur die Hände in die Taschen zu stecken Fried [не бива да си 
само с ръце в джобовете] ‘du kannst auch mal zugreifen, mithelfen’ = Пръстени ли имаш 
на ръцете си Нич

- einem/jemandem Beine/ Füße machen Fried, Röh [правя крака на някого] ‘ihn zur 
Arbeit, zur Eile antreiben’ = вдигам на нога/на крак Нич

- sich ein Bein ausreißen Fried [изскубвам, откъсвам си крак] ‘sich sehr anstrengen,
sich beeilen’ = ‘давам си много зор, труд’, изпотрепвам си краката Нан.

Не са редки и конструкциите, в които ръце и крака са визирани имплицитно:
- Wer etwas haben will, muss zulangen Beyer [Който иска да има нещо, трябва да 

] ‘Man muss seine Chance nützen’ = ‘човек трябва да е активен, действен, да 
използва шансовете си’

- Wer zugreift, dem gehört die Welt Beyer [Който , на него му 
принадлежи светът] = Който , той добре Слав

- Besser ackern und düngen als beten und singen Beyer [По-добре да се оре и тори, 
отколкото да се моли и пее] ‘Ohne eigene Anstrengung erreicht man nichts nichts’ =
Работù и не проси Слав, Кой , не проси Икон

- Besser da läuft er als da liegt er Beyer [По-добре , отколкото да лежи] =
Празен , празен не седù (не стой) Слав.

Интересен случай представляват фразеологизми от корпуса, които включват
животински крайници/части на тялото:

- zu viel auf seine Hörner nehmen Röh [вземам твърде много върху рогата си] ‘sich
mit Arbeit überhäufen’ = чукам си рогата Нич

- sich auf die Hinterbeine setzen Röh [сядам на задните си крака] ‘sich anstrengen’ =
на пета се върти Слав.13

Други части на човешкото тяло са компоненти само в немски (напр. Finger
[пръсти], Zähne [зъби], Haut [кожа], Ohren [уши], Bart [брада]), респ. само в български
фразеологизми (пети, гръб/гръбнак, кръст, шепи, език):

- sich alle Finger krumm arbeiten Röh [изкривявам си пръстите от работа] ‘fleißig
sein’ = ‘давам си зор’

- откъсва ми се / откъсне ми се кръста Нич ‘много се изморявам от работа или от 
продължително носене на нещо тежко’.

12 В българското семантично съответствие компонентите орало и мотика по асоциативен път извикват 
представата за ръце (едва с помощта на ръцете тези оръдия на труда изпълняват функцията си) –
вътрешната структура на българската фразеотекстема съответства на външната структура на немската.
13 Българското семантично съответствие не съдържа компонента животински крайник.

Прилика се наблюдава и при устойчиви сравнения с компонент зооним – почти 
едни и същи зооними, с едно и също символно значение, присъстват и в немски, и в
български ексцерпирани примери:

- arbeiten wie ein Pferd / wie ein Stier Fried [работя като кон/ като бик] ‘äußerst
intensiv, angestrengt arbeiten’ = като вол Нич

- wie ein Maulwurf wühlen Röh [ровя като къртица] ‘emsig, ohne Pause arbeiten,
voller Eifer sein’ = Работи като кърт Слав.

Дрехи/обувки като компонент на фразеологизми в отделните групи
(немски/български) – до голяма степен тук отново се наблюдава сходство:

- sich die Ärmel hochkrempeln (aufkrempeln, aufrollen, aufstreifen) Fried, Röh
[навивам си ръкавите] ‘fest (bei einer Arbeit) zupacken, energisch herangehen’ =
запретвам, засуквам ръкави Ник - Гъл

- die Stiefel/Absätze schief laufen Röh [изхабявам си ботушите /токовете от тичане]
‘es ist eine große Anstrengung nötig’ = изтърквам си подметките/токовете Нич.

И за двете културни общности хлябът има особено символно значение, той се 
разглежда като символ par excellence:

- nach Brot gehen Fried [вървя след хляба] ‘sich Arbeit suchen, arbeiten gehen’ = вадя 
си хляба Нич

- От дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав

- Man muss mehr können als Brot essen Beyer [Човек трябва да умее повече 
отколкото да яде хляб ] = Секи може да еде хлеб, ама не секи да меси Слав

- Er kann mehr als Brot essen Sim [Той може не само да яде хляб (може и да 
работи)] Не яде хляба харам (даром) Сим

- das Brot im Schweiße seines Angesichts essen müssen Röh [трябва да ям хляба в 
потта на лицето си]‘sich sehr darum mühen müssen’ = с пот на челото Нич14

- Wer Brot will, darf den Schweiß nicht scheuen Beyer [Който иска хляб, не бива да 
се бои от потта] = Секи що са е потил, пълна бъчва ще има Слав, Бис труд нема зимбил 
надут Икон15

- Schlafen bringt kein Brot ins Haus Beyer [Спането не носи хляб в къщата] = Който 
спи, не спечеля Слав.

В българския корпус се срещат и лексемите брашно, симит, сирене, пилаф, мед, 
круши, грозде, риба, кокошки, врабчета,чорба, леща, а в немския – Mehl [брашно],
Butterbrot [сандвич], Tauben [гълъби], Ochse [вол], Hase [заек], Honig [мед], Trauben
[грозде], Fisch [риба], Brühe [супа/бульон], Buletten [кюфтета], Speck [сланина]като 
заместители на храна въобще:

- Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass Beyer [Когато ловиш риби, си 
намокряш ръцете] = Мокри гащи ядат риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не 
ядат Икон, Слав

- Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer [Който не изстисква/не 
мачка гроздето, няма да получи вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не 
обхажда Икон, Арн, Слав

- Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без усилие] = Дори не 
помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав

14 Препраща към Библията: „С пот на лицето ще ядеш хляба си...” [Битие 3, 19].
15 зимбил = корем, Видин (бел. моя, А. И.)
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- gut/flot/leicht von der Hand gehen/ die Arbeit geht von der Hand Fried, Röh [върви 
добре/бързо/лесно от ръка] ‘leicht getan werden’ = иде ми отръки, от ръка Нич

- das Schwert mit beiden Händen fassen Röh [хващам меча с две ръце] ‘seine ganze 
Kraft zusammennehmen, tüchtig zupacken, angreifen’ = откъсват ми се ръцете Нан, Нич

- die Hände regen Fried [мърдам/размърдвам ръце] ‘fleißig arbeiten’ = кракът не 
пипа, пипа ръката Слав 

- es zuckt jemandem in den Händen (etwas zu tun) Fried [сърбят го ръцете] ‘jemand
will unbedingt etwas tun’ = сърбят ме ръцете Нич

- sich in die Hände spucken Röh [плюя си в ръцете] ‘tüchtig arbeiten und zupacken’ =
плюя си на дланите/ на ръцете/ на шепите Нан, Нич

- Fleißige Hand baut Leut und Land Beyer [Усърдната ръка изгражда хора и земя] =
Орало и мотика хранят света Арн, Слав12

- du brauchst nicht immer nur die Hände in die Taschen zu stecken Fried [не бива да си 
само с ръце в джобовете] ‘du kannst auch mal zugreifen, mithelfen’ = Пръстени ли имаш 
на ръцете си Нич

- einem/jemandem Beine/ Füße machen Fried, Röh [правя крака на някого] ‘ihn zur 
Arbeit, zur Eile antreiben’ = вдигам на нога/на крак Нич

- sich ein Bein ausreißen Fried [изскубвам, откъсвам си крак] ‘sich sehr anstrengen,
sich beeilen’ = ‘давам си много зор, труд’, изпотрепвам си краката Нан.

Не са редки и конструкциите, в които ръце и крака са визирани имплицитно:
- Wer etwas haben will, muss zulangen Beyer [Който иска да има нещо, трябва да 

] ‘Man muss seine Chance nützen’ = ‘човек трябва да е активен, действен, да 
използва шансовете си’

- Wer zugreift, dem gehört die Welt Beyer [Който , на него му 
принадлежи светът] = Който , той добре Слав

- Besser ackern und düngen als beten und singen Beyer [По-добре да се оре и тори, 
отколкото да се моли и пее] ‘Ohne eigene Anstrengung erreicht man nichts nichts’ =
Работù и не проси Слав, Кой , не проси Икон

- Besser da läuft er als da liegt er Beyer [По-добре , отколкото да лежи] =
Празен , празен не седù (не стой) Слав.

Интересен случай представляват фразеологизми от корпуса, които включват
животински крайници/части на тялото:

- zu viel auf seine Hörner nehmen Röh [вземам твърде много върху рогата си] ‘sich
mit Arbeit überhäufen’ = чукам си рогата Нич

- sich auf die Hinterbeine setzen Röh [сядам на задните си крака] ‘sich anstrengen’ =
на пета се върти Слав.13

Други части на човешкото тяло са компоненти само в немски (напр. Finger
[пръсти], Zähne [зъби], Haut [кожа], Ohren [уши], Bart [брада]), респ. само в български
фразеологизми (пети, гръб/гръбнак, кръст, шепи, език):

- sich alle Finger krumm arbeiten Röh [изкривявам си пръстите от работа] ‘fleißig
sein’ = ‘давам си зор’

- откъсва ми се / откъсне ми се кръста Нич ‘много се изморявам от работа или от 
продължително носене на нещо тежко’.

12 В българското семантично съответствие компонентите орало и мотика по асоциативен път извикват 
представата за ръце (едва с помощта на ръцете тези оръдия на труда изпълняват функцията си) –
вътрешната структура на българската фразеотекстема съответства на външната структура на немската.
13 Българското семантично съответствие не съдържа компонента животински крайник.

Прилика се наблюдава и при устойчиви сравнения с компонент зооним – почти 
едни и същи зооними, с едно и също символно значение, присъстват и в немски, и в
български ексцерпирани примери:

- arbeiten wie ein Pferd / wie ein Stier Fried [работя като кон/ като бик] ‘äußerst
intensiv, angestrengt arbeiten’ = като вол Нич

- wie ein Maulwurf wühlen Röh [ровя като къртица] ‘emsig, ohne Pause arbeiten,
voller Eifer sein’ = Работи като кърт Слав.

Дрехи/обувки като компонент на фразеологизми в отделните групи
(немски/български) – до голяма степен тук отново се наблюдава сходство:

- sich die Ärmel hochkrempeln (aufkrempeln, aufrollen, aufstreifen) Fried, Röh
[навивам си ръкавите] ‘fest (bei einer Arbeit) zupacken, energisch herangehen’ =
запретвам, засуквам ръкави Ник - Гъл

- die Stiefel/Absätze schief laufen Röh [изхабявам си ботушите /токовете от тичане]
‘es ist eine große Anstrengung nötig’ = изтърквам си подметките/токовете Нич.

И за двете културни общности хлябът има особено символно значение, той се 
разглежда като символ par excellence:

- nach Brot gehen Fried [вървя след хляба] ‘sich Arbeit suchen, arbeiten gehen’ = вадя 
си хляба Нич

- От дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав

- Man muss mehr können als Brot essen Beyer [Човек трябва да умее повече 
отколкото да яде хляб ] = Секи може да еде хлеб, ама не секи да меси Слав

- Er kann mehr als Brot essen Sim [Той може не само да яде хляб (може и да 
работи)] Не яде хляба харам (даром) Сим

- das Brot im Schweiße seines Angesichts essen müssen Röh [трябва да ям хляба в 
потта на лицето си]‘sich sehr darum mühen müssen’ = с пот на челото Нич14

- Wer Brot will, darf den Schweiß nicht scheuen Beyer [Който иска хляб, не бива да 
се бои от потта] = Секи що са е потил, пълна бъчва ще има Слав, Бис труд нема зимбил 
надут Икон15

- Schlafen bringt kein Brot ins Haus Beyer [Спането не носи хляб в къщата] = Който 
спи, не спечеля Слав.

В българския корпус се срещат и лексемите брашно, симит, сирене, пилаф, мед, 
круши, грозде, риба, кокошки, врабчета,чорба, леща, а в немския – Mehl [брашно],
Butterbrot [сандвич], Tauben [гълъби], Ochse [вол], Hase [заек], Honig [мед], Trauben
[грозде], Fisch [риба], Brühe [супа/бульон], Buletten [кюфтета], Speck [сланина]като 
заместители на храна въобще:

- Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass Beyer [Когато ловиш риби, си 
намокряш ръцете] = Мокри гащи ядат риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не 
ядат Икон, Слав

- Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer [Който не изстисква/не 
мачка гроздето, няма да получи вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не 
обхажда Икон, Арн, Слав

- Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без усилие] = Дори не 
помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав

14 Препраща към Библията: „С пот на лицето ще ядеш хляба си...” [Битие 3, 19].
15 зимбил = корем, Видин (бел. моя, А. И.)
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- für ein Butterbrot arbeiten Röh [работя за един сандвич] ‘ohne entsprechenden Lohn
arbeiten’ = работя за паница леща, за бог да прости Ник – Гъл

Културно специфичен елемент в българския корпус са заемките от турски език 
симит, пилаф, чорба. Те придават допълнителна емоционална наситеност на 
съответните конструкции.

Преобладаваща част от фразеологизмите и в двата сравнявани корпуса препращат 
към времето, когато селскостопанската работа се е извършвала ръчно и като такава е 
представлявала тежък физически труд – този факт намира свое отражение във 
фразеологизми като sich am Riemen reißen Fried [къса се по ремъка/по каишката] ‘sich
anstrengen’ = опъвам/тегля каиша Нан, Нич.

И за двата корпуса е характерно, че компонентите глаголи, изразяващи 
работа/работене/вид труд, също насочват към определен вид селскостопанска работа:

- Wer den Acker sät, der mäht/ Wer sät, der mäht Beyer [Който сее нивата, той я 
косù] = Който е посеял, ще жъне, който е посадил, ще бере Икон, Слав

- Greif ans Rad, so geht der Karren Beyer [Хвани колелото, така ще тръгне 
двуколката] = Лозье не ще молитва,ами мотика Икон, Арн, Слав

- Wer will haben, der muss graben Beyer [Който иска да има, трябва да копае] =
Орай, копай, рани се; со грабане не обогатуй се Слав.

Малко на брой са немските примери, които могат да бъдат свързани с 
технологизация на труда, с осъвременяване на начините за работа (и на открито); в 
българския корпус регистрираните примери са още по-малко:

- mächtig in die Tasten greifen Röh [пипам/удрям силно (по) копчетата/клавишите]
‘etwas mit viel Schwung beginnen’ = ‘заемам се енергично с нещо’

- durchstarten müssen Röh [трябва да стартирам] ‘eine Sache erst einmal anlaufen 
lassen, mit Schwung angehen und wie einen Motor auf Hochtouren bringen’ = ‘започвам, 
ускорявам и приключвам някаква работа’

- mit Dampf arbeiten Fried [работя с пàра] ‘intensiv, angespannt arbeiten’ = под пара 
съм Нич

- in die Pedale treten/sich in die Pedale werfen Röh [натискам педала] ‘sich körperlich 
oder geistig sehr anstrengen’ = натискам педала Нан.

Вече бе споменато, че според фразеологичното си значение фразеологизмите, в 
които ценността ориентираност към задачите е намерила своеобразно отражение, 
могат да бъдат разпределени в шест групи. 

Първата група Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
включва фразеологизми, чието количествено съотношение (немски – български корпус) 
е приблизително 3:1. В семантичен план изпъкват приликите; немските примери в тази 
група са малко по-експресивно натоварени от българските. Тридесет и седем от
немските фразеологизми имат български съответствия със сходна образна мотивация, в 
които или конструкцията като цяло наподобява немската, или отделни компоненти от 
двете съпоставени структури са аналогични:

- etwas unter den Händen/ der Hand haben Fried [имам нещо под ръцете/ под ръка]
‘an etwas arbeiten’ = ‘работя над нещо’, минава ми през ръката/ през ръцете ми Нич

- arbeiten, dass die Funken fliegen/sprühen/stieben Fried [работя така, че летят 
искри] ‘eifrig, intensiv arbeiten’ = работя, та дреб хвърчи, та пушек се вдига Ник – Гъл

- dass es (nur so) raucht Fried [(така), че да пуши] ‘angestrengt, intensiv’ = та 
пушек/дим се вдига Нич

- ins Joch (der täglichen Arbeit) eingespannt sein Fried, Röh [впрегнат съм в ярема/в 
хомота] ‘die Last (der Arbeit) tragen müssen’ = хващам ярем Нич.

Не малко на брой са и устойчивите сравнения с двучленна структура: работи 
като кърт, еде като вълк Слав, ядем като здрави, работим като мрави Слав.

Къртицата и мравката са със символно значение трудолюбие, усърдие в българската 
култура. Същото символно значение се открива и във фразеологизмите, което е 
основание както къртицата,така и мравката да се определят като символи par excellence
[срв. Dobrovolskij / Piirainen 1996:75]. Във фразеотекстемата работи като кърт, еде 
като вълк се открива и символната функция на вълка, в сравнението еде като вълк се 
визира символно значение ‘глад, ненаситност’. В сравнението е включена 
фразеолексемата като вълк Нич ‘извънредно много (гладен)’, често съчетана с 
гладен/огладнял и др. [срв. Ничева 1974:481].

Втората група Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до умора се 
характеризира с количествено съотношение 2:1 (немски – български корпус). 
Регистрирани са четиринадесет фразеологизма със сходна образна мотивация, като 
сред тях има и изцяло сходни конструкции, но в повечето от тях само един от 
компонентите е характерен и за двата сравнявани фразеологизма:

- die Nacht zum Tage machen Röh [правя нощта на ден] ‘die ganze Nacht durch
arbeiten und sich erst gegen Morgen schlafen legen’ = правя нощта на ден Нич

- viel Brassel am Hals haben Röh [имам много въжета на гърлото си] ‘sich mit einem 
Übermaß an Arbeit abplagen müssen’ = превивам шия Нич

- mit Dampf arbeiten Fried [работя с пàра] ‘intensiv, angespannt arbeiten’ = под пара 
съм Нич.

Нещо се свършва до край, приключва успешно е третата група, която е с 
приблизително количествено съотношение 2:1. Характерно за българските примери в 
семантичен план е ‘свършената вече работа’, докато за немския корпус е 
преобладаващо ‘действието, което ще приключи; което още се върши, но със сигурност 
ще приключи’. Регистрирани са четири фразеологизма, които могат да се разгледат 
като сходни семантични съответствия. Интересен и много показателен пример са
паремиите Halbe Arbeit ist gar keine Beyer [Половин работа не е работа] = Половин 
работа, свършена са казва Икон, Слав. За немскоезичната културна общност 
започнатото не е равнозначно на приключено, докато за българската общност 
трудното е в началото – докато се започне нещо, а след това се приема, че вече 
започнатото лесно се довежда до успешен край. 

Четвърта група Нещо трябва да се направи; подтикване към действие е 
обединила фразеологизми в количествено съотношение 2:1. Тази е групата с най-много 
примери (както немски, така и български). Регистрирани са четиридесет и един 
фразеологизма със сходна образна мотивация, в които предимно само един от 
компонентите е характерен и за двата сравнявани фразеологизма:

- jemandem Pfeffer in den Arsch/unter das Hemd blasen/streuen Röh [духам/посипвам 
червен пипер в задника на някого/ под ризата на някого] ‘ihn antreiben, ermuntern’ =
разтривам шепа червен пипер на задника Нич

- jemandem Dampf machen Fried [правя пара на някого] ‘j-n antreiben’ = държа под 
пара Нич

- da musst du (schon) früher aufstehen Fried [трябва да станеш по-рано] ‘da musst du 
schon schneller reagieren, besser auf Draht sein’ = Рано пиле рано пее Слав

- Auf dem rollenden Stein wächst kein Moos Beyer [Върху търкалящ се камък мъх не 
расте] ‘Anerkennend von Fleißigen’ = Камък, който се търкаля, мъх (трева) не лови 
Икон, Слав, Сим

- Rührige Hand macht aus Felsen Gartenland Beyer [Усърдната ръка прави от скали 
градина] = От дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав

- Ohne Müh’ gelingt es nie Beyer [Без усилие не се успява] = Без мъка няма сполука 
Икон, Слав
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- für ein Butterbrot arbeiten Röh [работя за един сандвич] ‘ohne entsprechenden Lohn
arbeiten’ = работя за паница леща, за бог да прости Ник – Гъл

Културно специфичен елемент в българския корпус са заемките от турски език 
симит, пилаф, чорба. Те придават допълнителна емоционална наситеност на 
съответните конструкции.

Преобладаваща част от фразеологизмите и в двата сравнявани корпуса препращат 
към времето, когато селскостопанската работа се е извършвала ръчно и като такава е 
представлявала тежък физически труд – този факт намира свое отражение във 
фразеологизми като sich am Riemen reißen Fried [къса се по ремъка/по каишката] ‘sich
anstrengen’ = опъвам/тегля каиша Нан, Нич.

И за двата корпуса е характерно, че компонентите глаголи, изразяващи 
работа/работене/вид труд, също насочват към определен вид селскостопанска работа:

- Wer den Acker sät, der mäht/ Wer sät, der mäht Beyer [Който сее нивата, той я 
косù] = Който е посеял, ще жъне, който е посадил, ще бере Икон, Слав

- Greif ans Rad, so geht der Karren Beyer [Хвани колелото, така ще тръгне 
двуколката] = Лозье не ще молитва,ами мотика Икон, Арн, Слав

- Wer will haben, der muss graben Beyer [Който иска да има, трябва да копае] =
Орай, копай, рани се; со грабане не обогатуй се Слав.

Малко на брой са немските примери, които могат да бъдат свързани с 
технологизация на труда, с осъвременяване на начините за работа (и на открито); в 
българския корпус регистрираните примери са още по-малко:

- mächtig in die Tasten greifen Röh [пипам/удрям силно (по) копчетата/клавишите]
‘etwas mit viel Schwung beginnen’ = ‘заемам се енергично с нещо’

- durchstarten müssen Röh [трябва да стартирам] ‘eine Sache erst einmal anlaufen 
lassen, mit Schwung angehen und wie einen Motor auf Hochtouren bringen’ = ‘започвам, 
ускорявам и приключвам някаква работа’

- mit Dampf arbeiten Fried [работя с пàра] ‘intensiv, angespannt arbeiten’ = под пара 
съм Нич

- in die Pedale treten/sich in die Pedale werfen Röh [натискам педала] ‘sich körperlich 
oder geistig sehr anstrengen’ = натискам педала Нан.

Вече бе споменато, че според фразеологичното си значение фразеологизмите, в 
които ценността ориентираност към задачите е намерила своеобразно отражение, 
могат да бъдат разпределени в шест групи. 

Първата група Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
включва фразеологизми, чието количествено съотношение (немски – български корпус) 
е приблизително 3:1. В семантичен план изпъкват приликите; немските примери в тази 
група са малко по-експресивно натоварени от българските. Тридесет и седем от
немските фразеологизми имат български съответствия със сходна образна мотивация, в 
които или конструкцията като цяло наподобява немската, или отделни компоненти от 
двете съпоставени структури са аналогични:

- etwas unter den Händen/ der Hand haben Fried [имам нещо под ръцете/ под ръка]
‘an etwas arbeiten’ = ‘работя над нещо’, минава ми през ръката/ през ръцете ми Нич

- arbeiten, dass die Funken fliegen/sprühen/stieben Fried [работя така, че летят 
искри] ‘eifrig, intensiv arbeiten’ = работя, та дреб хвърчи, та пушек се вдига Ник – Гъл

- dass es (nur so) raucht Fried [(така), че да пуши] ‘angestrengt, intensiv’ = та 
пушек/дим се вдига Нич

- ins Joch (der täglichen Arbeit) eingespannt sein Fried, Röh [впрегнат съм в ярема/в 
хомота] ‘die Last (der Arbeit) tragen müssen’ = хващам ярем Нич.

Не малко на брой са и устойчивите сравнения с двучленна структура: работи 
като кърт, еде като вълк Слав, ядем като здрави, работим като мрави Слав.

Къртицата и мравката са със символно значение трудолюбие, усърдие в българската 
култура. Същото символно значение се открива и във фразеологизмите, което е 
основание както къртицата,така и мравката да се определят като символи par excellence
[срв. Dobrovolskij / Piirainen 1996:75]. Във фразеотекстемата работи като кърт, еде 
като вълк се открива и символната функция на вълка, в сравнението еде като вълк се 
визира символно значение ‘глад, ненаситност’. В сравнението е включена 
фразеолексемата като вълк Нич ‘извънредно много (гладен)’, често съчетана с 
гладен/огладнял и др. [срв. Ничева 1974:481].

Втората група Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до умора се 
характеризира с количествено съотношение 2:1 (немски – български корпус). 
Регистрирани са четиринадесет фразеологизма със сходна образна мотивация, като 
сред тях има и изцяло сходни конструкции, но в повечето от тях само един от 
компонентите е характерен и за двата сравнявани фразеологизма:

- die Nacht zum Tage machen Röh [правя нощта на ден] ‘die ganze Nacht durch
arbeiten und sich erst gegen Morgen schlafen legen’ = правя нощта на ден Нич

- viel Brassel am Hals haben Röh [имам много въжета на гърлото си] ‘sich mit einem 
Übermaß an Arbeit abplagen müssen’ = превивам шия Нич

- mit Dampf arbeiten Fried [работя с пàра] ‘intensiv, angespannt arbeiten’ = под пара 
съм Нич.

Нещо се свършва до край, приключва успешно е третата група, която е с 
приблизително количествено съотношение 2:1. Характерно за българските примери в 
семантичен план е ‘свършената вече работа’, докато за немския корпус е 
преобладаващо ‘действието, което ще приключи; което още се върши, но със сигурност 
ще приключи’. Регистрирани са четири фразеологизма, които могат да се разгледат 
като сходни семантични съответствия. Интересен и много показателен пример са
паремиите Halbe Arbeit ist gar keine Beyer [Половин работа не е работа] = Половин 
работа, свършена са казва Икон, Слав. За немскоезичната културна общност 
започнатото не е равнозначно на приключено, докато за българската общност 
трудното е в началото – докато се започне нещо, а след това се приема, че вече 
започнатото лесно се довежда до успешен край. 

Четвърта група Нещо трябва да се направи; подтикване към действие е 
обединила фразеологизми в количествено съотношение 2:1. Тази е групата с най-много 
примери (както немски, така и български). Регистрирани са четиридесет и един 
фразеологизма със сходна образна мотивация, в които предимно само един от 
компонентите е характерен и за двата сравнявани фразеологизма:

- jemandem Pfeffer in den Arsch/unter das Hemd blasen/streuen Röh [духам/посипвам 
червен пипер в задника на някого/ под ризата на някого] ‘ihn antreiben, ermuntern’ =
разтривам шепа червен пипер на задника Нич

- jemandem Dampf machen Fried [правя пара на някого] ‘j-n antreiben’ = държа под 
пара Нич

- da musst du (schon) früher aufstehen Fried [трябва да станеш по-рано] ‘da musst du 
schon schneller reagieren, besser auf Draht sein’ = Рано пиле рано пее Слав

- Auf dem rollenden Stein wächst kein Moos Beyer [Върху търкалящ се камък мъх не 
расте] ‘Anerkennend von Fleißigen’ = Камък, който се търкаля, мъх (трева) не лови 
Икон, Слав, Сим

- Rührige Hand macht aus Felsen Gartenland Beyer [Усърдната ръка прави от скали 
градина] = От дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав

- Ohne Müh’ gelingt es nie Beyer [Без усилие не се успява] = Без мъка няма сполука 
Икон, Слав
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- Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben Beyer
[Живей, сякаш ще умреш утре и работи, сякаш ще живееш вечно] = Работù като че ще 
живееш сто години, живей, като че ще умреш утре Икон, Слав, Три дни работи, за 
два дни живот Слав

- Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass Beyer [Когато ловиш риби, си 
намокряш ръцете] = Мокри гащи ядат риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не 
ядат Икон, Слав

- Gott gibt einem wohl den Ochsen, aber nicht bei den Hörnern Beyer [Господ дава 
някому вола, но не и за рогата] = Господ дава, ама в кошара не вкарва Икон, Слав.

Фразеолексемата jemanden (tüchtig) ins Joch spannen Fried [впрягам нкг. в хомота]
‘j-m viel Arbeit zu tun geben’ = ‘възлагам твърде много работа някому’ има сходно 
българско съответствие, което обаче е включено в следващата подгрупа Готовност за 
действие: Впрягам се в хомота/в ярема Нич ‘заемам се с тежка задача’.

Пета група Готовност за действие е групата, по отношение на която при 
съпоставката се откроиха най-много разлики по отношение на компонентите в 
структурата на фразеологизмите. В българския корпус преобладават компоненти части 
на човешкото тяло, а в немския такъв изразен превес на соматизми не се наблюдава. 
Количественото съотношение между немски и български примери в подгрупата е 2:1. 
Регистрирани са единадесет сходни съответствия:

- die Hand an den Pflug legen Röh [поставям ръка на плуга] ‘eine Arbeit aufnehmen’
= хващам се за самара Нич

- den Tanz anfangen Röh [започвам танца] ‘mit einer Sache den Anfang machen’ =
хващам се на хорото Нан

- es ist (an der) Zeit, etwas zu tun Fried [време е да се направи нещо] ‘der Zeitpunkt 
ist gekommen, etwas zu tun’ = дойде ми времето Нан

- Guter Anfang ist halbe Arbeit Beyer [Доброто начало е половината от работата] =
Захваната работа презполовена се брои Сим.

Шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех е с 
приблизително количествено съотношение 1:1. При съпоставителния анализ са 
регистрирани тринадесет сходни съответствия. Групата се откроява с най-голям брой 
установени съответствия със сходна образна мотивация (при съотнасяне с общия брой 
фразеологизми в тази подгрупа:19 немски срещу 13 български) в рамките на ценността 
ориентираност към задачите:

- Wer im Sommer nicht erntet, muss im Winter darben Beyer [Който не жъне през 
лятото, ще трябва да мизерства през зимата] = Който лете не работи, той зиме гладува
Ник – Гъл, Който лятос пладнува, той зимъс гладува Ник - Гъл

- Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer [Който не изстисква/не 
мачка гроздето, няма да получи вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не 
обхажда Икон, Арн, Слав

- Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без усилие] = Дори не 
помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав

- Läufst du nicht, so hast du nicht Beyer [Ако не бягаш – нямаш] = От ходяне нещо, 
от седене нищо Слав.

Съпоставителният анализ на немски и български фразеологизми, в които 
характерна проява имат опозициите бездействие – действие, пасивност – активност,
разгледани и като ценностни характеристики на двете сравнявани в работата културни 
общности, потвърждава резултатите от различни културологични изследвания, 
споменати в началото. Българската културна общност се намира в период на преход по 

отношение на ценността Ориентираност към задачите, това се вижда и от анализа в 
количествен план: по-малкият брой ексцерпирани български фразеологизми в 
сравнение с немските. Независимо от това, отношението към тази ценност е едно и 
също и при двете общности – това се потвърждава както от обособилите се по време на 
съпоставката едни и същи семантични групи, така и от относително големия брой 
сходни съответствия.

Предложеният съпоставителен анализ показва, че фразеологията и на двата езика
– български и немски – се разкрива като динамична и развиваща се система с дълбоки 
корени в древното митологично, фолклорно, културно и лингвистично наследство.

Паремията Wie das Land, so das Sprichwort [срв. Beyer 1985:341] представлява 
идеално отражение на концепцията, стояща в основата на изследването: фразеологията 
като област, чрез която аргументирано може да се разкрие и изследва спецификата на 
съответната езикова и културна общност, на нейната психология, култура и история,
тоест на нейната културна памет.

Арн = Арнаудов, Михаил
Арн/Дим = Арнаудов, Янко/Димова, Ангелина
Григ/Кац = Григоров, Милко/Кацаров, Костадин
Икон = Икономов, Николай
Нан = Нанова, Ани
Ник – Гъл = Николова – Гълъбова, Жана/Гълъбов, Константин
Нич = Ничева, Кети
Сим = Симеонова, Руска

Beyer = Beyer, Annelies/Beyer, Horst
Fried = Friederich, Wolf
Röh = Röhrich, Lutz
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263За опозициите действие – бездействие, активност – пасивност и ...

- Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben Beyer
[Живей, сякаш ще умреш утре и работи, сякаш ще живееш вечно] = Работù като че ще 
живееш сто години, живей, като че ще умреш утре Икон, Слав, Три дни работи, за 
два дни живот Слав

- Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass Beyer [Когато ловиш риби, си 
намокряш ръцете] = Мокри гащи ядат риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не 
ядат Икон, Слав

- Gott gibt einem wohl den Ochsen, aber nicht bei den Hörnern Beyer [Господ дава 
някому вола, но не и за рогата] = Господ дава, ама в кошара не вкарва Икон, Слав.

Фразеолексемата jemanden (tüchtig) ins Joch spannen Fried [впрягам нкг. в хомота]
‘j-m viel Arbeit zu tun geben’ = ‘възлагам твърде много работа някому’ има сходно 
българско съответствие, което обаче е включено в следващата подгрупа Готовност за 
действие: Впрягам се в хомота/в ярема Нич ‘заемам се с тежка задача’.

Пета група Готовност за действие е групата, по отношение на която при 
съпоставката се откроиха най-много разлики по отношение на компонентите в 
структурата на фразеологизмите. В българския корпус преобладават компоненти части 
на човешкото тяло, а в немския такъв изразен превес на соматизми не се наблюдава. 
Количественото съотношение между немски и български примери в подгрупата е 2:1. 
Регистрирани са единадесет сходни съответствия:

- die Hand an den Pflug legen Röh [поставям ръка на плуга] ‘eine Arbeit aufnehmen’
= хващам се за самара Нич

- den Tanz anfangen Röh [започвам танца] ‘mit einer Sache den Anfang machen’ =
хващам се на хорото Нан

- es ist (an der) Zeit, etwas zu tun Fried [време е да се направи нещо] ‘der Zeitpunkt 
ist gekommen, etwas zu tun’ = дойде ми времето Нан

- Guter Anfang ist halbe Arbeit Beyer [Доброто начало е половината от работата] =
Захваната работа презполовена се брои Сим.

Шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех е с 
приблизително количествено съотношение 1:1. При съпоставителния анализ са 
регистрирани тринадесет сходни съответствия. Групата се откроява с най-голям брой 
установени съответствия със сходна образна мотивация (при съотнасяне с общия брой 
фразеологизми в тази подгрупа:19 немски срещу 13 български) в рамките на ценността 
ориентираност към задачите:

- Wer im Sommer nicht erntet, muss im Winter darben Beyer [Който не жъне през 
лятото, ще трябва да мизерства през зимата] = Който лете не работи, той зиме гладува
Ник – Гъл, Който лятос пладнува, той зимъс гладува Ник - Гъл

- Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer [Който не изстисква/не 
мачка гроздето, няма да получи вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не 
обхажда Икон, Арн, Слав

- Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без усилие] = Дори не 
помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав

- Läufst du nicht, so hast du nicht Beyer [Ако не бягаш – нямаш] = От ходяне нещо, 
от седене нищо Слав.

Съпоставителният анализ на немски и български фразеологизми, в които 
характерна проява имат опозициите бездействие – действие, пасивност – активност,
разгледани и като ценностни характеристики на двете сравнявани в работата културни 
общности, потвърждава резултатите от различни културологични изследвания, 
споменати в началото. Българската културна общност се намира в период на преход по 

отношение на ценността Ориентираност към задачите, това се вижда и от анализа в 
количествен план: по-малкият брой ексцерпирани български фразеологизми в 
сравнение с немските. Независимо от това, отношението към тази ценност е едно и 
също и при двете общности – това се потвърждава както от обособилите се по време на 
съпоставката едни и същи семантични групи, така и от относително големия брой 
сходни съответствия.

Предложеният съпоставителен анализ показва, че фразеологията и на двата езика
– български и немски – се разкрива като динамична и развиваща се система с дълбоки 
корени в древното митологично, фолклорно, културно и лингвистично наследство.

Паремията Wie das Land, so das Sprichwort [срв. Beyer 1985:341] представлява 
идеално отражение на концепцията, стояща в основата на изследването: фразеологията 
като област, чрез която аргументирано може да се разкрие и изследва спецификата на 
съответната езикова и културна общност, на нейната психология, култура и история,
тоест на нейната културна памет.

Арн = Арнаудов, Михаил
Арн/Дим = Арнаудов, Янко/Димова, Ангелина
Григ/Кац = Григоров, Милко/Кацаров, Костадин
Икон = Икономов, Николай
Нан = Нанова, Ани
Ник – Гъл = Николова – Гълъбова, Жана/Гълъбов, Константин
Нич = Ничева, Кети
Сим = Симеонова, Руска

Beyer = Beyer, Annelies/Beyer, Horst
Fried = Friederich, Wolf
Röh = Röhrich, Lutz
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ARABIC INSCRIPTIONS ON EPIGRAPHIC MONUMENTS FOUND IN BULGARIA
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Abstract: Presently, there are numerous epigraphic monuments in Bulgaria with well preserved Arabic 
inscriptions. They can be found on buildings, tombstones and various objects. These beautifully carved 
inscriptions are important sources of information for the history of Bulgarian lands and the Ottoman Empire. 
They also cast a light on the language use and development and illustrate the writing styles used at the time. This 
work aims to review the types and specific features of Arabic inscriptions found on various epigraphic 
monuments in different regions of Bulgaria.
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В османската империя официален език е турският, а писмото – арабско, което 
турците възприемат заедно с ислямската религия от арабите (Х в.). Документите, 
появили се в резултат на дейността на османските институции и учреждения, както и 
различните епиграфски надписи от това време, са изготвени на арабско писмо. 
Арабската азбука тогава заема второ място по обсег на употреба. Тя се разпростира 
върху по-обширни територии, отколкото самият арабски език. Налага се като 
писменост в Персия и цялата Османска империя, разпространява се и в югоизточната 
част на бившия СССР, в западна, централна и югоизточна Азия, на Балканския 
полуостров и върху голяма част от Африка [Недков 1966: 92]. Следователно, арабското 
писмо се използва не само от арабския език, който се отнася към семитската група, но и 
за редица езици, принадлежащи към друг езикови групи. Така например 
османотурският език, който е официалният в Османската империя, се числи към 
групата на тюркските езици, и въпреки че в основата си е турски, в определен етап от 
развитието му неговата лексика се е състояла от около 70% арабски и персийски 
заемки. Освен това, в османотурския език се използват значително много арабски и 
персийски граматически конструкции, поради което към средата на ХІХ в. той вече 
рязко се отличава от разговорните турски диалекти. Различните тюркски народи 
възприемат исляма и арабското писмо по различно време, между Х и ХІV век.
Арабското писмо се формира от набатейския вариант на арамейското писмо, което 
спада към групата семитски писмености. Според някои изследователи, най-старите 
писмени паметници на арамейско писмо са от Х в. пр. н. е. [Недков 1966: 92]1.
Предполага се, арабската азбука възниква през V в. сл. Хр. От времето преди исляма са 
известни три надписа на това писмо: от Зебед (512 г.), от Харан при Урфа (568 г.) и от 
Ум-едж- Джимал в Сирия (VІ в.). Арабското писмо се чете отдясно наляво. Азбуката се 
състои от 28 букви. Арабицата се характеризира с накои типични графически 
особености: 

Арабското писмо се пише отдясно наляво

1 Набатейците са арабски номадски (чергарски) племена в Северна арабия, Йордания и Синайския 
полуостров (ІІ век пр. н. е. – І в. сл. н. е.). Набатейското писмо се оформя окончантелно в началото на 
нашата ера [Цит. съч]. 
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Abstract: Presently, there are numerous epigraphic monuments in Bulgaria with well preserved Arabic 
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В османската империя официален език е турският, а писмото – арабско, което 
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рязко се отличава от разговорните турски диалекти. Различните тюркски народи 
възприемат исляма и арабското писмо по различно време, между Х и ХІV век.
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спада към групата семитски писмености. Според някои изследователи, най-старите 
писмени паметници на арамейско писмо са от Х в. пр. н. е. [Недков 1966: 92]1.
Предполага се, арабската азбука възниква през V в. сл. Хр. От времето преди исляма са 
известни три надписа на това писмо: от Зебед (512 г.), от Харан при Урфа (568 г.) и от 
Ум-едж- Джимал в Сирия (VІ в.). Арабското писмо се чете отдясно наляво. Азбуката се 
състои от 28 букви. Арабицата се характеризира с накои типични графически 
особености: 

Арабското писмо се пише отдясно наляво

1 Набатейците са арабски номадски (чергарски) племена в Северна арабия, Йордания и Синайския 
полуостров (ІІ век пр. н. е. – І в. сл. н. е.). Набатейското писмо се оформя окончантелно в началото на 
нашата ера [Цит. съч]. 
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Много буквени знаци имат досущ еднаква форма, но се различават едни от 
други по диакритичните точки – една точка (.), две точки (..), три точки ( ֶ◌), които се 
поставят над или под буквата (ح خ چ ج پ ث ت ب).

В буквосъчетанията повечето арабски букви променят малко или много 
формите, които имат като самостоятелни (основни), придобиват други очертания в 
началото, средата и в края на буквосъчетанията.

От всичките 31 букви на османотурската азбука 7 букви не се съединяват със 
следващата (несъединителни букви -  а 24-те букви (съединителни) се ,(ا و د ذ ر ز ژ
съединяват със следващата буква.  

В арабското писмо се използват знаци за вокализиране на съгласните, които 
улесняват четенето: фетха се поставя над съгласната буква и задължава тя да се чете с 
гласна а; замма се поставя над буквата, която се чете със съгласна у, а знакът кесра се 
поставя поставя под съгласната и означава, че след нея стои гласна и. Има още няколко 
знака, като джезма – знак за липса на гласна след съгласната, над която е поставен; 
тешдид – за удвояване на съгласната и др.

Арабската азбука, възприета от неарабски народи, не винаги е могла да предаде 
всички звукове на чуждия език. Възприемайки 28-те букви на арабската азбука, 
османотурската я допълва с още 3, взети от персийския вариант на арабицата. Това дава 
основание османотурската азбука да се определи като арабско-персийска.

Предвид факта, че ислямската религия забранява живописта, у арабите голямо 
значение и развой придобива изкуството на орнаментиката, в която област е 
привлечено и писмото. Мюсюлманските догми предават на писменото слово сакрален 
характер и го превръщат в религиозен символ от първостепенно значение. Буквите на 
Корана, възпроизвеждащи словата на Мохамед и на другите пророци, се превръщат в 
задължителен компонент на културата на мюсюлманските общества. Развива се и се 
усъвършенства не само калиграфията, но и произлезлите различни стилове писма, като 
самостоятелни видове. Много от тях преминават в завършени форми у други ислямски 
народи – предимно перси и турци, а някои се развиват и оформят в тези страни на 
местна почва [Недков 1966: 96].

Главни приемници и продължители на арабските традиции в областта на 
художественото разработване на писмото са персите, а чрез тях и под силното им 
влияние това изкуство преминава и у турците. В османската държава началото на 
самостоятелна работа върху писмото се поставя през ХVІ в., когато Амасиялъ 
Хамдуллах, известен като Шейх Хамдуллах, основава първата школа за „хатати” –
краснописци, майстори на писмото. През втората половина на ХVІ в. голяма известност 
придобива и краснописецът Къръми Абдуллах Ефенди. През ХVІІ в. някои стилове на
арабското писмо, като сюлюс и несих, достигат небивал разцвет. Особено внимание и 
усилия се полагат в краснописните школи за усъвършенстване на писмата талик, 
дивани и сиякат, които придобиват голямо приложение в официалната кореспонденция 
на Османската империя [Пак там,  96].

През ХVІІІ и ХІХ в. Шумен е известен с школата си по краснопис, в която 
получават квалификация майстори-кописти на ръкописни книги и предмети, 
каменоделци, изработващи релефни надписи на арабско писмо – строителни и 
надгробни. Не само в шуменските библиотеки и в книгохранилища в България, но и в 
ръкописните колекции по света – в Цариград, Лондон, Париж и др., днес могат да се 
открият ръкописни книги, преписани от калиграфи в Шумен. Доста от местните 
каменоделци също изписват името и званието си под каменните надписи, които 

изработват2. В това отношение голяма роля играе дейността на Шериф Халил Паша, 
който с изграждането на комплекса при Томбул джамия през 1744 г. създава медресе, 
библиотека, на която дарява книги и назначава двама библиотекари, единият от които 
да преподава краснопис3 [Салим, Левкова 2009; Венедикова 2009: 50-51].

Днес в България са запазени много паметници с красиво изработени релефни 
надписи на арабица, които освен че помагат да се уточнят важни факти от историята на 
българските земи и Османската империя, са и източник за разкриване на особеностите 
на езика и писмото при изработване на надписите. Писмените паметници, достигнали 
до нас непосредствено, а не чрез преписи, написани на твърд материал, който не е 
пергамент или хартия, и имат висока документално-историческа и художествена 
стойност, се наричат епиграфски паметници. Епиграфските паметници с надписи, 
изработени на арабско писмо, биват строителни, за строеж и ремонт на джамии, чешми, 
други сгради и съоражения; надгробни – надписи върху каменни и мраморни колонки и 
плочи; надписи върху предмети – метални съдове, оръжия (саби, ятагани и др.), битови 
предмети. Религиозно-култовите мюсюлмански епиграфски паметници в България са 
многобройни и са едни от най-трайните паметници от времето на османското 
владичество на Балканския полуостров [Татарлъ 2003: 5].

Епиграфските паметници на арабица се отличават със своето изящество и красота, 
което до голяма степен се дължи на изписването на графичните символи на буквите в 
османотурската азбука. Текстовете, гравирани върху плочи от камък и бял мрамор, са с 
изпъкнал релеф, а не вдълбани. Каменоделците-калиграфи отнемат с длето от плочата 
писмените полета около буквите, цифрите и знаците, което е сложен и трудоемък 
процес и превръща епиграфските паметници в произведения на изкуството с висока 
художествена стойност. За по-голям контраст и по-лесно разчитане възпоменателните 
плочи често са оцветявани, като в някои случаи е оцветяван само фонът, в други само 
буквите, а в трети и буквите и фонът са оцветявани в различни ярки и наситени 
цветове. Върху металните предмети са изработвани вдлъбнати, издраскани и релефни 
надписи [Венедикова 2006: 54-56].

Епиграфските паметници и надписите в България с години наред са били предмет 
на научни изследвания на наши и чуждестранни учени. Историци, археолози и 
турколози насочват вниманието си и полагат големия усилия в системното издирване, 
изследване и публикуване на османските епиграфски паметници в страната ни. Доста 
надписи са публикувани от известни учени и добри специалисти.4, част от които ще 
бъдат ползотворни и работата по темата на настоящата разработка.

2 На мраморната плоча над входа на Томбул джамия на р. 5 се чете «Написа го Ибрахим Намък» -
изтъкнат калиграф от ХVІІІ в. Името на прочут  шуменски каменоделец и калиграф се чете и в надписа 
на Ташмааза – р.5 „Написа го бедния Хюсеин Рюшди Бадализаде”. Хюсеин Рюшди е работил като 
майстор краснописец в Шумен през втората половина на ХІХ в.
3 В престижния биографичен речник за майстори на калиграфското изкуство на Мюстакимзаде 
Сюлейман Садедин Ефенди «Тухфе-и хаттатин» от 1787 г. има две бележки за шуменски краснописци. 
Едната е за Шериф Халил Паша, който се описва като чувствителен поет и изкусен краснописец по 
сюлюс, несих, дивани, рика, сиякат и други видове писма. През 1736 г. бил взет в счетоводството и 
книговодството на джизието. Бил е главен счетоводител, дефтер емини – доверено лице в канцеларията, 
министър на кадастралното управление – дефтерхане назъръ. Затова владеел еднакво добре и 
шрифтовете на ръкописните книги и надписите, и писмата, употребявани в документите.
Другата бележка е за двама братя, родени в Шумен – Сейид Хюсеин и Сейид Мустафа, постигнали 
съвършенсктво в калиграфията на писмата сюлюс и несих, като са минали обучение при утвърдения 
майстор Ходжа Месмед Расим Ефенди [Стенли 2001: 102-103].
4 Неоценимо големи заслуги към настоящия момент има известният историк-турколог Катерина 
Венедикова – автор на много публикации за епиграфски надписи от Родопите, София, Силистра, 
Казанлък, Хасково, Кърджали, Шумен и др.
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Много буквени знаци имат досущ еднаква форма, но се различават едни от 
други по диакритичните точки – една точка (.), две точки (..), три точки ( ֶ◌), които се 
поставят над или под буквата (ح خ چ ج پ ث ت ب).

В буквосъчетанията повечето арабски букви променят малко или много 
формите, които имат като самостоятелни (основни), придобиват други очертания в 
началото, средата и в края на буквосъчетанията.

От всичките 31 букви на османотурската азбука 7 букви не се съединяват със 
следващата (несъединителни букви -  а 24-те букви (съединителни) се ,(ا و د ذ ر ز ژ
съединяват със следващата буква.  

В арабското писмо се използват знаци за вокализиране на съгласните, които 
улесняват четенето: фетха се поставя над съгласната буква и задължава тя да се чете с 
гласна а; замма се поставя над буквата, която се чете със съгласна у, а знакът кесра се 
поставя поставя под съгласната и означава, че след нея стои гласна и. Има още няколко 
знака, като джезма – знак за липса на гласна след съгласната, над която е поставен; 
тешдид – за удвояване на съгласната и др.

Арабската азбука, възприета от неарабски народи, не винаги е могла да предаде 
всички звукове на чуждия език. Възприемайки 28-те букви на арабската азбука, 
османотурската я допълва с още 3, взети от персийския вариант на арабицата. Това дава 
основание османотурската азбука да се определи като арабско-персийска.

Предвид факта, че ислямската религия забранява живописта, у арабите голямо 
значение и развой придобива изкуството на орнаментиката, в която област е 
привлечено и писмото. Мюсюлманските догми предават на писменото слово сакрален 
характер и го превръщат в религиозен символ от първостепенно значение. Буквите на 
Корана, възпроизвеждащи словата на Мохамед и на другите пророци, се превръщат в 
задължителен компонент на културата на мюсюлманските общества. Развива се и се 
усъвършенства не само калиграфията, но и произлезлите различни стилове писма, като 
самостоятелни видове. Много от тях преминават в завършени форми у други ислямски 
народи – предимно перси и турци, а някои се развиват и оформят в тези страни на 
местна почва [Недков 1966: 96].

Главни приемници и продължители на арабските традиции в областта на 
художественото разработване на писмото са персите, а чрез тях и под силното им 
влияние това изкуство преминава и у турците. В османската държава началото на 
самостоятелна работа върху писмото се поставя през ХVІ в., когато Амасиялъ 
Хамдуллах, известен като Шейх Хамдуллах, основава първата школа за „хатати” –
краснописци, майстори на писмото. През втората половина на ХVІ в. голяма известност 
придобива и краснописецът Къръми Абдуллах Ефенди. През ХVІІ в. някои стилове на
арабското писмо, като сюлюс и несих, достигат небивал разцвет. Особено внимание и 
усилия се полагат в краснописните школи за усъвършенстване на писмата талик, 
дивани и сиякат, които придобиват голямо приложение в официалната кореспонденция 
на Османската империя [Пак там,  96].

През ХVІІІ и ХІХ в. Шумен е известен с школата си по краснопис, в която 
получават квалификация майстори-кописти на ръкописни книги и предмети, 
каменоделци, изработващи релефни надписи на арабско писмо – строителни и 
надгробни. Не само в шуменските библиотеки и в книгохранилища в България, но и в 
ръкописните колекции по света – в Цариград, Лондон, Париж и др., днес могат да се 
открият ръкописни книги, преписани от калиграфи в Шумен. Доста от местните 
каменоделци също изписват името и званието си под каменните надписи, които 

изработват2. В това отношение голяма роля играе дейността на Шериф Халил Паша, 
който с изграждането на комплекса при Томбул джамия през 1744 г. създава медресе, 
библиотека, на която дарява книги и назначава двама библиотекари, единият от които 
да преподава краснопис3 [Салим, Левкова 2009; Венедикова 2009: 50-51].

Днес в България са запазени много паметници с красиво изработени релефни 
надписи на арабица, които освен че помагат да се уточнят важни факти от историята на 
българските земи и Османската империя, са и източник за разкриване на особеностите 
на езика и писмото при изработване на надписите. Писмените паметници, достигнали 
до нас непосредствено, а не чрез преписи, написани на твърд материал, който не е 
пергамент или хартия, и имат висока документално-историческа и художествена 
стойност, се наричат епиграфски паметници. Епиграфските паметници с надписи, 
изработени на арабско писмо, биват строителни, за строеж и ремонт на джамии, чешми, 
други сгради и съоражения; надгробни – надписи върху каменни и мраморни колонки и 
плочи; надписи върху предмети – метални съдове, оръжия (саби, ятагани и др.), битови 
предмети. Религиозно-култовите мюсюлмански епиграфски паметници в България са 
многобройни и са едни от най-трайните паметници от времето на османското 
владичество на Балканския полуостров [Татарлъ 2003: 5].

Епиграфските паметници на арабица се отличават със своето изящество и красота, 
което до голяма степен се дължи на изписването на графичните символи на буквите в 
османотурската азбука. Текстовете, гравирани върху плочи от камък и бял мрамор, са с 
изпъкнал релеф, а не вдълбани. Каменоделците-калиграфи отнемат с длето от плочата 
писмените полета около буквите, цифрите и знаците, което е сложен и трудоемък 
процес и превръща епиграфските паметници в произведения на изкуството с висока 
художествена стойност. За по-голям контраст и по-лесно разчитане възпоменателните 
плочи често са оцветявани, като в някои случаи е оцветяван само фонът, в други само 
буквите, а в трети и буквите и фонът са оцветявани в различни ярки и наситени 
цветове. Върху металните предмети са изработвани вдлъбнати, издраскани и релефни 
надписи [Венедикова 2006: 54-56].

Епиграфските паметници и надписите в България с години наред са били предмет 
на научни изследвания на наши и чуждестранни учени. Историци, археолози и 
турколози насочват вниманието си и полагат големия усилия в системното издирване, 
изследване и публикуване на османските епиграфски паметници в страната ни. Доста 
надписи са публикувани от известни учени и добри специалисти.4, част от които ще 
бъдат ползотворни и работата по темата на настоящата разработка.

2 На мраморната плоча над входа на Томбул джамия на р. 5 се чете «Написа го Ибрахим Намък» -
изтъкнат калиграф от ХVІІІ в. Името на прочут  шуменски каменоделец и калиграф се чете и в надписа 
на Ташмааза – р.5 „Написа го бедния Хюсеин Рюшди Бадализаде”. Хюсеин Рюшди е работил като 
майстор краснописец в Шумен през втората половина на ХІХ в.
3 В престижния биографичен речник за майстори на калиграфското изкуство на Мюстакимзаде 
Сюлейман Садедин Ефенди «Тухфе-и хаттатин» от 1787 г. има две бележки за шуменски краснописци. 
Едната е за Шериф Халил Паша, който се описва като чувствителен поет и изкусен краснописец по 
сюлюс, несих, дивани, рика, сиякат и други видове писма. През 1736 г. бил взет в счетоводството и 
книговодството на джизието. Бил е главен счетоводител, дефтер емини – доверено лице в канцеларията, 
министър на кадастралното управление – дефтерхане назъръ. Затова владеел еднакво добре и 
шрифтовете на ръкописните книги и надписите, и писмата, употребявани в документите.
Другата бележка е за двама братя, родени в Шумен – Сейид Хюсеин и Сейид Мустафа, постигнали 
съвършенсктво в калиграфията на писмата сюлюс и несих, като са минали обучение при утвърдения 
майстор Ходжа Месмед Расим Ефенди [Стенли 2001: 102-103].
4 Неоценимо големи заслуги към настоящия момент има известният историк-турколог Катерина 
Венедикова – автор на много публикации за епиграфски надписи от Родопите, София, Силистра, 
Казанлък, Хасково, Кърджали, Шумен и др.
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В повечето селища у нас запазените епиграфски паметници са най-много от ХVІІІ 
и ХІХ век. От османско време са запазени надписи на арабица на османотурски език (в 
османски и народен стил), както и на арабски и персийски език. Османският стил 
включва повече арабски и персийски думи и конструкции и е трудно разбираем. В 
народния стил се използват повече тюрски по произход думи и словосъчетания. Той се 
опира на общоговоримия език на обикновените хора. Написани на един или друг 
османотурски стил, на арабски или пресийски език, епиграфските надписи 
представляват образци на различни видове арабско писмо.

Сребърен пръстен с надпис “Аллах” с ъглести, геометрични форми на буквите, 
изработен върху филигран с ниело, е открит при разкопки на християнски некропол 
пред източната порта на Плиска. По изработка на надписа и особеностите на буквите 
писмото носи белези на „куфи” – монументално писмо с отсечени геометрични линии. 
То е най-старото арабско писмо, наречено на името на гр. Куфа в Месопотамия, където 
е било развито от прочути арабски кописти и калиграфи. Първоначално се употребява 
за надписи върху камък и метал, нанесени с боя или длето, а също и за надписи на 
монети. След появата на Исляма започва да се използва и за писане на Корана [Недков 
1966: 93]. Предполага се, че надписът на арабица върху пръстена е един от най-ранните 
в България. Предметът се намирал в женски гроб, датиран по материали и монети 
вътре, от втората половина на Х – ХІ в. К. Венедикова съобщава, че плочката, върху 
която се намира надписът, е гладка, на повърхността са врязани очертанията на буквите 
и украсите, които после са запълнени с ниело5 [Венедикова 2009: 34-53]. В България 
засега са известни само два надписа с дати от втората половина на ХІV век. В тях се 
срещат букви, сходни с тези върху плочката на пръстена. Високите букви елиф и лям 
върху плочката на пръстена завършват с байраче, обърнато наляво или надясно. 
Подобни байрачета, но по-къси и извити само надясно се виждат и върху други 
епиграфски паметници от ХVІІ и ХVІІІ в. България. Отвесните букви елиф и лям и 
вертикалната част на буквата зъ са изписани горе с байрачета надясно в надпис на 
чешма в Ихтиман (от 1070/1659-1660 г.) [Венедикова 2007: 35]. Строителният надпис 
на Томбул джамия в Шумен също включва вертикални букви елиф и лям и отвесни 
части на буквите зъ и кяф с къси байрачета горе, обърнати надясно. Една част от 
големия брой надписи на арабица върху метално сандъче от Кюстендил (в колекцията 
на НАИМ), от времето на Махмуд ІІ (1808 – 1839 г.) е също на писмо куфи [Венедикова 
2012: 193].

През VІІ в. възникват две графични разновидности на арабското писмо – едро и 
ъглесто куфическо и по-курсивно (бързо, скорописно)- несхи Несихът е основен вид 
писмо у османските турци, изучавано и упражнявано в системата на кроснописното 
обучение с голямо старание. Несих или несхи от ар. насаха означава преписвам, 
копирам, или значи “писмо за преписи”.

Според един багдадски писател от втората половина на Х в., писмото несих 
притежава три основни черти: завиване на буквата елиф надясно, удължаване на 
вертикалните елементи на буквите и известен наклон [Пак там]. Всички тези 
особености се виждат в редица епиграфски надписи, запазени на територията на 
България.

Меден колюварник (съд за носене на обредно жито за помен в църква - коливо) от 
ХІХ в., намиращ се в Историческия музей в гр. Смолян, е уникален съд [Венедикова К. 
2007: 386-388], в периферията на който са разположени 12 кръгчета с последователни 
надписчета на арабско писмо с основни особености на несих.

5 Ниелото е прахообразна смес от сребро, олово, калай и сяра, която след намокряне, във вид на каша се 
вкарва в каналчетата и се пече. При печенето се разширява и по такъв начин запълва каналчетата, 
придобива синкаво-червен цвят.

В надписа на долна част от надгробна плоча в с. Горна крепост, Кърджалийско 
(1876 г.), буквите са изпъкнали, релефни. Всички диакритични знаци са изписани 
коректно. Виждат се думи и букви, които са вплетени или изписани една над друга. 
Това са особености на писмото сюлюс. В епиграфските надписи у нас твърде често се 
използва писмото несих, както и негови елементи в съчетание с други писма. Всъщност 
преливането на елементи на писмата несих и сюлюс в различно съотношение е 
характерно за надписите, изработени през ХІХ в. [Венедикова 2002: 240]. Писмото се 
отличава със заоблени и спокойни линии, с коректно изписване и съразмерност на 
буквите, без преувеличения, раздутост и излишна натруфеност. Буквите се редят в 
хоризонтална линия, на еднаква височина. Поради съвсем коректната си семпла и ясна 
структура, несихът е избран и като печатно писмо [Недков 1966: 97].

Много епиграфски паметници, намиращи се в различни селища на страната ни, се 
характеризират с красиво изпълнени надписи на изкусно арабско писмо. Красив надпис 
в стила на писмото сюлюс е изписан над вътрешната врата на джамията на Хамза бей в 
Стара Загора (ХV в.). Надписът е на арабски език и е изпълнен в три реда, като отделни 
букви и думи са изнесени в полето над нормалния ред. Майсторското изписване на този 
надпис и на редица други строителни надписи в стила на изящен сюлюс, говори за 
съществуването на майстори-калиграфи по джамийски надписи в страната ни по 
османско време. Аналог на надписа на Хамза Бей е надписът на джамията, известна 
като Джами-и атик (Старата джамия) в Одрин от 1413 г., в който се повтарят много от 
елементите на надписа на джамията Хамза бей. На писмо сюлюс е изработен надписът 
на десетстенна надгробна колонка от гр. Казанлък, намираща се в двора на джамията. В 
мраморната надгробна колонка с релефен надпис на арабица буквите са плътни, букви, 
срички и думи са преплетени една в друга и една над друга. Отвесните букви са 
удължени, а повечето от останалите букви са негеометрични. [Венедикова 2006: 59-60]. 
В Балчик също се съхраняват десетки османотурски епиграфски паметници. В голямата 
си част това са надробни плочи, но най-голям интерес представляват надписите върху 
чешмите. Старата чешма е единствената чешма с два строителни надписа в Балчик, 
единият от които е изработен на писмо сюлюс [Нейчев6].

Сюлюсът е писмо, което произлиза от несиха. То е тип монументално писмо с 
величествени и импозантни очертания. Характерно за него е удължаването на високите 
букви, които получават по-симетрични, по-благородни форми. Значително се 
удължават буквите елиф, лям, кяф. С извивка и замах се удължават нун, ре и вав в 
крайна позиция. Главичката на вав представлява колелце, а крайно хе придобива форма 
на извита надолу дъгичка. Писмените знаци, харекетата фетха и кесра са също 
удължени. Като украса на шрифта над буквите и между тях понякога се изписват 
чертички и различни завъртулки. Турците и персите се смятат за най-изкусни майстори 
в писането на сюлюс. Това е писмото, което се употребява най-често в орнаментиката, 
за строителни надписи на джамии, тюрбета, мостове, чешми и др. На него са писани 
формулата на мохамеданското “верую” бесмеле и формулата за вярата в един бог 
“тевхид”, както и разни други религиозни сентенции. [Недков 1966: 99]

Сюлюсът има и разновидности като „сюлюс джелиси”, с още по-едри и 
преплетени една в друга букви, „сюлюс мюсенна” (чифте язъ) – двойно писмо, което се 
характеризира с няколко думи, вплетени монограмно една в друга, чието разчитане 
представлява голяма трудност. Така например, над вратата на гробницата в текето 
Осман Баба в с. Текето, Хасковско, е вградена правоъгълна мраморна плоча с релефен 
текст на турцизиран арабски език (някои думи, форми и словосъчетания са 

6 Нейчев, В. Надписите на турските чешми в Балчик, http://balchik.com
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В повечето селища у нас запазените епиграфски паметници са най-много от ХVІІІ 
и ХІХ век. От османско време са запазени надписи на арабица на османотурски език (в 
османски и народен стил), както и на арабски и персийски език. Османският стил 
включва повече арабски и персийски думи и конструкции и е трудно разбираем. В 
народния стил се използват повече тюрски по произход думи и словосъчетания. Той се 
опира на общоговоримия език на обикновените хора. Написани на един или друг 
османотурски стил, на арабски или пресийски език, епиграфските надписи 
представляват образци на различни видове арабско писмо.

Сребърен пръстен с надпис “Аллах” с ъглести, геометрични форми на буквите, 
изработен върху филигран с ниело, е открит при разкопки на християнски некропол 
пред източната порта на Плиска. По изработка на надписа и особеностите на буквите 
писмото носи белези на „куфи” – монументално писмо с отсечени геометрични линии. 
То е най-старото арабско писмо, наречено на името на гр. Куфа в Месопотамия, където 
е било развито от прочути арабски кописти и калиграфи. Първоначално се употребява 
за надписи върху камък и метал, нанесени с боя или длето, а също и за надписи на 
монети. След появата на Исляма започва да се използва и за писане на Корана [Недков 
1966: 93]. Предполага се, че надписът на арабица върху пръстена е един от най-ранните 
в България. Предметът се намирал в женски гроб, датиран по материали и монети 
вътре, от втората половина на Х – ХІ в. К. Венедикова съобщава, че плочката, върху 
която се намира надписът, е гладка, на повърхността са врязани очертанията на буквите 
и украсите, които после са запълнени с ниело5 [Венедикова 2009: 34-53]. В България 
засега са известни само два надписа с дати от втората половина на ХІV век. В тях се 
срещат букви, сходни с тези върху плочката на пръстена. Високите букви елиф и лям 
върху плочката на пръстена завършват с байраче, обърнато наляво или надясно. 
Подобни байрачета, но по-къси и извити само надясно се виждат и върху други 
епиграфски паметници от ХVІІ и ХVІІІ в. България. Отвесните букви елиф и лям и 
вертикалната част на буквата зъ са изписани горе с байрачета надясно в надпис на 
чешма в Ихтиман (от 1070/1659-1660 г.) [Венедикова 2007: 35]. Строителният надпис 
на Томбул джамия в Шумен също включва вертикални букви елиф и лям и отвесни 
части на буквите зъ и кяф с къси байрачета горе, обърнати надясно. Една част от 
големия брой надписи на арабица върху метално сандъче от Кюстендил (в колекцията 
на НАИМ), от времето на Махмуд ІІ (1808 – 1839 г.) е също на писмо куфи [Венедикова 
2012: 193].

През VІІ в. възникват две графични разновидности на арабското писмо – едро и 
ъглесто куфическо и по-курсивно (бързо, скорописно)- несхи Несихът е основен вид 
писмо у османските турци, изучавано и упражнявано в системата на кроснописното 
обучение с голямо старание. Несих или несхи от ар. насаха означава преписвам, 
копирам, или значи “писмо за преписи”.

Според един багдадски писател от втората половина на Х в., писмото несих 
притежава три основни черти: завиване на буквата елиф надясно, удължаване на 
вертикалните елементи на буквите и известен наклон [Пак там]. Всички тези 
особености се виждат в редица епиграфски надписи, запазени на територията на 
България.

Меден колюварник (съд за носене на обредно жито за помен в църква - коливо) от 
ХІХ в., намиращ се в Историческия музей в гр. Смолян, е уникален съд [Венедикова К. 
2007: 386-388], в периферията на който са разположени 12 кръгчета с последователни 
надписчета на арабско писмо с основни особености на несих.

5 Ниелото е прахообразна смес от сребро, олово, калай и сяра, която след намокряне, във вид на каша се 
вкарва в каналчетата и се пече. При печенето се разширява и по такъв начин запълва каналчетата, 
придобива синкаво-червен цвят.

В надписа на долна част от надгробна плоча в с. Горна крепост, Кърджалийско 
(1876 г.), буквите са изпъкнали, релефни. Всички диакритични знаци са изписани 
коректно. Виждат се думи и букви, които са вплетени или изписани една над друга. 
Това са особености на писмото сюлюс. В епиграфските надписи у нас твърде често се 
използва писмото несих, както и негови елементи в съчетание с други писма. Всъщност 
преливането на елементи на писмата несих и сюлюс в различно съотношение е 
характерно за надписите, изработени през ХІХ в. [Венедикова 2002: 240]. Писмото се 
отличава със заоблени и спокойни линии, с коректно изписване и съразмерност на 
буквите, без преувеличения, раздутост и излишна натруфеност. Буквите се редят в 
хоризонтална линия, на еднаква височина. Поради съвсем коректната си семпла и ясна 
структура, несихът е избран и като печатно писмо [Недков 1966: 97].

Много епиграфски паметници, намиращи се в различни селища на страната ни, се 
характеризират с красиво изпълнени надписи на изкусно арабско писмо. Красив надпис 
в стила на писмото сюлюс е изписан над вътрешната врата на джамията на Хамза бей в 
Стара Загора (ХV в.). Надписът е на арабски език и е изпълнен в три реда, като отделни 
букви и думи са изнесени в полето над нормалния ред. Майсторското изписване на този 
надпис и на редица други строителни надписи в стила на изящен сюлюс, говори за 
съществуването на майстори-калиграфи по джамийски надписи в страната ни по 
османско време. Аналог на надписа на Хамза Бей е надписът на джамията, известна 
като Джами-и атик (Старата джамия) в Одрин от 1413 г., в който се повтарят много от 
елементите на надписа на джамията Хамза бей. На писмо сюлюс е изработен надписът 
на десетстенна надгробна колонка от гр. Казанлък, намираща се в двора на джамията. В 
мраморната надгробна колонка с релефен надпис на арабица буквите са плътни, букви, 
срички и думи са преплетени една в друга и една над друга. Отвесните букви са 
удължени, а повечето от останалите букви са негеометрични. [Венедикова 2006: 59-60]. 
В Балчик също се съхраняват десетки османотурски епиграфски паметници. В голямата 
си част това са надробни плочи, но най-голям интерес представляват надписите върху 
чешмите. Старата чешма е единствената чешма с два строителни надписа в Балчик, 
единият от които е изработен на писмо сюлюс [Нейчев6].

Сюлюсът е писмо, което произлиза от несиха. То е тип монументално писмо с 
величествени и импозантни очертания. Характерно за него е удължаването на високите 
букви, които получават по-симетрични, по-благородни форми. Значително се 
удължават буквите елиф, лям, кяф. С извивка и замах се удължават нун, ре и вав в 
крайна позиция. Главичката на вав представлява колелце, а крайно хе придобива форма 
на извита надолу дъгичка. Писмените знаци, харекетата фетха и кесра са също 
удължени. Като украса на шрифта над буквите и между тях понякога се изписват 
чертички и различни завъртулки. Турците и персите се смятат за най-изкусни майстори 
в писането на сюлюс. Това е писмото, което се употребява най-често в орнаментиката, 
за строителни надписи на джамии, тюрбета, мостове, чешми и др. На него са писани 
формулата на мохамеданското “верую” бесмеле и формулата за вярата в един бог 
“тевхид”, както и разни други религиозни сентенции. [Недков 1966: 99]

Сюлюсът има и разновидности като „сюлюс джелиси”, с още по-едри и 
преплетени една в друга букви, „сюлюс мюсенна” (чифте язъ) – двойно писмо, което се 
характеризира с няколко думи, вплетени монограмно една в друга, чието разчитане 
представлява голяма трудност. Така например, над вратата на гробницата в текето 
Осман Баба в с. Текето, Хасковско, е вградена правоъгълна мраморна плоча с релефен 
текст на турцизиран арабски език (някои думи, форми и словосъчетания са 

6 Нейчев, В. Надписите на турските чешми в Балчик, http://balchik.com
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турцизирани). Надписът е изработен на писмо сюлюс. Буквите са красиво изписани, 
букви, думи и срички са преплетени една в друга и една над друга в по три реда сложна 
плетеница, изключително трудна за разчитане. Пометникът е проучен от К. 
Венедикова, която също споделя, че този надпис би затруднил и най-добрите 
специалисти по палеография [Венедикова К. 2006: 86-87].

В надпис на чешма от Ихтиман (1659–1660 г.), също изследван от К. Венедикова 
[Венедикова 2008: 261], се забелязват най-много елементи на писмото сюлюс – в 
удължаването на отвесните букви, в преплитането на букви, срички и думи в три пояса 
по височината на реда, в изписването на буквата кяф и камшичето и като малък, нисък, 
широк кяф над корпуса на буквата, в завиване на опашката на буквата мим и 
оформянето на йе и хе в крайна позиция, в удължаването на знаците за вокализиране 
фетха и замме, в изкривените линии на много от буквите, в украсата над и под някои 
букви.

Надпис за строеж на баня в Лъжене (1750/51г.) представлява три реда релефен 
текст, изписан на писма с елементи на несих и сюлюс. Много от буквите са закръглени 
и правилни, както при несих, а високите букви са удължени, както при сюлюс.

Всеки вид писмо има различно естетическо въздействие. Ефектът, който 
възпроизвежда надпис, изписан на един вид писмо, може да бъде различен от този, 
който е изработен на друго писмо. Венедикова смята, че по отношение на изработката 
на споменатите по-горе два надписа (чешма и баня) на паметници от един и същи 
район, разликата е “поразителна”. И двата надписа са изработени релефно върху 
мрамор, и двата са на османотурски език и арабско писмо. Но единият е паметник 
(надписът на чешма), направен в чест на великия везир Кьопрюлю Мехмед Паша и 
кетхудата му, който очевидно е изработен от прочут майстор-каменоделец и калиграф. 
В него букви, срички и думи са насложени една над друга така, че са трудни за 
разчитане и от най-добри специалисти. А надписът за строеж на баня, в чест на 
дарителя на средствата, е изразен семпло и се състои само то пет думи [Венедикова 
2008: 274].

Един надгробен паметник при Томбул джамия в Шумен, посветен на мома или на 
неомъжена жена, носи основни белези на писмото сюлюс (Обр.1). Релефният текст на 
мраморната надгробна плоча е разположен косо, като началото на всеки ред започва
по-долу и се изкачва наляво нагоре. Прави впечатление изписването на букви една 
върху друга, вокализиране на хе с отвесна фетха, опашката на крайното йе е извита 
нагоре в ляво – характерни особености на шрифта сюлюс.

На писмо сюлюс са изработени и надписите върху предмети от метал. Сахан от 
мед и калай (1763/64г.) от Смолян е с надпис на сюлюс с незначителни елементи на 
несих [Венедикова 2007: 381-389]. Елементи на сюлюс са изписаните една върху друга 
букви, както и изписването на крайното хе извито.

В Шумен и околностите му са запазени много строителни надписи, надгробни 
паметници и надписи върху предмети. Интерес представляват надписите върху 
предмети, текстовете на които обикновено са с вдлъбнати, гравирани или изрязани 
букви. Плочка от месингов метал със сребърно покритие отгоре, с форма на 
правоъгълник, вероятно нагръден знак с надпис “хасса” на арабица, е намерена в 
местността Узун табия в източната част на гр. Шумен. Буквите и знаците на думата, 
изписана върху плочката, са изрязани, което я отличава от надписите с релефни или 
вдлъбнати букви (Обр.2). Ако се съди по изпилените краища на металната пластинка и 
вътрешните страни на прецизно оформените букви на арабица, както и вдлъбнатото 
начало на горната част на буквата сат, въпросният предмет е ръчна изработка, не е 
щампован. Думата хасса (със значение на султански телохранител) е изписана 
двуредово, като в долната част са разположени буквите хъ с елиф, а отгоре буквите 

сат, хе и знакът “шедде” за удвояване на звукове. Диакритичната точка на хъ не е 
поставена върху самата буква, а малко вляво, на нивото на горната част на знака. Тъй 
като надписът се състои само от няколко букви, не може да се определи точно вида на 
писмото, но по начина на изписване на буквата хе в края, може да се каже, че той 
съдържа елементи на сюлюс [Салим 2006: 244-247]. Друг интересен и рядък надпис на 
арабско писмо е върху ризница, изплетена от железни халкички. На предницата и от 
двете страни са прикрепени две кръгли бронзови пластинки, върху които е изписан 
вдлъбнат текст на османотурски език на арабско писмо с характерни белези на сюлюс.
Предметът се пази в РИМ Шумен и за сега е единствен по рода си у нас. Предполага се, 
че е от ХІV – ХV в. [Левкова 2006: 127-132]. Поставянето на надписи върху османските 
оръжия има декоративни и представителни функции. Изящно изработени текстове с 
арабско писмо се срещат както върху нападателно, така и върху отбранително 
въоражение. Публикуваните епиграфски текстове върху саби, ятагани и мечове 
съдържат името и длъжността на притежателя на оръжието, понякога заедно с името на 
майстора, който го е изработил, придружени от молитви и благопожелания от текстове 
с магическа, защитна функция. Богати по съдържание са надписите, украсяващи 
османските шлемове, ризници, наколенници, ризници за челата на конете и други 
елементи на предпазното въоражение. Надписите, изпълнени на писмата сюлюс, несих 
или талик включват израза бисмиллах, имената и качествата на Аллах, пророка 
Мохамед и др.[Пак там]

В България се срещат епиграфски паметници с надписи, в които някои части на 
буквите са надебелени и разтегнати, а високите букви са скъсени и изписани високо над 
реда. Тези особености на шрифта са характерни за писмото талик. Вече бе отбелязано, 
че в Шумен е голямо разнообразието от строителни надписи, изработени върху
различни сгради и съоражения. Поставяни се величествени мраморни плочи с красиви 
текстове на арабица на джамии, ханове, бани, безистени, болници, училища, на 
Търговския дом “Ташмааза”, чешми и др., много от които са запазени. Надписът на 
Турската военна болница в Шумен представлява голяма мраморна плоча, която 
съдържа седем реда в две колонки с писмо талик, а над него в елипсовидно писмено 
поле е изработена релефна тугра (султанския монограм) на султан Махмуд ІІ7.
Болницата е строена в чест на Махмуд ІІ през 1837 г. и е първата специална болнична 
сграда у нас [Пенков 1963: 77]. 

Надписът (1773 г.) на Реис джамия, намираща се в арменската част на Шумен до 
около 50-те години на миналия век, се пази във вътрешния двор на Томбул джамия. 
Текстът, състоящ се от 7 двойни стиха в 5 реда, е издялан върху мраморна плоча с 
грациозното арабско писмо талик. Надписът на Куршун чешма (1773 г.) също носи 
основни белези на писмото талик (Обр.3).

На писмо талик е надписът на южната стена на Старата чешма (1868 г.) и 
Ибрямовата чешма (1855 г.) в Балчик.

Писмото талик се пренася на турска почва от иранските краснописни школи. 
неговото особено застъпване в системата на краснописното обучение в Османската 
държава започва от втората половина на ХVІ в. [Недков 1966: 97].

В надписите, изработени на арабица, се срещат и други разновидности шрифтове, 
които всъщност се доближават  до някои от дотук изложените основни видове арабско 
писмо. В РИМ Шумен се намира малка мраморна плочка с четириреден надпис на 
писмо рейхани, което е разновидност на несих. Надписната плоча (1671 г.) е стояла на 
най-старата от датираните шуменски джамии  - Агаджамиси, която се е намирала на 

7 Пребиваването на султан Махмуд ІІ в Шумен през 1837 г., по време на обиколката си на по-големите 
градове в Румелия, е било ознаменувано с една възпоменателна колона, няколко тугри и надписи, 
поставени на постройки.
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турцизирани). Надписът е изработен на писмо сюлюс. Буквите са красиво изписани, 
букви, думи и срички са преплетени една в друга и една над друга в по три реда сложна 
плетеница, изключително трудна за разчитане. Пометникът е проучен от К. 
Венедикова, която също споделя, че този надпис би затруднил и най-добрите 
специалисти по палеография [Венедикова К. 2006: 86-87].

В надпис на чешма от Ихтиман (1659–1660 г.), също изследван от К. Венедикова 
[Венедикова 2008: 261], се забелязват най-много елементи на писмото сюлюс – в 
удължаването на отвесните букви, в преплитането на букви, срички и думи в три пояса 
по височината на реда, в изписването на буквата кяф и камшичето и като малък, нисък, 
широк кяф над корпуса на буквата, в завиване на опашката на буквата мим и 
оформянето на йе и хе в крайна позиция, в удължаването на знаците за вокализиране 
фетха и замме, в изкривените линии на много от буквите, в украсата над и под някои 
букви.

Надпис за строеж на баня в Лъжене (1750/51г.) представлява три реда релефен 
текст, изписан на писма с елементи на несих и сюлюс. Много от буквите са закръглени 
и правилни, както при несих, а високите букви са удължени, както при сюлюс.

Всеки вид писмо има различно естетическо въздействие. Ефектът, който 
възпроизвежда надпис, изписан на един вид писмо, може да бъде различен от този, 
който е изработен на друго писмо. Венедикова смята, че по отношение на изработката 
на споменатите по-горе два надписа (чешма и баня) на паметници от един и същи 
район, разликата е “поразителна”. И двата надписа са изработени релефно върху 
мрамор, и двата са на османотурски език и арабско писмо. Но единият е паметник 
(надписът на чешма), направен в чест на великия везир Кьопрюлю Мехмед Паша и 
кетхудата му, който очевидно е изработен от прочут майстор-каменоделец и калиграф. 
В него букви, срички и думи са насложени една над друга така, че са трудни за 
разчитане и от най-добри специалисти. А надписът за строеж на баня, в чест на 
дарителя на средствата, е изразен семпло и се състои само то пет думи [Венедикова 
2008: 274].

Един надгробен паметник при Томбул джамия в Шумен, посветен на мома или на 
неомъжена жена, носи основни белези на писмото сюлюс (Обр.1). Релефният текст на 
мраморната надгробна плоча е разположен косо, като началото на всеки ред започва
по-долу и се изкачва наляво нагоре. Прави впечатление изписването на букви една 
върху друга, вокализиране на хе с отвесна фетха, опашката на крайното йе е извита 
нагоре в ляво – характерни особености на шрифта сюлюс.

На писмо сюлюс са изработени и надписите върху предмети от метал. Сахан от 
мед и калай (1763/64г.) от Смолян е с надпис на сюлюс с незначителни елементи на 
несих [Венедикова 2007: 381-389]. Елементи на сюлюс са изписаните една върху друга 
букви, както и изписването на крайното хе извито.

В Шумен и околностите му са запазени много строителни надписи, надгробни 
паметници и надписи върху предмети. Интерес представляват надписите върху 
предмети, текстовете на които обикновено са с вдлъбнати, гравирани или изрязани 
букви. Плочка от месингов метал със сребърно покритие отгоре, с форма на 
правоъгълник, вероятно нагръден знак с надпис “хасса” на арабица, е намерена в 
местността Узун табия в източната част на гр. Шумен. Буквите и знаците на думата, 
изписана върху плочката, са изрязани, което я отличава от надписите с релефни или 
вдлъбнати букви (Обр.2). Ако се съди по изпилените краища на металната пластинка и 
вътрешните страни на прецизно оформените букви на арабица, както и вдлъбнатото 
начало на горната част на буквата сат, въпросният предмет е ръчна изработка, не е 
щампован. Думата хасса (със значение на султански телохранител) е изписана 
двуредово, като в долната част са разположени буквите хъ с елиф, а отгоре буквите 

сат, хе и знакът “шедде” за удвояване на звукове. Диакритичната точка на хъ не е 
поставена върху самата буква, а малко вляво, на нивото на горната част на знака. Тъй 
като надписът се състои само от няколко букви, не може да се определи точно вида на 
писмото, но по начина на изписване на буквата хе в края, може да се каже, че той 
съдържа елементи на сюлюс [Салим 2006: 244-247]. Друг интересен и рядък надпис на 
арабско писмо е върху ризница, изплетена от железни халкички. На предницата и от 
двете страни са прикрепени две кръгли бронзови пластинки, върху които е изписан 
вдлъбнат текст на османотурски език на арабско писмо с характерни белези на сюлюс.
Предметът се пази в РИМ Шумен и за сега е единствен по рода си у нас. Предполага се, 
че е от ХІV – ХV в. [Левкова 2006: 127-132]. Поставянето на надписи върху османските 
оръжия има декоративни и представителни функции. Изящно изработени текстове с 
арабско писмо се срещат както върху нападателно, така и върху отбранително 
въоражение. Публикуваните епиграфски текстове върху саби, ятагани и мечове 
съдържат името и длъжността на притежателя на оръжието, понякога заедно с името на 
майстора, който го е изработил, придружени от молитви и благопожелания от текстове 
с магическа, защитна функция. Богати по съдържание са надписите, украсяващи 
османските шлемове, ризници, наколенници, ризници за челата на конете и други 
елементи на предпазното въоражение. Надписите, изпълнени на писмата сюлюс, несих 
или талик включват израза бисмиллах, имената и качествата на Аллах, пророка 
Мохамед и др.[Пак там]

В България се срещат епиграфски паметници с надписи, в които някои части на 
буквите са надебелени и разтегнати, а високите букви са скъсени и изписани високо над 
реда. Тези особености на шрифта са характерни за писмото талик. Вече бе отбелязано, 
че в Шумен е голямо разнообразието от строителни надписи, изработени върху
различни сгради и съоражения. Поставяни се величествени мраморни плочи с красиви 
текстове на арабица на джамии, ханове, бани, безистени, болници, училища, на 
Търговския дом “Ташмааза”, чешми и др., много от които са запазени. Надписът на 
Турската военна болница в Шумен представлява голяма мраморна плоча, която 
съдържа седем реда в две колонки с писмо талик, а над него в елипсовидно писмено 
поле е изработена релефна тугра (султанския монограм) на султан Махмуд ІІ7.
Болницата е строена в чест на Махмуд ІІ през 1837 г. и е първата специална болнична 
сграда у нас [Пенков 1963: 77]. 

Надписът (1773 г.) на Реис джамия, намираща се в арменската част на Шумен до 
около 50-те години на миналия век, се пази във вътрешния двор на Томбул джамия. 
Текстът, състоящ се от 7 двойни стиха в 5 реда, е издялан върху мраморна плоча с 
грациозното арабско писмо талик. Надписът на Куршун чешма (1773 г.) също носи 
основни белези на писмото талик (Обр.3).

На писмо талик е надписът на южната стена на Старата чешма (1868 г.) и 
Ибрямовата чешма (1855 г.) в Балчик.

Писмото талик се пренася на турска почва от иранските краснописни школи. 
неговото особено застъпване в системата на краснописното обучение в Османската 
държава започва от втората половина на ХVІ в. [Недков 1966: 97].

В надписите, изработени на арабица, се срещат и други разновидности шрифтове, 
които всъщност се доближават  до някои от дотук изложените основни видове арабско 
писмо. В РИМ Шумен се намира малка мраморна плочка с четириреден надпис на 
писмо рейхани, което е разновидност на несих. Надписната плоча (1671 г.) е стояла на 
най-старата от датираните шуменски джамии  - Агаджамиси, която се е намирала на 

7 Пребиваването на султан Махмуд ІІ в Шумен през 1837 г., по време на обиколката си на по-големите 
градове в Румелия, е било ознаменувано с една възпоменателна колона, няколко тугри и надписи, 
поставени на постройки.
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най-личното място в града, при Сунтур хамам [Пенков 1963: 80]. Буквите в писмото 
рейхани са малко по-големи, плътни и широки, в сравнение с тези в несих.

Един от инересните шуменски строителни епиграфски паметници на 
османотурски език, в който е увековечено името на знатен българин8 от Шумен, е 
надписът на Ташмааза (1850 г.) – представителна търговска сграда на Кошмейдан 
(Кошир, Кошуйолу), днес пл. “Освобождение”, която е съборена през 1927 г. 
[Кескиоглу 1987: 91]. Надписната плоча се пази в РИМ Шумен. Надписът представлява 
петреден рефен текст от 14 стиха, изписани на писмо мухаккак. Надписът за възхвала 
на дарителя на най-голямата и известна джамия – Томбул джамия, е изпълнен също на 
арабско писмо мухаккак (1744 г.). Писмото мухаккак по своите особености се 
доближава до сюлюс, но това е едробуквен шрифт, в който прави впечатление 
изписването на буквите син, фе, каф и нун, дъгообразната част на които е по-разтегната 
и извивките са леко ъгловати, не заоблени, както при сюлюс. 

Немалко надписи на арабско писмо у нас от ХVІІІ и ХІХ в. са изпълнени с 
елементи от писмата сюлюс, несих и талик. На различни шрифтове е изпълнен 
надписът на надгробна колонка от ХVІІІ в. в Казанлък, който се характеризира с 
плътни и релефни букви и цифри. Повечето букви са плътни и закръглени, както при 
писмото несих. Буквата йе е изписана както при сюлюс и талик. Елиф и вав са вдигнати 
над дъговидната част на буквата син – характерно за сюлюс. На едния ред първата 
буква започва по-горе, а всяка следваща се спуска надолу, което е характерно за талик. 
Аналогично на този паметник е красивият надпис за строеж на чешма и порта, 
изработен върху мраморна плоча в двора на джамията в Казанлък (1766-1767 г.).
Паметникът е проучен от К. Венедикова [Венедикова 2006: 55-67]. При изработката му
са използвани елементи от писмата несих, талик и в по-малка степен сюлюс. 
Закръглянето и правилно изписване на много букви и думи напомня несих. Тук прави 
впечатление удебеляването на дъгообразните букви (бе, фе, каф, айън, нун, кяф) и 
изписването на йе в крайна позиция, разтягането на дъгичката на бе, фе, айън почти 
изравняване в хоризонтална линия, късият елиф на р. 1, р. 2 и р. 4, надебелената 
главичка на мим – всички тези особености са на писмото талик. Но някои букви са 
разположени една над друга и с това наподобяват сюлюс (Обр.4). Надписът на 
надгробната плоча (1829 г.) в с. Текето, Хасковско също носи особености на несих и 
талик с някои елементи на сюлюс [Венедикова 2006а: 232-234]. 

Други епиграфски паметници от Казанлък също се характеризират с особености 
на няколко вида арабско писмо: мраморна строителна плоча за строеж на чешма и 
порта в двора на джамията (1766- 1767 г.) с релефен надпис; фрагмент от мраморна 
строителна плоча в двора на джамията, надписът на който носи белези на писмата 
талик и несих; надписът на мраморна плоча (1777 - 1778 г.) от Смолян е изработен на 
писмо талик с примеси от несих и сюлюс [Венедикова 2007: 383-384].

Бронзов печат (ХІХ в.) открит в землището на с. Хърсово, Шуменско, с релефен 
надпис на арабица. Ограничената площ на писмовното поле е станала причина за 
разделянето на думите в израза в три реда, като за разграничител между редовете 
служат удължените и изписани в обратна на обичайната посока букви йе, с които 
завършват думите на първия и втория ред. Удълженията на буквата и в двата случая 
изпълняват ролята и на геометричен мотив – разделител на думите в редовете, и на 
своеобразна украса. Надписът е с красиви и съразмерни букви, с коректно отбелязани 
диакритични точки и украса от геометрични и растителни мотиви, с което се доближава 
до писмото несих. Надебеляването на дъгичките на буквите фе и нун, изписването на 

8 Ташмааза е строена със средставта на изтъкнатия шуменски търговец Анастас Хаджистоянов (Анастас
чорбаджи), уважаван от всички. Долният етаж е бил използван за складове, а горния – за различни цели. 
Съборена е през 1930 г. [Пенков 1963: 78-79].

син като надебелена линия без зъбци, както и удължаването на крайно свързано йе в 
посока, обратна на обичайната, са типични белези на писмото талик. Украсата от 
геометрични и растителни мотиви над някои букви е белег на импозантното писмо 
сюлюс. Може да се каже, че в текста се преплитат елементи от писмата несих, талик и 
сюлюс [Левкова 2004: 158-161].

Интересен е надписът на мраморна надгробна плоча от Кърджали (1878 – 1879
г.) [Венедикова 2005: 235-243], изработен релефно в пет отделни писмени полета с най-
много елементи на писмото рика – освободено от подробности, подредено, буквите са 
плътни и плътно са свързани една с друга. Рика е писмото за ежедневна употреба у 
османските турци до въвеждането на латиницата. Поражда се на турска почва, като 
най-опростен вид бързописен арабски шрифт. На него са изготвяни всякакви вид 
документи във всички служби на администрацията [Недков 1966: 104-105]. Рика се 
вижда сравнително рядко в епиграфските паметници. В надписа линиите на буквите не 
са отвесни, а леко наклонени наляво. Някои думи започват по-високо и слизат на реда. 
Това писмо почти никога не се среща в чист вид, смесва се с други писма. Прави 
впечатление, че в надписа някои букви, срички и думи са изписани една над друга, 
както при писмото сюлюс. Буквата йе е изписана над реда, като права линия с опашка 
нагоре – особеност на несих и сюлюс, а буквата кяф е изписана както при писмото 
дивани – отвесната част на кяф е съвсем късичка, а високо над нея се поставя 
напречната линийка, удължена и малко извита. Когато кяф се намира в края на думата 
и не е свързан с предходната буква, придобива особена форма, наподобяваща обърнато 
нагоре камшиче. Може да се каже, че писмото на епиграфския паметник е рика, с 
елементи на сюлюс, несих и дивани.

В заключение може да се обобщи, че в епиграфските надписи обикновено се 
използват някои от основните видове арабско писмо, като несих, сюлюс и талик, както 
и техни разновидности – рейхани и мухаккак. Значително рядко се срещат писмата
куфи, рика, елементи на писмото дивани, на което всъщност предимно се пишат 
султанските документи. В епиграфските паметници доминират надписите, изпълнени с 
особености на различни видове арабско писмо.

Епиграфските паметници на арабско писмо в България са важен извор и за 
установяване на създадена грамотност на арабско писмо и установени традиции за 
изработване на надписи с османотурска азбука през целия османския период, което се 
потвърждава и от дейността и продукцията на калиграфските школи у нас по османско 
време. 

Темата за епиграфските надписи от османско време никак не се изчерпва с 
настоящата разработка. Надписите са и паметници на изкуството в най-широк смисъл. 
Въпросът може да бъде предмет на по-задълбочено изследване върху писмото и 
украсата на много повече видове и брой строителни, надгробни паметници и надписи 
върху предмети, запазени на територията на България.

Венедикова 2002: Венедикова, К. Към историята на село Горна Крепост в Източните 
Родопи. (По данни на епиграфски паметници на арабско писмо), Rhodopica, 2002/1-2,
с. 231-251.
Венедикова 2005: Венедикова, К. Надгробна плоча на Мехмед, син на Каймакама на 
Кърджали Мехмед Бей, от 1296 г.х. (26.12.1878 – 14.12.1879 г.н.е.). –
Междуетнически контакти изток–запад интеркултулна комуникация. Шумен, с. 235-
243.



273Арабското писмо в надписите на епиграфските паметници ...

най-личното място в града, при Сунтур хамам [Пенков 1963: 80]. Буквите в писмото 
рейхани са малко по-големи, плътни и широки, в сравнение с тези в несих.

Един от инересните шуменски строителни епиграфски паметници на 
османотурски език, в който е увековечено името на знатен българин8 от Шумен, е 
надписът на Ташмааза (1850 г.) – представителна търговска сграда на Кошмейдан 
(Кошир, Кошуйолу), днес пл. “Освобождение”, която е съборена през 1927 г. 
[Кескиоглу 1987: 91]. Надписната плоча се пази в РИМ Шумен. Надписът представлява 
петреден рефен текст от 14 стиха, изписани на писмо мухаккак. Надписът за възхвала 
на дарителя на най-голямата и известна джамия – Томбул джамия, е изпълнен също на 
арабско писмо мухаккак (1744 г.). Писмото мухаккак по своите особености се 
доближава до сюлюс, но това е едробуквен шрифт, в който прави впечатление 
изписването на буквите син, фе, каф и нун, дъгообразната част на които е по-разтегната 
и извивките са леко ъгловати, не заоблени, както при сюлюс. 

Немалко надписи на арабско писмо у нас от ХVІІІ и ХІХ в. са изпълнени с 
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писмото несих. Буквата йе е изписана както при сюлюс и талик. Елиф и вав са вдигнати 
над дъговидната част на буквата син – характерно за сюлюс. На едния ред първата 
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Паметникът е проучен от К. Венедикова [Венедикова 2006: 55-67]. При изработката му
са използвани елементи от писмата несих, талик и в по-малка степен сюлюс. 
Закръглянето и правилно изписване на много букви и думи напомня несих. Тук прави 
впечатление удебеляването на дъгообразните букви (бе, фе, каф, айън, нун, кяф) и 
изписването на йе в крайна позиция, разтягането на дъгичката на бе, фе, айън почти 
изравняване в хоризонтална линия, късият елиф на р. 1, р. 2 и р. 4, надебелената 
главичка на мим – всички тези особености са на писмото талик. Но някои букви са 
разположени една над друга и с това наподобяват сюлюс (Обр.4). Надписът на 
надгробната плоча (1829 г.) в с. Текето, Хасковско също носи особености на несих и 
талик с някои елементи на сюлюс [Венедикова 2006а: 232-234]. 
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на няколко вида арабско писмо: мраморна строителна плоча за строеж на чешма и 
порта в двора на джамията (1766- 1767 г.) с релефен надпис; фрагмент от мраморна 
строителна плоча в двора на джамията, надписът на който носи белези на писмата 
талик и несих; надписът на мраморна плоча (1777 - 1778 г.) от Смолян е изработен на 
писмо талик с примеси от несих и сюлюс [Венедикова 2007: 383-384].

Бронзов печат (ХІХ в.) открит в землището на с. Хърсово, Шуменско, с релефен 
надпис на арабица. Ограничената площ на писмовното поле е станала причина за 
разделянето на думите в израза в три реда, като за разграничител между редовете 
служат удължените и изписани в обратна на обичайната посока букви йе, с които 
завършват думите на първия и втория ред. Удълженията на буквата и в двата случая 
изпълняват ролята и на геометричен мотив – разделител на думите в редовете, и на 
своеобразна украса. Надписът е с красиви и съразмерни букви, с коректно отбелязани 
диакритични точки и украса от геометрични и растителни мотиви, с което се доближава 
до писмото несих. Надебеляването на дъгичките на буквите фе и нун, изписването на 

8 Ташмааза е строена със средставта на изтъкнатия шуменски търговец Анастас Хаджистоянов (Анастас
чорбаджи), уважаван от всички. Долният етаж е бил използван за складове, а горния – за различни цели. 
Съборена е през 1930 г. [Пенков 1963: 78-79].

син като надебелена линия без зъбци, както и удължаването на крайно свързано йе в 
посока, обратна на обичайната, са типични белези на писмото талик. Украсата от 
геометрични и растителни мотиви над някои букви е белег на импозантното писмо 
сюлюс. Може да се каже, че в текста се преплитат елементи от писмата несих, талик и 
сюлюс [Левкова 2004: 158-161].

Интересен е надписът на мраморна надгробна плоча от Кърджали (1878 – 1879
г.) [Венедикова 2005: 235-243], изработен релефно в пет отделни писмени полета с най-
много елементи на писмото рика – освободено от подробности, подредено, буквите са 
плътни и плътно са свързани една с друга. Рика е писмото за ежедневна употреба у 
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документи във всички служби на администрацията [Недков 1966: 104-105]. Рика се 
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дивани – отвесната част на кяф е съвсем късичка, а високо над нея се поставя 
напречната линийка, удължена и малко извита. Когато кяф се намира в края на думата 
и не е свързан с предходната буква, придобива особена форма, наподобяваща обърнато 
нагоре камшиче. Може да се каже, че писмото на епиграфския паметник е рика, с 
елементи на сюлюс, несих и дивани.
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и техни разновидности – рейхани и мухаккак. Значително рядко се срещат писмата
куфи, рика, елементи на писмото дивани, на което всъщност предимно се пишат 
султанските документи. В епиграфските паметници доминират надписите, изпълнени с 
особености на различни видове арабско писмо.
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Обр. 2. Метална плочка н надпис „хасса” на арабица

Обр. 3. Надпис на Куршун чешма в Шумен (1773 г.)

Обр. 4. Надпис за строеж на чешма и порта в Казанлък (1766-1767 г.)
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In this article the attention is focused on aspects of the school content and the problem of texts’ 

mistakes. In a lot of methodological research papers it is marked the fragmentation and rarity of information for 

the students about textual mistakes. We suggest ideas for changing the school information in Bulgarian for   

grades 5 to 7 in that field. Our targets are two aspects due to be changed in the school syllabus [SS] precision and 

enrichment. The first aspect tends to fulfill the terminology. The second visions the pragmatic feature of SS. The 
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Проблемът за анализа и класификацията на срещащите се в устната и в писмената 
реч на учениците грешки нееднократно е характеризиран като един от най-важните в 
методиката на обучението по български език; подчертавана е необходимостта от 
съобразяване на учебното съдържание със съвременните лингвистични идеи за 
класификацията на ученическите грешки [Димчев 1978: 29 – 42; Сотиров 1990: 17, 
Митева 1996: 33; Владимирова 2003: 295 – 302]. Подобна постановка актуализира и 
проблема за учебното съдържание, отработващо знания и умения не само за откриване 
на различните типове грешки в ученическите писмени текстове, но и за 
предотвратяването им. Приемаме за методически целесъобразен извода, направен от Г. 
Янкова, за „необходимостта още в 5. клас да се въведе теоретична информация както за 
надизреченската семантизация на местоименията, така и за същността на текстовите 
грешки” [Янкова 2001: 50].

В настоящата статия вниманието се насочва към учебносъдържателните аспекти 
на проблема за текстовите грешки (ТГ). Терминологичната утвърденост на понятието 
ТГ е факт, опитите за класифицирането им също са със статут на признатост в научните 
изследвания [Сотиров 1990: 17 – 25; Гарушева 1991: 34; Митева 1996: 32 – 39; Петров 
2002: 37 – 47, Янкова 2009: 55 – 63 и др.]. Но учебните програми по български език, при 
общата си съобразеност със съвременните постановки на лингвистиката на текста, не 
експлицират нито като термин, нито като класификация ТГ. Проблемът за този тип 
грешки присъства непоследователно в алтернативните учебници по български език за 
5. – 9. клас. Отделни типове грешки се споменават без единна система и логика, с 
разнороден терминологичен апарат, съотносим по-скоро с предмета на стилистиката, 
отколкото с граматиката на текста. Самото понятие ТГ е въведено само в учебника за 6. 
клас на Т. Ангелова и колектив [Ангелова и др. 2006: 38]. В същия  учебник е 

използван няколко пъти и друг термин (в теоретични изводи или при упражнения) –
грешки при свързването на изреченията: „Ако се познават и прилагат начините за 
свързване на изреченията, както и езиковите средства, с помощта на които 
изреченията образуват текст,  се избягват грешки при свързването на изреченията” 
[Ангелова и др. 2006: 35, 128]. В учебника за 8. клас на същия авторски колектив са 
изведени видовете езикови грешки (словообразувателни, морфологични, синтактични, 
правоговорни, правописни, пунктуационни), но сред тях не са посочени текстовите 
грешки [Ангелова и др. 2009: 51]. Като положителна може да се оцени тенденцията на 
даване на примери за ТГ, независимо от  терминологичното им обозначение като 
стилистични грешки [Бояджиев и др. 2001: 26] или като езиково-стилни грешки, 
нарушаващи смисловото единство на текста [Димчев и др. 2002: 50].
Терминологично характеризирани като стилно-езикови грешки, в учебника за 9. клас на 
К. Димчев и колектив прецизно и систематизирано са изведени поредица от нарушения 
не само в стиловото единство на текста, но и в неговата формално експлицирана 
съдържателна свързаност. Тези грешки са обособени в две групи: неясноти в изказа, 
които пораждат двусмислици (неуместна употреба на видовете местоимения (и 
различните техни форми), когато не насочват еднозначно към определен обект от 
предходното изречение; изпускане на част от изречението, когато с нея се означава 
предмет от един и същи род и едно и също число, както и предметите от предходни 
изречения); еднообразие на езикови средства при изграждане на номинативната 
верига (неуместно повторение  при изграждане на номинативната верига) [Димчев и 
др. 2002: 50].

В редица методически изследвания се отчитат непълнотата и фрагментарността 
на поднасяната на учениците информация за текстовите грешки: „учениците до 8. клас 
не получават достатъчно информация за текста и механизмите за неговото 
изграждане, а ги санкционираме за допуснатите грешки; в учебното съдържание 
липсва достатъчно информация за тях и за причините, които ги пораждат” [Янкова 
2009: 56, 57]. За преодоляването на това несъответствие, Г. Янкова предлага 
обогатяване на прагматичните насоки на учебното съдържание: „След методическа 
трансформация някои от типовете повърхнинни връзки биха могли да се включат в 
учебното съдържание (в прагматичен аспект чрез упражненията) и така да се 
разшири обучението в лингвистичен анализ на текста, което със сигурност ще 
предпази учениците от допускане на ТГ” [Янкова 2009: 57]. Признавайки 
ползотворността на подобна методическа постановка, предлагаме идеи за промяна на 
учебната информация по български език за прогимназиалния етап на основната 
образователна степен в тази посока. Предмет на внимание в настоящата статия са два 
аспекта на промяна на учебното съдържание (УС): прецизиране и обогатяване. Първият 
аспект е насочен към обговаряне на терминологичния апарат, а вторият – и към 
теоретичните, и към прагматичните аспекти на УС. Първият аспект може да се 
реализира чрез уеднаквяване на разнородните (вече посочени) термини, експлициращи 
явлението ТГ, и въвеждането на понятието ТГ в 5. клас – още повече, че в този клас се 
изучават много от морфологичните категории, чието неподходящо битуване в текста
предполага ТГ (неточно употребени местоимения, съюзи, наречия като свързващо 
средство; ненужни повторения; неподходящо подбрани синоними и т.н.).
Целесъобразна е работна дефиниция за ТГ в духа на предлаганото от П. Сотиров тяхно 
определяне като „нарушаване на някои изисквания към текстообразуването и по-
специално по отношение на свързаността на текста и езиковите средства, които я 
осъществяват” [Сотиров 1990: 18]. Вторият аспект закономерно извежда 
необходимостта от обогатяване на учебното съдържание в теоретичен и в прагматичен 
план. Целеполагането на обучението по БЕ по посока на усъвършенстване на 
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Проблемът за анализа и класификацията на срещащите се в устната и в писмената 
реч на учениците грешки нееднократно е характеризиран като един от най-важните в 
методиката на обучението по български език; подчертавана е необходимостта от 
съобразяване на учебното съдържание със съвременните лингвистични идеи за 
класификацията на ученическите грешки [Димчев 1978: 29 – 42; Сотиров 1990: 17, 
Митева 1996: 33; Владимирова 2003: 295 – 302]. Подобна постановка актуализира и 
проблема за учебното съдържание, отработващо знания и умения не само за откриване 
на различните типове грешки в ученическите писмени текстове, но и за 
предотвратяването им. Приемаме за методически целесъобразен извода, направен от Г. 
Янкова, за „необходимостта още в 5. клас да се въведе теоретична информация както за 
надизреченската семантизация на местоименията, така и за същността на текстовите 
грешки” [Янкова 2001: 50].

В настоящата статия вниманието се насочва към учебносъдържателните аспекти 
на проблема за текстовите грешки (ТГ). Терминологичната утвърденост на понятието 
ТГ е факт, опитите за класифицирането им също са със статут на признатост в научните 
изследвания [Сотиров 1990: 17 – 25; Гарушева 1991: 34; Митева 1996: 32 – 39; Петров 
2002: 37 – 47, Янкова 2009: 55 – 63 и др.]. Но учебните програми по български език, при 
общата си съобразеност със съвременните постановки на лингвистиката на текста, не 
експлицират нито като термин, нито като класификация ТГ. Проблемът за този тип 
грешки присъства непоследователно в алтернативните учебници по български език за 
5. – 9. клас. Отделни типове грешки се споменават без единна система и логика, с 
разнороден терминологичен апарат, съотносим по-скоро с предмета на стилистиката, 
отколкото с граматиката на текста. Самото понятие ТГ е въведено само в учебника за 6. 
клас на Т. Ангелова и колектив [Ангелова и др. 2006: 38]. В същия  учебник е 

използван няколко пъти и друг термин (в теоретични изводи или при упражнения) –
грешки при свързването на изреченията: „Ако се познават и прилагат начините за 
свързване на изреченията, както и езиковите средства, с помощта на които 
изреченията образуват текст,  се избягват грешки при свързването на изреченията” 
[Ангелова и др. 2006: 35, 128]. В учебника за 8. клас на същия авторски колектив са 
изведени видовете езикови грешки (словообразувателни, морфологични, синтактични, 
правоговорни, правописни, пунктуационни), но сред тях не са посочени текстовите 
грешки [Ангелова и др. 2009: 51]. Като положителна може да се оцени тенденцията на 
даване на примери за ТГ, независимо от  терминологичното им обозначение като 
стилистични грешки [Бояджиев и др. 2001: 26] или като езиково-стилни грешки, 
нарушаващи смисловото единство на текста [Димчев и др. 2002: 50].
Терминологично характеризирани като стилно-езикови грешки, в учебника за 9. клас на 
К. Димчев и колектив прецизно и систематизирано са изведени поредица от нарушения 
не само в стиловото единство на текста, но и в неговата формално експлицирана 
съдържателна свързаност. Тези грешки са обособени в две групи: неясноти в изказа, 
които пораждат двусмислици (неуместна употреба на видовете местоимения (и 
различните техни форми), когато не насочват еднозначно към определен обект от 
предходното изречение; изпускане на част от изречението, когато с нея се означава 
предмет от един и същи род и едно и също число, както и предметите от предходни 
изречения); еднообразие на езикови средства при изграждане на номинативната 
верига (неуместно повторение  при изграждане на номинативната верига) [Димчев и 
др. 2002: 50].

В редица методически изследвания се отчитат непълнотата и фрагментарността 
на поднасяната на учениците информация за текстовите грешки: „учениците до 8. клас 
не получават достатъчно информация за текста и механизмите за неговото 
изграждане, а ги санкционираме за допуснатите грешки; в учебното съдържание 
липсва достатъчно информация за тях и за причините, които ги пораждат” [Янкова 
2009: 56, 57]. За преодоляването на това несъответствие, Г. Янкова предлага 
обогатяване на прагматичните насоки на учебното съдържание: „След методическа 
трансформация някои от типовете повърхнинни връзки биха могли да се включат в 
учебното съдържание (в прагматичен аспект чрез упражненията) и така да се 
разшири обучението в лингвистичен анализ на текста, което със сигурност ще 
предпази учениците от допускане на ТГ” [Янкова 2009: 57]. Признавайки 
ползотворността на подобна методическа постановка, предлагаме идеи за промяна на 
учебната информация по български език за прогимназиалния етап на основната 
образователна степен в тази посока. Предмет на внимание в настоящата статия са два 
аспекта на промяна на учебното съдържание (УС): прецизиране и обогатяване. Първият 
аспект е насочен към обговаряне на терминологичния апарат, а вторият – и към 
теоретичните, и към прагматичните аспекти на УС. Първият аспект може да се 
реализира чрез уеднаквяване на разнородните (вече посочени) термини, експлициращи 
явлението ТГ, и въвеждането на понятието ТГ в 5. клас – още повече, че в този клас се 
изучават много от морфологичните категории, чието неподходящо битуване в текста
предполага ТГ (неточно употребени местоимения, съюзи, наречия като свързващо 
средство; ненужни повторения; неподходящо подбрани синоними и т.н.).
Целесъобразна е работна дефиниция за ТГ в духа на предлаганото от П. Сотиров тяхно 
определяне като „нарушаване на някои изисквания към текстообразуването и по-
специално по отношение на свързаността на текста и езиковите средства, които я 
осъществяват” [Сотиров 1990: 18]. Вторият аспект закономерно извежда 
необходимостта от обогатяване на учебното съдържание в теоретичен и в прагматичен 
план. Целеполагането на обучението по БЕ по посока на усъвършенстване на 
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комуникативната компетентност предполага перманентно отработване в прагматичен 
план (5. – 7. клас) на функционалните аспекти (текстоизграждащи и текстосвързващи) 
на класовете думи, като това се осъществява при всяка възможност на УС от разделите 
лексикология, морфология, синтаксис. Теоретичните аспекти на обогатяване на УС 
могат да бъдат концентрирани в лаконично, но целенасочено представяне на същността 
и типологизацията на ТГ в отделна урочна статия в 8. клас  (времето на 
систематизиране и обобщаване на книжовноезиковите норми и типовете езикови 
грешки). 

За методически целесъобразно приемаме обогатяването на прагматичните аспекти 
на УС за 5. – 7. клас със задачи от предложените по-долу типове. За отработването на 
ТГ могат да се използват създадени от самите ученици текстове, върху които да се 
работи в специални часове за развитие на комуникативните им способности.

Предлагам ви преразказ на ученик от пети клас върху баснята на Лафонтен 
„Пчели и стършели”.

1. Предава ли преразказът на ученика вярно и пълно съдържанието на баснята?
2. Кой момент от баснята може да се приеме като въведение в основния текст? 

Каква информация дава този момент? Включен ли е той в преразказа на ученика?

3. Защо текстът на Лафонтен е озаглавен „Пчели и стършели”? Кога и как са 
въведени стършелите в първия абзац на баснята? 

4. Колко пъти и как са назовани стършелите във втория абзац, представящ 
завръщането на пчелите? Защо в началото на абзаца (второ изречение) е предпочетена 
думата стършели?

5. Трябва ли да се редактира повторението на думата стършели в третото 
изречение на този абзац? Предложете редакционен вариант.

6. Запишете в таблица всички наименования на стършелите, съответно в текста на 
баснята и в преразказа на ученика. Съпоставете по брой и по вид използваните части на 
речта за назоваване на стършелите в текста оригинал и в преразказа. Направете изводи 
(Броят на елементите е приблизително еднакъв, защото преразказът е подробен. Редът 
на елементите и предпочетените класове думи за назоваването на този герой на баснята 
ще бъдат различни и ще зависят от уменията на ученика да създава свързан текст и от 
личните му предпочитания).

7. Открийте изречението, в което едновременно са назовани основните герои на 
баснята. 

8. За кой герой на баснята се отнася  местоимението техни, използвано в третото 
изречение на втория абзац? Кое поражда неяснота при употребата му?

9. Как са наречени стършелите в третия абзац? Като точна/неточна ли ще 
характеризирате употребата на думата осите?

10. Във втория абзац на преразказа са употребени четири лични местоимения. 
Открийте ги. Коя местоименна форма се повтаря и уместно ли е повторението ú? Защо?

11. Повторение на какви части на речта откривате в третия абзац от текста? 
Уместна ли е употребата на тези повторения? Кои от тях допринасят за свързаността на 
изреченията в текста и кои е уместно да се редактират?

12. Кой трябва да прецени на кого принадлежи медът? Как е назован този герой в 
преразказа на ученика? Докажете, че не е уместен изборът на местоименна форма за 
назоваването му. 

13. При връщането на преразказите от учителя  друг петокласник не може да 
разбере защо е подчертан следният израз в неговия текст. Помогнете му да го направи.

Те отишли при осата, която се славела като добър съдия. Той бил видял 
преди време да летят насекоми. Но не можала да ги различи, тъй като много си 
приличали.

За да изпълните задачата, извадете всички местоимения, с които е назована осата. 
Помислете с коя дума – по-близкото или по-далечното название от предходното 
изречение – трябва да се съгласува местоимението. 

14. Обобщете какви грешки при употребата на местоимения са допуснали 
учениците.

15. С каква неизменяема част на речта започва третият абзац в преразказа на 
ученика? С каква част от текста осъществява връзка тази дума и уместна ли е 
употребата ú?

16. Уместен ли е изборът на глаголни времена в преразказа на петокласника?
17. С какви синонимни глаголи във втория и третия абзац ученикът е избягнал 

повторение при преразказа си?  
18. Учителят ви по български език ви е предложил да влезете в ролята на 

оценяващ, като редактирате правописните, пунктуационните и граматическите грешки 
в предложения в т. 1 преразказ на ваш съученик и напишете рецензия за неговия текст. 
Запишете текста на рецензията.
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комуникативната компетентност предполага перманентно отработване в прагматичен 
план (5. – 7. клас) на функционалните аспекти (текстоизграждащи и текстосвързващи) 
на класовете думи, като това се осъществява при всяка възможност на УС от разделите 
лексикология, морфология, синтаксис. Теоретичните аспекти на обогатяване на УС 
могат да бъдат концентрирани в лаконично, но целенасочено представяне на същността 
и типологизацията на ТГ в отделна урочна статия в 8. клас  (времето на 
систематизиране и обобщаване на книжовноезиковите норми и типовете езикови 
грешки). 

За методически целесъобразно приемаме обогатяването на прагматичните аспекти 
на УС за 5. – 7. клас със задачи от предложените по-долу типове. За отработването на 
ТГ могат да се използват създадени от самите ученици текстове, върху които да се 
работи в специални часове за развитие на комуникативните им способности.

Предлагам ви преразказ на ученик от пети клас върху баснята на Лафонтен 
„Пчели и стършели”.

1. Предава ли преразказът на ученика вярно и пълно съдържанието на баснята?
2. Кой момент от баснята може да се приеме като въведение в основния текст? 

Каква информация дава този момент? Включен ли е той в преразказа на ученика?

3. Защо текстът на Лафонтен е озаглавен „Пчели и стършели”? Кога и как са 
въведени стършелите в първия абзац на баснята? 

4. Колко пъти и как са назовани стършелите във втория абзац, представящ 
завръщането на пчелите? Защо в началото на абзаца (второ изречение) е предпочетена 
думата стършели?

5. Трябва ли да се редактира повторението на думата стършели в третото 
изречение на този абзац? Предложете редакционен вариант.

6. Запишете в таблица всички наименования на стършелите, съответно в текста на 
баснята и в преразказа на ученика. Съпоставете по брой и по вид използваните части на 
речта за назоваване на стършелите в текста оригинал и в преразказа. Направете изводи 
(Броят на елементите е приблизително еднакъв, защото преразказът е подробен. Редът 
на елементите и предпочетените класове думи за назоваването на този герой на баснята 
ще бъдат различни и ще зависят от уменията на ученика да създава свързан текст и от 
личните му предпочитания).

7. Открийте изречението, в което едновременно са назовани основните герои на 
баснята. 

8. За кой герой на баснята се отнася  местоимението техни, използвано в третото 
изречение на втория абзац? Кое поражда неяснота при употребата му?

9. Как са наречени стършелите в третия абзац? Като точна/неточна ли ще 
характеризирате употребата на думата осите?

10. Във втория абзац на преразказа са употребени четири лични местоимения. 
Открийте ги. Коя местоименна форма се повтаря и уместно ли е повторението ú? Защо?

11. Повторение на какви части на речта откривате в третия абзац от текста? 
Уместна ли е употребата на тези повторения? Кои от тях допринасят за свързаността на 
изреченията в текста и кои е уместно да се редактират?

12. Кой трябва да прецени на кого принадлежи медът? Как е назован този герой в 
преразказа на ученика? Докажете, че не е уместен изборът на местоименна форма за 
назоваването му. 

13. При връщането на преразказите от учителя  друг петокласник не може да 
разбере защо е подчертан следният израз в неговия текст. Помогнете му да го направи.

Те отишли при осата, която се славела като добър съдия. Той бил видял 
преди време да летят насекоми. Но не можала да ги различи, тъй като много си 
приличали.

За да изпълните задачата, извадете всички местоимения, с които е назована осата. 
Помислете с коя дума – по-близкото или по-далечното название от предходното 
изречение – трябва да се съгласува местоимението. 

14. Обобщете какви грешки при употребата на местоимения са допуснали 
учениците.

15. С каква неизменяема част на речта започва третият абзац в преразказа на 
ученика? С каква част от текста осъществява връзка тази дума и уместна ли е 
употребата ú?

16. Уместен ли е изборът на глаголни времена в преразказа на петокласника?
17. С какви синонимни глаголи във втория и третия абзац ученикът е избягнал 

повторение при преразказа си?  
18. Учителят ви по български език ви е предложил да влезете в ролята на 

оценяващ, като редактирате правописните, пунктуационните и граматическите грешки 
в предложения в т. 1 преразказ на ваш съученик и напишете рецензия за неговия текст. 
Запишете текста на рецензията.



2�2 Снежанка Добрева

19. Какви положителни страни в преразказа на ученика открихте? Какви негови 
пропуски констатирахте? На какво сте отделили по-голямо място в рецензията си – на 
положителните или на отрицателните страни на преразказа?

20. От колко изречения се състои рецензията ви? Колко и какви думи и изрази сте 
използвали, за да свържете изреченията в текста на рецензията?

1. В часа за редактиране на преразказа върху текста „Малката елхичка” учителят 
по български език е дал задачата учениците да разменят преразказите си и да 
подчертаят всички грешки, свързани с употреба на местоимения. Един ученик оспорва 
рецензията на съученика си, като твърди, че в неговото съчинение няма допусната 
грешка при местоимение. Ученикът, който е проверявал преразказа му, държи на 
своето, че правилно е открил грешка при местоимение в текста му. Прочетете 
преразказа на петокласника и помогнете на спорещите да стигнат до единен правилен 
отговор (Съзнателно местоимението, за което се препират двамата петокласници – дали 
е грешно или правилно употребено – не е подчертано в текста, за да се проверят вашите 
знания за правилна и уместна употреба на местоимения в текст.) 

2. Открийте повторението на други думи в преразказа на петокласника. Какво 
бихте го посъветвали?

3. Какви правописни, лексикални и граматически грешки откривате в текста? Кои 
правила нарушава ученикът? Кои книжовноезикови норми не познава?

4. Кое глаголно време е предпочетено в преразказа? Уместно ли е комбинирането 
му с други глаголни времена от ученика?

5. Като цяло отговаря ли преразказът на петокласника на съдържателните и 
граматическите изисквания  за сбит преразказ на текст?

Първо и второ упражнение извеждат ТГ върху фона на актуализираните 
семантични, структурни и стилно-езикови особености на преразказа. Направен е опит 
тези отклонения да бъдат осмислени на фона на обвързаността на съдържателните и 
формалните характеристики на текста с елементите на комуникативната ситуация, с 
жанровите, тематичните и стиловите характеристики на съответния тип текст 
(ученически преразказ, рецензия). Задачите отработват текстосвързващата функция на 
различни части на речта; извеждат параметричната им характерологичност не само на 
равнище съдържание, а и на равнище функционалност на формата; свързани са и с 
различни когнитивни  равнища: знание, приложение, анализ, синтез. В практически 
план са изведени различни типове ТГ (двусмислици, ненужни повторения, 
неподходящо съчетаване на глаголни времена, неточна употреба на притежателни 

местоимения). Задачите позволяват осмисляне на причините за местоименните 
двусмислици, предопределени от широкомащабните параметри на референтността при 
този клас думи. Осъзнаването на причините за двусмислицата експлицира знания за 
целесъобразността на личноместоименната употреба (особено на третоличната ú
форма)  в близък контекст (в който е наличен само един номинален комплекс или 
единица като  елемент на позоваване) [Янкова 1998: 251].

Отработването на текстовите грешки в прагматичен план (в различни часове по 
български език) може да се осъществи чрез рецепция на текстове, които не са 
продуцирани от учениците, но са уместно подбрани от учителя с оглед на възможната 
допустимост на спецификата на различните части на речта за текстоизграждане в 
разнообразни по жанр, тематика и сфера на общуване текстове, например: 

3.
1. Кои са участниците в диалога?
– Здравейте, може ли Жечко? 
– Няма го. Кой го търси?
– Илиян съм, от спортната школа по айкидо. С Жечко тренираме заедно.
– Жечко е с брат си. Той излезе преди час.
2. С колко думи е назоваван приятелят на Жечко? Има ли думи и изрази, които 

назовават другия участник в телефонния разговор?
3. Каква представа за отношенията между участниците в диалога си изграждате от 

думите им? 
4. Каква част на речта показва за кого става дума в подчертаното изречение? За 

кого се отнася местоимението в това изречение?
5. Направете морфологичен разбор на местоимението. Към колко съществителни 

имена  в предходното изречение може да се отнесе то? Защо?
6. Редактирайте, за да избегнете двусмислицата.
7. Един ученик е представил редактирания вариант: излезе. Вие ще 

предпочетете ли този вариант? Аргументирайте се.

Това е текстови откъс от електронен вестник:
Mис България за 2011 г. Ваня Пенева ще се опита да направи нещо твърде 

нетипично за стандартните ангажименти на красавицата в годината след 
спечелване на ценната корона. Тя ще се опита да накара младите хора да четат.
”Осъзнавам, че това не е типична кампания за Мис България. Книгите обаче на мен са 
ми дали много и тях ги обичам. Искам да помогна на младите хора в нас да са ги 
преоткрили. Така те ще станат и по-добри и по-красиви”, споделя Пенева цитирана 
от „Монитор”. Именно темата за красотата е част от компанията й с име 
„Преоткрийте красотата на четенето”. В нейните рамки, Ваня Пенева ще обиколи 
няколко български града. В първия етап тя ще чете заедно с най-малките. Във втория 
етап на кампанията е предвидено участието на нейни колеги от СУ и популярни 
личности, които ще помогнат за обновяването на училищни и читалищни библиотеки.

1. Редактирайте всички грешки в текста. Работете по групи (І група – правописни 
грешки; ІІ група – пунктуационни грешки; ІІІ група – граматични грешки).

2. Кои типове редактиране използвахте? 
3. Коя глаголна форма е включена в текста с неподходящо глаголно време?
4. Как е осъществена връзката между първо и второ изречение? Поражда ли 

двусмислица употребата на това местоимение?
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19. Какви положителни страни в преразказа на ученика открихте? Какви негови 
пропуски констатирахте? На какво сте отделили по-голямо място в рецензията си – на 
положителните или на отрицателните страни на преразказа?

20. От колко изречения се състои рецензията ви? Колко и какви думи и изрази сте 
използвали, за да свържете изреченията в текста на рецензията?

1. В часа за редактиране на преразказа върху текста „Малката елхичка” учителят 
по български език е дал задачата учениците да разменят преразказите си и да 
подчертаят всички грешки, свързани с употреба на местоимения. Един ученик оспорва 
рецензията на съученика си, като твърди, че в неговото съчинение няма допусната 
грешка при местоимение. Ученикът, който е проверявал преразказа му, държи на 
своето, че правилно е открил грешка при местоимение в текста му. Прочетете 
преразказа на петокласника и помогнете на спорещите да стигнат до единен правилен 
отговор (Съзнателно местоимението, за което се препират двамата петокласници – дали 
е грешно или правилно употребено – не е подчертано в текста, за да се проверят вашите 
знания за правилна и уместна употреба на местоимения в текст.) 

2. Открийте повторението на други думи в преразказа на петокласника. Какво 
бихте го посъветвали?

3. Какви правописни, лексикални и граматически грешки откривате в текста? Кои 
правила нарушава ученикът? Кои книжовноезикови норми не познава?

4. Кое глаголно време е предпочетено в преразказа? Уместно ли е комбинирането 
му с други глаголни времена от ученика?

5. Като цяло отговаря ли преразказът на петокласника на съдържателните и 
граматическите изисквания  за сбит преразказ на текст?

Първо и второ упражнение извеждат ТГ върху фона на актуализираните 
семантични, структурни и стилно-езикови особености на преразказа. Направен е опит 
тези отклонения да бъдат осмислени на фона на обвързаността на съдържателните и 
формалните характеристики на текста с елементите на комуникативната ситуация, с 
жанровите, тематичните и стиловите характеристики на съответния тип текст 
(ученически преразказ, рецензия). Задачите отработват текстосвързващата функция на 
различни части на речта; извеждат параметричната им характерологичност не само на 
равнище съдържание, а и на равнище функционалност на формата; свързани са и с 
различни когнитивни  равнища: знание, приложение, анализ, синтез. В практически 
план са изведени различни типове ТГ (двусмислици, ненужни повторения, 
неподходящо съчетаване на глаголни времена, неточна употреба на притежателни 

местоимения). Задачите позволяват осмисляне на причините за местоименните 
двусмислици, предопределени от широкомащабните параметри на референтността при 
този клас думи. Осъзнаването на причините за двусмислицата експлицира знания за 
целесъобразността на личноместоименната употреба (особено на третоличната ú
форма)  в близък контекст (в който е наличен само един номинален комплекс или 
единица като  елемент на позоваване) [Янкова 1998: 251].

Отработването на текстовите грешки в прагматичен план (в различни часове по 
български език) може да се осъществи чрез рецепция на текстове, които не са 
продуцирани от учениците, но са уместно подбрани от учителя с оглед на възможната 
допустимост на спецификата на различните части на речта за текстоизграждане в 
разнообразни по жанр, тематика и сфера на общуване текстове, например: 

3.
1. Кои са участниците в диалога?
– Здравейте, може ли Жечко? 
– Няма го. Кой го търси?
– Илиян съм, от спортната школа по айкидо. С Жечко тренираме заедно.
– Жечко е с брат си. Той излезе преди час.
2. С колко думи е назоваван приятелят на Жечко? Има ли думи и изрази, които 

назовават другия участник в телефонния разговор?
3. Каква представа за отношенията между участниците в диалога си изграждате от 

думите им? 
4. Каква част на речта показва за кого става дума в подчертаното изречение? За 

кого се отнася местоимението в това изречение?
5. Направете морфологичен разбор на местоимението. Към колко съществителни 

имена  в предходното изречение може да се отнесе то? Защо?
6. Редактирайте, за да избегнете двусмислицата.
7. Един ученик е представил редактирания вариант: излезе. Вие ще 

предпочетете ли този вариант? Аргументирайте се.

Това е текстови откъс от електронен вестник:
Mис България за 2011 г. Ваня Пенева ще се опита да направи нещо твърде 

нетипично за стандартните ангажименти на красавицата в годината след 
спечелване на ценната корона. Тя ще се опита да накара младите хора да четат.
”Осъзнавам, че това не е типична кампания за Мис България. Книгите обаче на мен са 
ми дали много и тях ги обичам. Искам да помогна на младите хора в нас да са ги 
преоткрили. Така те ще станат и по-добри и по-красиви”, споделя Пенева цитирана 
от „Монитор”. Именно темата за красотата е част от компанията й с име 
„Преоткрийте красотата на четенето”. В нейните рамки, Ваня Пенева ще обиколи 
няколко български града. В първия етап тя ще чете заедно с най-малките. Във втория 
етап на кампанията е предвидено участието на нейни колеги от СУ и популярни 
личности, които ще помогнат за обновяването на училищни и читалищни библиотеки.

1. Редактирайте всички грешки в текста. Работете по групи (І група – правописни 
грешки; ІІ група – пунктуационни грешки; ІІІ група – граматични грешки).

2. Кои типове редактиране използвахте? 
3. Коя глаголна форма е включена в текста с неподходящо глаголно време?
4. Как е осъществена връзката между първо и второ изречение? Поражда ли 

двусмислица употребата на това местоимение?
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5. Какви видове местоимения са използвани за връзка на изреченията в текста? 
Кои от тези местоимения заместват по-голяма част от текста, не само една отделна 
дума?

6. Какви видове  местоимения са използвани в последното изречение? Кое от тях 
служи за свързване на изреченията в текста?

7. Открийте повторенията в текста. Какви са като части на речта тези повторения? 
Обобщете ролята на повторенията в този текст. Редактирайте тези, които смятате за 
неуместни.

8. Какво друго средство, освен повторение и местоименно заместване, откривате 
да участва в изграждането на назоваващата верига на Ваня Пенева?

1. Припомнете изискванията за текст молба. С кои изисквания за този тип текст 
не се е съобразил нейният създател?
Уважаеми господине директор,

към вас се обръща един от ваще ученици от VІІ б клас. По-точно не съм от 
ваште ученици, защото не ми преподавате, но съм от учениците от вашето училище. 
Искам да се обърна към вас с молба да ме освободите от учебни занятия в петък 
другата седмица, тъй като ще взема участие в спортният турнир по шах. 
Необходимо е да се представя добре, да представя училището и вие да не съжелявате, 
че сте ме пуснали. Искренно се надявам молбата ми да бъде удоволетворена.

С уважение: (подпис)
2. Редактирайте молбата на ученика. Кое налага редакторските процедури? 
3. Какви типове редактиране използвахте? 
4. Като уместни или неуместни ще характеризирате повторенията в текста на 

молбата? Защо? Аргументирайте се.
5. Как се е назовал в молбата си ученикът? Защо не става ясен авторът на 

молбата?

Родители, учители и ученици от вашето училище са откликнали на призива на 
ученическия комитет за благотворителна акция за събиране на вторични суровини във 
връзка с подпомагането на деца без родителски грижи по повод на Международния ден 
на детето – 1 юни. Училищният вестник отразява събитието. Ето откъс от 
публикувания текст: 

Неговият призив за благотворителна акция по повод Първи юни бе подкрепен от 
родители, учители и ученици. На 27 май учениците пристигнаха с родителите си. Те 
носеха топове хартия, за да се съберат повече средства...

1. Какво е вашето отношение към подобен тип благотворителни акции?
2. Кои са инициаторите на представената в текста благотворителна дейност?
3. Представени ли са те в текста от вестника? Уместно ли е това представяне?
3. Кои са участниците в благотворителната акция и как са назовани в 

съобщението?
4. Кого от тези участници замества местоимението те в последното изречение? 

Защо не е уместно използването му?
Предложените задачи позволяват успоредяване на информацията за семантичните 

и формално-граматическите характеристики на частите на речта с изводи за тяхната 
текстова функционалност. Включени са нови стилови и жанрови текстови реализации 
(диалог от ежедневието, статия от вестник, молба). Направен е опит ТГ да се съотнесат 
по брой и характерологичност с други типове книжовноезикови отклонения. 
Вниманието е концентрирано върху типовете редакторски процедури и възможната 

синонимичност при съобразеност както със стиловата характеристика на текста, така и 
с целта на адресанта. В прагматичен план е експлицирано отработването и на други 
типове ТГ (неподходящо започване на текст с местоимение, неправилно съчетаване на 
глаголни времена, ненужна повторителност). Задачите отново отработват умението да 
се откриват грешки при третолични местоимения, използвани като референти в текст, 
когато номиналните групи са две и отговарят на условията за съчетаемост на 
конекцията. В основата на предложените примерни задачи стои постановката за 
интерактивно усвояване на текстуиращите механизми и средства; закономерното 
извеждане на спецификата на устната и писмената форма на речта и спецификата на 
текстоизграждането и текстосвързването им.

Упражненията в предлаганата от нас нова урочна статия по темата в учебното 
съдържание за 8. клас предполагат работата над грешките в по-широк контекст (първо 
– контексти, предполагащи възможни грешки; второ – работа над вече допуснати 
грешки); осмисляне на типовете ТГ (запознаване на осмокласниците с класификацията 
им) и работа върху текстовите отклонения в прагматичен план (вариант на синтетичен 
урок)1 .

Ангелова и др. 2006: Ангелова, Т., Й. Тишева,  К. Алексова, В. Кръстева. Български език 
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Петров 2002: Петров, А. Дискурсните грешки в ученически текстове. – Български 
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1 Обемните параметри и съдържателните акценти на урочните теми от проведената от нас 
експериментална работа ще бъдат предмет на друго изследване
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5. Какви видове местоимения са използвани за връзка на изреченията в текста? 
Кои от тези местоимения заместват по-голяма част от текста, не само една отделна 
дума?

6. Какви видове  местоимения са използвани в последното изречение? Кое от тях 
служи за свързване на изреченията в текста?

7. Открийте повторенията в текста. Какви са като части на речта тези повторения? 
Обобщете ролята на повторенията в този текст. Редактирайте тези, които смятате за 
неуместни.

8. Какво друго средство, освен повторение и местоименно заместване, откривате 
да участва в изграждането на назоваващата верига на Ваня Пенева?

1. Припомнете изискванията за текст молба. С кои изисквания за този тип текст 
не се е съобразил нейният създател?
Уважаеми господине директор,

към вас се обръща един от ваще ученици от VІІ б клас. По-точно не съм от 
ваште ученици, защото не ми преподавате, но съм от учениците от вашето училище. 
Искам да се обърна към вас с молба да ме освободите от учебни занятия в петък 
другата седмица, тъй като ще взема участие в спортният турнир по шах. 
Необходимо е да се представя добре, да представя училището и вие да не съжелявате, 
че сте ме пуснали. Искренно се надявам молбата ми да бъде удоволетворена.

С уважение: (подпис)
2. Редактирайте молбата на ученика. Кое налага редакторските процедури? 
3. Какви типове редактиране използвахте? 
4. Като уместни или неуместни ще характеризирате повторенията в текста на 

молбата? Защо? Аргументирайте се.
5. Как се е назовал в молбата си ученикът? Защо не става ясен авторът на 

молбата?

Родители, учители и ученици от вашето училище са откликнали на призива на 
ученическия комитет за благотворителна акция за събиране на вторични суровини във 
връзка с подпомагането на деца без родителски грижи по повод на Международния ден 
на детето – 1 юни. Училищният вестник отразява събитието. Ето откъс от 
публикувания текст: 

Неговият призив за благотворителна акция по повод Първи юни бе подкрепен от 
родители, учители и ученици. На 27 май учениците пристигнаха с родителите си. Те 
носеха топове хартия, за да се съберат повече средства...

1. Какво е вашето отношение към подобен тип благотворителни акции?
2. Кои са инициаторите на представената в текста благотворителна дейност?
3. Представени ли са те в текста от вестника? Уместно ли е това представяне?
3. Кои са участниците в благотворителната акция и как са назовани в 

съобщението?
4. Кого от тези участници замества местоимението те в последното изречение? 

Защо не е уместно използването му?
Предложените задачи позволяват успоредяване на информацията за семантичните 

и формално-граматическите характеристики на частите на речта с изводи за тяхната 
текстова функционалност. Включени са нови стилови и жанрови текстови реализации 
(диалог от ежедневието, статия от вестник, молба). Направен е опит ТГ да се съотнесат 
по брой и характерологичност с други типове книжовноезикови отклонения. 
Вниманието е концентрирано върху типовете редакторски процедури и възможната 

синонимичност при съобразеност както със стиловата характеристика на текста, така и 
с целта на адресанта. В прагматичен план е експлицирано отработването и на други 
типове ТГ (неподходящо започване на текст с местоимение, неправилно съчетаване на 
глаголни времена, ненужна повторителност). Задачите отново отработват умението да 
се откриват грешки при третолични местоимения, използвани като референти в текст, 
когато номиналните групи са две и отговарят на условията за съчетаемост на 
конекцията. В основата на предложените примерни задачи стои постановката за 
интерактивно усвояване на текстуиращите механизми и средства; закономерното 
извеждане на спецификата на устната и писмената форма на речта и спецификата на 
текстоизграждането и текстосвързването им.

Упражненията в предлаганата от нас нова урочна статия по темата в учебното 
съдържание за 8. клас предполагат работата над грешките в по-широк контекст (първо 
– контексти, предполагащи възможни грешки; второ – работа над вече допуснати 
грешки); осмисляне на типовете ТГ (запознаване на осмокласниците с класификацията 
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Интонацията е била и продължава да бъде обект на изследвания в българската 
фонетична литература, но истината е, че не са много учените, които се занимават с тази 
проблематика в последните години. Настоящият материал се спира на основни трудове, 
както и на отделни публикации, посветени на интонацията в българския език. Целта на 
статията също така, освен обзор на класическите изследвания, е да представи и някои 
съвременни такива, да посочи проблеми и търсения, недостатъчно разработвани у нас,
както и да насочи към възможностите на интонационните изследвания да бъдат част от 
интердисциплинарни проучвания с многостранни приложения не само в лингвистиката, 
но и в други хуманитарни области.

Ал. Теодоров-Балан е първият, който в българската литература поставя някои 
проблеми, свързани с интонацията. Той пише за “назвук“ на сричка, на дума, както и за 
„назвук реченски“ и отбелязва, че „назвукът на дума в изречение е назвук изреченски“, 
а „думското назвукуване се подчинява на реченското назвукуване“, което пък зависи от 
желанието на говорещия да изкаже определена мисъл [Балан 1930: 89]. „Назвукът по 
висина на гласа … наричаме тонов назвук“, а „движението на тоновия назвук върху 
гласки от срички и върху срички от думи наричаме интонация“ [Балан 1930: 94]. Балан 
коментира и въпросителен интонационен контур с висок завършек, както и модалните 
и емоционалните интонации.

За първо и по-обстойно изследване на интонацията и нейните функции обаче се 
приема „Увод в българската фонетика“ на Стойков [Стойков 1955, 1966]. Там той 
посочва, че движението на основния тон в рамките на изречението се нарича мелодика 
и поставя знак за равенство между мелодиката и интонацията. За пръв път Стойков 
представя и графически движението на честотата на основния тон при конкретни 
примерни изречения [Стойков 1966].

В българската фонетична литература интонацията се разглежда като част от 
системата на суперсегментните явления на речта [Тилков и Бояджиев 1977]. Изтъква се, 
че интонацията като езиково явление има свое конкретно материално съдържание, чрез 
което се проявява в говорната комуникация. Най-популярното определение за 
интонацията е дадено от Тилков в самостоятелния му труд „Интонацията в българския 
език“, който се приема за eдин от основните в българската интонология: „Интонацията 
е комплексно звуково явление, което в речта функционира на равнището на фразата 
чрез промените на своите честотни, интензитетни и темпорални характеристики, 

възприемани субективно като промени в мелодиката, силата и времетраенето на 
сегментните единици“ [Тилков 1981: 15]. Тилков приема интонацията като неотменим 
признак на човешката реч. „Няма и не може да има говорно съобщение без 
интонационна оформеност… Интонацията е сложно фонетично явление, чрез което 
съобщението се актуализира и по такъв начин се превръща в комуникативна единица“ 
[Тилков 1981: 14].

Изобщо в нашата литература ролята на интонацията като допринасяща за
оформяне на изречението се изтъква преди всички останали нейни функции [Стойков 
1966, Попов 1962, Тилков 1980]. Посочените автори разглеждат в своите трудове 
мелодиката на различните типове изречения, като изтъкват, че интонацията има 
особена роля там, където синтактичните маркери са недостатъчни, за да укажат типа на 
изречението (например при оразличаването на въпросително изречение с въпросителна 
дума и възклицателно изречение) [Тилков 1980]. Посочва се още, че мелодиката внася 
известно допълнително значение в изречението и дооформя неговия смисъл [Стойков 
1966]. Така, наред със синтактичната (лингвистичната – в терминологията на Тилков и 
Бояджиев (1977) или комуникативната – в терминологията на Тилков (1980) се изтъква 
и емоционалната функция на интонацията. Стойков посочва, че мелодиката служи и за 
изразяване на някои допълнителни значения на изречението като увереност, учудване и 
пр. Но също така се диференцират функционални и нефункционални интонационни 
промени, т.е. такива, които различават смисъла на съобщението и такива, които не 
носят лингвистична информация [Тилков и Бояджиев 1977]. В самостоятелната 
трактовка на Тилков това са двата плана – комуникативен и модално-емоционален. В 
комуникативния интонацията участва самостоятелно или наред с други езикови 
средства за определяне на съобщението по цел на изказване и в членението на 
съобщението. Модално-емоционалният план се изразява в „способността“ на 
интонацията да „покаже“ емоционалното състояние на говорещия, неговото отношение 
към съдържанието на изказването и намерението му да въздейства върху събеседника 
[Тилков 1981].

Общо взето, голяма част от българските автори изключват от обема на понятието 
интонация, схващано като лингвистично явление, индивидуалните характеристики на 
гласа и „способността“ й да изразява емоции [Попов 1962, Пенчев 1980, Тилков 1981].
Пенчев например не приема позицията на ония езиковеди, които включват 
паралингвистичното в езиковата система само защото и такова явление означава нещо. 
Така той на практика изключва емоционалното съдържание от езиковото съдържане 
[Пенчев 1980]. К. Попов все пак твърди, че да се отделя логическото съдържание на 
изречението от отношението на говорещото лице към него, не е правилно. „Мисълта е 
монолитна, а не двусъставна“ и чрез интонацията се изразява волево-емоционалната 
страна на речта, но като единствено следствие той посочва факта, че изреченията 
преминават от един вид в друг [Попов 1962: 26].

По-различно по този въпрос е становището на други учени като Мишева и Д. 
Попов [Мишева 1991, Попов 2004]. Мишева разглежда интонацията в контекста на 
комуникативния процес и приема, че всички функции на интонацията, които се 
определят във връзка с приноса й в разбирането на смисъла на съобщението, всъщност 
са комуникативни, защото тяхното включване в този списък е комуникативен [Мишева 
1991]. Д. Попов приема, че прозодичните феномени (независимо от това дали са 
основни или атитудиални), които се контролират от структурите на дискурсивните 
реализации, могат и трябва да бъдат разглеждани като важни и съществени 
лингвистични феномени, а връзката между структурите на дискурса и реализацията на 
прозодичните средства е обединяващото звено, което служи като аргумент за това, че 
процесите в речта трябва да се разглеждат като лингвистични категории, а не да бъдат 
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Интонацията е била и продължава да бъде обект на изследвания в българската 
фонетична литература, но истината е, че не са много учените, които се занимават с тази 
проблематика в последните години. Настоящият материал се спира на основни трудове, 
както и на отделни публикации, посветени на интонацията в българския език. Целта на 
статията също така, освен обзор на класическите изследвания, е да представи и някои 
съвременни такива, да посочи проблеми и търсения, недостатъчно разработвани у нас,
както и да насочи към възможностите на интонационните изследвания да бъдат част от 
интердисциплинарни проучвания с многостранни приложения не само в лингвистиката, 
но и в други хуманитарни области.

Ал. Теодоров-Балан е първият, който в българската литература поставя някои 
проблеми, свързани с интонацията. Той пише за “назвук“ на сричка, на дума, както и за 
„назвук реченски“ и отбелязва, че „назвукът на дума в изречение е назвук изреченски“, 
а „думското назвукуване се подчинява на реченското назвукуване“, което пък зависи от 
желанието на говорещия да изкаже определена мисъл [Балан 1930: 89]. „Назвукът по 
висина на гласа … наричаме тонов назвук“, а „движението на тоновия назвук върху 
гласки от срички и върху срички от думи наричаме интонация“ [Балан 1930: 94]. Балан 
коментира и въпросителен интонационен контур с висок завършек, както и модалните 
и емоционалните интонации.

За първо и по-обстойно изследване на интонацията и нейните функции обаче се 
приема „Увод в българската фонетика“ на Стойков [Стойков 1955, 1966]. Там той 
посочва, че движението на основния тон в рамките на изречението се нарича мелодика 
и поставя знак за равенство между мелодиката и интонацията. За пръв път Стойков 
представя и графически движението на честотата на основния тон при конкретни 
примерни изречения [Стойков 1966].

В българската фонетична литература интонацията се разглежда като част от 
системата на суперсегментните явления на речта [Тилков и Бояджиев 1977]. Изтъква се, 
че интонацията като езиково явление има свое конкретно материално съдържание, чрез 
което се проявява в говорната комуникация. Най-популярното определение за 
интонацията е дадено от Тилков в самостоятелния му труд „Интонацията в българския 
език“, който се приема за eдин от основните в българската интонология: „Интонацията 
е комплексно звуково явление, което в речта функционира на равнището на фразата 
чрез промените на своите честотни, интензитетни и темпорални характеристики, 

възприемани субективно като промени в мелодиката, силата и времетраенето на 
сегментните единици“ [Тилков 1981: 15]. Тилков приема интонацията като неотменим 
признак на човешката реч. „Няма и не може да има говорно съобщение без 
интонационна оформеност… Интонацията е сложно фонетично явление, чрез което 
съобщението се актуализира и по такъв начин се превръща в комуникативна единица“ 
[Тилков 1981: 14].

Изобщо в нашата литература ролята на интонацията като допринасяща за
оформяне на изречението се изтъква преди всички останали нейни функции [Стойков 
1966, Попов 1962, Тилков 1980]. Посочените автори разглеждат в своите трудове 
мелодиката на различните типове изречения, като изтъкват, че интонацията има 
особена роля там, където синтактичните маркери са недостатъчни, за да укажат типа на 
изречението (например при оразличаването на въпросително изречение с въпросителна 
дума и възклицателно изречение) [Тилков 1980]. Посочва се още, че мелодиката внася 
известно допълнително значение в изречението и дооформя неговия смисъл [Стойков 
1966]. Така, наред със синтактичната (лингвистичната – в терминологията на Тилков и 
Бояджиев (1977) или комуникативната – в терминологията на Тилков (1980) се изтъква 
и емоционалната функция на интонацията. Стойков посочва, че мелодиката служи и за 
изразяване на някои допълнителни значения на изречението като увереност, учудване и 
пр. Но също така се диференцират функционални и нефункционални интонационни 
промени, т.е. такива, които различават смисъла на съобщението и такива, които не 
носят лингвистична информация [Тилков и Бояджиев 1977]. В самостоятелната 
трактовка на Тилков това са двата плана – комуникативен и модално-емоционален. В 
комуникативния интонацията участва самостоятелно или наред с други езикови 
средства за определяне на съобщението по цел на изказване и в членението на 
съобщението. Модално-емоционалният план се изразява в „способността“ на 
интонацията да „покаже“ емоционалното състояние на говорещия, неговото отношение 
към съдържанието на изказването и намерението му да въздейства върху събеседника 
[Тилков 1981].

Общо взето, голяма част от българските автори изключват от обема на понятието 
интонация, схващано като лингвистично явление, индивидуалните характеристики на 
гласа и „способността“ й да изразява емоции [Попов 1962, Пенчев 1980, Тилков 1981].
Пенчев например не приема позицията на ония езиковеди, които включват 
паралингвистичното в езиковата система само защото и такова явление означава нещо. 
Така той на практика изключва емоционалното съдържание от езиковото съдържане 
[Пенчев 1980]. К. Попов все пак твърди, че да се отделя логическото съдържание на 
изречението от отношението на говорещото лице към него, не е правилно. „Мисълта е 
монолитна, а не двусъставна“ и чрез интонацията се изразява волево-емоционалната 
страна на речта, но като единствено следствие той посочва факта, че изреченията 
преминават от един вид в друг [Попов 1962: 26].

По-различно по този въпрос е становището на други учени като Мишева и Д. 
Попов [Мишева 1991, Попов 2004]. Мишева разглежда интонацията в контекста на 
комуникативния процес и приема, че всички функции на интонацията, които се 
определят във връзка с приноса й в разбирането на смисъла на съобщението, всъщност 
са комуникативни, защото тяхното включване в този списък е комуникативен [Мишева 
1991]. Д. Попов приема, че прозодичните феномени (независимо от това дали са 
основни или атитудиални), които се контролират от структурите на дискурсивните 
реализации, могат и трябва да бъдат разглеждани като важни и съществени 
лингвистични феномени, а връзката между структурите на дискурса и реализацията на 
прозодичните средства е обединяващото звено, което служи като аргумент за това, че 
процесите в речта трябва да се разглеждат като лингвистични категории, а не да бъдат 
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изключвани от лингвистичното изследване, класифицирайки ги като паралингвистични 
явления [Попов 2004(а): 103].

Най-широко застъпен все пак в българската литература е т. нар. синтактичен 
подход към интонацията. К. Попов разглежда интонацията като трети главен признак 
на изречението, като зависеща от съдържанието на изречението и от целта на изказване. 
Той твърди, че интонацията е лишена от предметно-смислово съдържание и сама, 
независимо от словесното съдържание, тя не може да образува или да изрази мисъл. Тя 
е изразителна, но не и съдържателна [Попов 1962:26]. Навлизайки в тази парадигма, не 
може да се пропусне трудът на Пенчев [Пенчев 1980]. Той е опит да бъде обоснован 
възгледа, че интонационните значения, трябва да имат опора в синтаксиса [Пенчев 
1980: 21]. Главната задача, която си поставя Пенчев, е да намери основните принципи, 
върху които се основава мелодичното изменение на изречението. Той се базира на 
теорията за актуалното членение. Така авторът разглежда някои проблеми на 
функционалната изреченска перспектива и се опитва да покаже, че тя е необходима 
основа на интонационната структура. Анализите му показват, че интонацията е основно 
средство за сигнализиране на темо-ремната структура в българския език, но 
интонацията не може да обясни тази структура, а сама трябва да бъде обяснена чрез нея 
[Пенчев 1980: 35]. Според зависимостта си от рематичната структура интонационните 
контури той дели на два главни типа: рематично обусловени (чувствителни към 
рематичния контекст) и независещи от рематичното разпределение – модално-
емоционални контури. Така Пенчев разглежда: контури на фразовата изтъкнатост, 
където представя интонационната оформеност на различните типове изречения 
(съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни), контури на емфатичната 
изтъкнатост, модално-емоционални контури. Един цитат от труда сякаш най-добре би 
го представил: „…интонацията би трябвало да се изследва преди всичко като явление 
на синтаксиса, а това допускане има емпирична основа. Разбира се, интонационното 
„звучене“ (фонетика) е очевидно, но то е реализация преди всичко на синтактични 
елементи …“ [Пенчев 1980:6].

Един различен подход (сегментно-структурния) към изследването на интонацията 
възприема Ан. Мишева в своя труд, посветен изцяло на това явление [Мишева 1991].
Според нея определянето на интонацията се свежда до определянето на начина на 
организация на фразата чрез система от правила, необходими за реализирането на 
определени лингвистични функции [Мишева 1991: 26]. Най-общо Мишева разделя тези 
правила на два класа – конститутивни и диференциращи. Правилата са еднакви за 
даден интонационен тип и тяхното прилагане към различни акцентно-ритмични 
единици дава различна конфигурация на мелодичния контур [Мишева 1991: 28]. Така 
тя представя суперсегментната система като механизъм за изграждане на речевия 
поток, като средство за организация на сегментите с различен размер в линейната 
последователност на времето за целите на говорната комуникация. Чрез въвеждането 
на правилата тя на практика разграничава прозодията и интонацията, като определя 
прозодията като система от правила, чрез която се изгражда т.нар. неутрален слой на 
речта, а интонационните правила действат върху неутралния слой на фразата, „като на 
свой ред трансформират определените чрез прозодичните правила параметри на 
единиците по такъв начин, че изградената цялост на фразата получава адекватно на 
смисъла оформяне“ [Мишева 1991: 34].

В годините от втората половина на миналия век до днес в отделни статии са 
разгледани някои проблеми на интонацията в българския език. Мара Георгиева 
разглежда интонацията във връзка със синтаксиса и под интонация разбира мелодия на 
изречението [Георгиева 1967], а по-късно представя мелодията на простото разширено 
изречение в българския език [Георгиева 1970]. Махрова пък посочва седем типа 

интонационни конструкции в българското изречение [Махрова 1978]. Обект на 
изследването на Екимова е мелодията на въпросителните изречения в българския в 
сравнение с английския език [Екимова 1972].

Явно въпросителните изречения представляват интерес за изследователите, 
защото Магдалина Георгиева (1974) също насочва вниманието си към тях и по-
конкретно към изречения от типа „А през юли?“, където тонът се повишава в 
последната неударена сричка, поради което тя го приема като разновидност на 
интонацията на незавършеност. Доста по-късно Григорова разглежда в рамките на 
авто-сегментната теория въпросителната интонация на два ромски диалекта (разликата 
между които е, че в единия се употребява въпросителна частица или дума при 
задаването на въпрос, а в другия обичайно се задават въпроси с помощта на 
интонацията) [Grigorova 1998].

Видовете диалог и тяхната интонация представя Милиева, като една от 
постановките, които доказва след своето наблюдение, е, че интонацията стеснява 
интерпретацията на изказването [Милиева 1992].

Интонацията е обект на наблюдение и в още редица сравнителни изследвания на 
български с други езици [Златоустова 1984, Стоева 1993, Савицка и Бояджиев 1988 и 
др.]. В книгата “Русская фонетика” Стоева посочва, че различният структурен тип на 
двата езика е в основата на различната им ритмико-интонационна организация [Стоева 
1993]. “Българско-полска съпоставителна граматика”, том I на Савицка и Бояджиев 
(1988) наред с другите фонетични явления съпоставя интонацията в български и 
полски, като се разглеждат нейните характеристики, типове и функции. 

Ще посоча и някои от изследванията на Андреева и Августинова, които 
разработват частни въпроси, свързани с интонацията в българския език [Августинова,
Андреева 1999; Андреева и др. 2001; Андреева и др. 2003; Андреева 2009]. Авторите 
заслужават внимание не само заради интересните си проучвания в областта на 
интонацията, а и тъй като в последните няколко години българите, които работят зад 
граница, са едни от малкото, занимаващи се с тази проблематика. Тук ще обърна 
внимание на едно от тези изследвания, което поставя въпроса, доколко контекстът 
може да бъде определящ при възприемане типа на изречението. Андреева и Бари 
твърдят, че контекстът съдържа достатъчно информация, за да се сведе значението на 
функцията на интонационната форма до минимум. В разгледания от тях случай 
контекстът отслабва дистинктивната функция, която интонацията има, когато 
лексикалният състав и структурата на изречението са еднакви. Въпреки всичко, това не 
означава, че интонационната форма е без значение, защото промяната в 
интерпретацията на типа изречение (повторение/твърдение) може да се появи заради 
компенсаторната промяна на модалното значение, която я съпътства. Самостоятелно 
(без лексикални или синтактични маркери) интонацията може да допринесе за промяна 
в отсянката на модалното значение [Андреева, Бари 2000].

Ролята на прозодията в дискурса у нас детайлно разглежда Д. Попов [Попов 
2004(а, в), 2006]. Неговата цел е да открои мястото и ролята на прозодията на дискурса 
в супрасегментната фонология, както и да представи връзката на прозодията със 
семантиката на дискурса. Освен това, той предлага и модел за транскрибиране на 
прозодията върху материали от българска реч [Попов 2005]. Авторът посочва, че една 
от основните задачи на лингвистичната прозодия е да изрази акцентната изтъкнатост, 
т.е. открояването на лингвистичните единици в континуума на речта, като отчита две 
равнища на изтъкнатост – в рамките на лексемата и в структурата на фразата. Именно 
второто равнище „способства за предаване на информация, която се наслагва върху 
синтактичната структура и се интерпретира от по-висшите модули на лингвистична 
организация (синтаксис, семантика, прагматика)“ [Попов 2006: 110]. Попов изхожда от 
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изключвани от лингвистичното изследване, класифицирайки ги като паралингвистични 
явления [Попов 2004(а): 103].

Най-широко застъпен все пак в българската литература е т. нар. синтактичен 
подход към интонацията. К. Попов разглежда интонацията като трети главен признак 
на изречението, като зависеща от съдържанието на изречението и от целта на изказване. 
Той твърди, че интонацията е лишена от предметно-смислово съдържание и сама, 
независимо от словесното съдържание, тя не може да образува или да изрази мисъл. Тя 
е изразителна, но не и съдържателна [Попов 1962:26]. Навлизайки в тази парадигма, не 
може да се пропусне трудът на Пенчев [Пенчев 1980]. Той е опит да бъде обоснован 
възгледа, че интонационните значения, трябва да имат опора в синтаксиса [Пенчев 
1980: 21]. Главната задача, която си поставя Пенчев, е да намери основните принципи, 
върху които се основава мелодичното изменение на изречението. Той се базира на 
теорията за актуалното членение. Така авторът разглежда някои проблеми на 
функционалната изреченска перспектива и се опитва да покаже, че тя е необходима 
основа на интонационната структура. Анализите му показват, че интонацията е основно 
средство за сигнализиране на темо-ремната структура в българския език, но 
интонацията не може да обясни тази структура, а сама трябва да бъде обяснена чрез нея 
[Пенчев 1980: 35]. Според зависимостта си от рематичната структура интонационните 
контури той дели на два главни типа: рематично обусловени (чувствителни към 
рематичния контекст) и независещи от рематичното разпределение – модално-
емоционални контури. Така Пенчев разглежда: контури на фразовата изтъкнатост, 
където представя интонационната оформеност на различните типове изречения 
(съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни), контури на емфатичната 
изтъкнатост, модално-емоционални контури. Един цитат от труда сякаш най-добре би 
го представил: „…интонацията би трябвало да се изследва преди всичко като явление 
на синтаксиса, а това допускане има емпирична основа. Разбира се, интонационното 
„звучене“ (фонетика) е очевидно, но то е реализация преди всичко на синтактични 
елементи …“ [Пенчев 1980:6].

Един различен подход (сегментно-структурния) към изследването на интонацията 
възприема Ан. Мишева в своя труд, посветен изцяло на това явление [Мишева 1991].
Според нея определянето на интонацията се свежда до определянето на начина на 
организация на фразата чрез система от правила, необходими за реализирането на 
определени лингвистични функции [Мишева 1991: 26]. Най-общо Мишева разделя тези 
правила на два класа – конститутивни и диференциращи. Правилата са еднакви за 
даден интонационен тип и тяхното прилагане към различни акцентно-ритмични 
единици дава различна конфигурация на мелодичния контур [Мишева 1991: 28]. Така 
тя представя суперсегментната система като механизъм за изграждане на речевия 
поток, като средство за организация на сегментите с различен размер в линейната 
последователност на времето за целите на говорната комуникация. Чрез въвеждането 
на правилата тя на практика разграничава прозодията и интонацията, като определя 
прозодията като система от правила, чрез която се изгражда т.нар. неутрален слой на 
речта, а интонационните правила действат върху неутралния слой на фразата, „като на 
свой ред трансформират определените чрез прозодичните правила параметри на 
единиците по такъв начин, че изградената цялост на фразата получава адекватно на 
смисъла оформяне“ [Мишева 1991: 34].

В годините от втората половина на миналия век до днес в отделни статии са 
разгледани някои проблеми на интонацията в българския език. Мара Георгиева 
разглежда интонацията във връзка със синтаксиса и под интонация разбира мелодия на 
изречението [Георгиева 1967], а по-късно представя мелодията на простото разширено 
изречение в българския език [Георгиева 1970]. Махрова пък посочва седем типа 

интонационни конструкции в българското изречение [Махрова 1978]. Обект на 
изследването на Екимова е мелодията на въпросителните изречения в българския в 
сравнение с английския език [Екимова 1972].

Явно въпросителните изречения представляват интерес за изследователите, 
защото Магдалина Георгиева (1974) също насочва вниманието си към тях и по-
конкретно към изречения от типа „А през юли?“, където тонът се повишава в 
последната неударена сричка, поради което тя го приема като разновидност на 
интонацията на незавършеност. Доста по-късно Григорова разглежда в рамките на 
авто-сегментната теория въпросителната интонация на два ромски диалекта (разликата 
между които е, че в единия се употребява въпросителна частица или дума при 
задаването на въпрос, а в другия обичайно се задават въпроси с помощта на 
интонацията) [Grigorova 1998].

Видовете диалог и тяхната интонация представя Милиева, като една от 
постановките, които доказва след своето наблюдение, е, че интонацията стеснява 
интерпретацията на изказването [Милиева 1992].

Интонацията е обект на наблюдение и в още редица сравнителни изследвания на 
български с други езици [Златоустова 1984, Стоева 1993, Савицка и Бояджиев 1988 и 
др.]. В книгата “Русская фонетика” Стоева посочва, че различният структурен тип на 
двата езика е в основата на различната им ритмико-интонационна организация [Стоева 
1993]. “Българско-полска съпоставителна граматика”, том I на Савицка и Бояджиев 
(1988) наред с другите фонетични явления съпоставя интонацията в български и 
полски, като се разглеждат нейните характеристики, типове и функции. 

Ще посоча и някои от изследванията на Андреева и Августинова, които 
разработват частни въпроси, свързани с интонацията в българския език [Августинова,
Андреева 1999; Андреева и др. 2001; Андреева и др. 2003; Андреева 2009]. Авторите 
заслужават внимание не само заради интересните си проучвания в областта на 
интонацията, а и тъй като в последните няколко години българите, които работят зад 
граница, са едни от малкото, занимаващи се с тази проблематика. Тук ще обърна 
внимание на едно от тези изследвания, което поставя въпроса, доколко контекстът 
може да бъде определящ при възприемане типа на изречението. Андреева и Бари 
твърдят, че контекстът съдържа достатъчно информация, за да се сведе значението на 
функцията на интонационната форма до минимум. В разгледания от тях случай 
контекстът отслабва дистинктивната функция, която интонацията има, когато 
лексикалният състав и структурата на изречението са еднакви. Въпреки всичко, това не 
означава, че интонационната форма е без значение, защото промяната в 
интерпретацията на типа изречение (повторение/твърдение) може да се появи заради 
компенсаторната промяна на модалното значение, която я съпътства. Самостоятелно 
(без лексикални или синтактични маркери) интонацията може да допринесе за промяна 
в отсянката на модалното значение [Андреева, Бари 2000].

Ролята на прозодията в дискурса у нас детайлно разглежда Д. Попов [Попов 
2004(а, в), 2006]. Неговата цел е да открои мястото и ролята на прозодията на дискурса 
в супрасегментната фонология, както и да представи връзката на прозодията със 
семантиката на дискурса. Освен това, той предлага и модел за транскрибиране на 
прозодията върху материали от българска реч [Попов 2005]. Авторът посочва, че една 
от основните задачи на лингвистичната прозодия е да изрази акцентната изтъкнатост, 
т.е. открояването на лингвистичните единици в континуума на речта, като отчита две 
равнища на изтъкнатост – в рамките на лексемата и в структурата на фразата. Именно 
второто равнище „способства за предаване на информация, която се наслагва върху 
синтактичната структура и се интерпретира от по-висшите модули на лингвистична 
организация (синтаксис, семантика, прагматика)“ [Попов 2006: 110]. Попов изхожда от 
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убеждението, че основна характеристика на речта е нейното звуково качество, което се 
реализира чрез прозодията, а „видът на тази реализация допринася значително за 
продукцията на значението в дискурса и способства за неговата правилна 
интерпретация от реципиента“ [Попов 2004(а): 102].

Сравнително малко са изследванията в българската лингвистична литература, 
които разглеждат мястото и ролята на интонацията в езика като средство за предаване 
на значение [Падарева 2005, Падарева 2010 (а), Цонев 2007 и др.]. Няколко публикации 
[Падарева, Кърлова 2001, Падарева, Кърлова 2005, Падарева 2005, Падарева 2007] си 
поставят за цел да определят мястото и ролята на интонацията в съответствието 
„синтаксис“ – „интонация“ – „общо значение“. Изводите от проведените експерименти 
показват, че промяната на лексикалните единици на една синтактична структура не 
води до изменение на „общото значение“ на семантичната структура  и до промяна на 
интонационната структура на изречението, а самата промяна на интонационната 
структура на изречението при запазване на синтактичната му структура ще промени 
съответната му семантична репрезентация, т.е. „общото значение“ на семантичната 
структура. Изводите показват, че комбинацията от интонационни контури от типа HL
може да изразява различни видове „общо значение“ на семантичната структура в 
българския език. А подобни експерименти с метафорични изрази установяват, че 
съществува „синтаксис“ на интонационните елементи, чрез който се изгражда 
интонационна структура, съответстваща на различно „общо значение“ на семантичната 
структура на метафоричния израз. 

Още по-малко са изследванията, които разглеждат интонацията в контекста на 
принципа за езиковата икономия, въпреки че въпросите за това, дали има основание 
интонацията да бъде разглеждана в контекста на този принцип, са поставяни на дневен 
ред [Падарева 2010 (а), Падарева 2010 (б), Падарева-Илиева 2013].

Изобщо интересите в областта на интонационните изследвания у нас биха могли 
да се разширят и задълбочат, да поемат в различни посоки и по този начин да 
допринесат за обогатяване на познанията ни в тази област. 

Един все още недостатъчно силно застъпен подход е интердисциплинарният,
макар още Мишева да обръща внимание на научно-приложната стойност на 
интонационните проучвания [Мишева 1991:159], а Попов да предлага интегративен 
подход към изследването на прозодията, който освобождава отделните науки от 
неудобството да се развиват в условията на изолация и едностранчивост на анализа 
[Попов 2004(а):106]. И въпреки че в нашата литература вече има подобни примери 
[Попов 2004 (в), 2010, Падарева-Илиева 2010, Падарева-Илиева 2012 и др.], все пак 
биха могли да се набележат няколко насоки в известните интонационни проучвания с 
интердисциплинарно приложение – езиковите технологии, речево-езиковата патология 
и медицината, езиковото обучение, разпознаването на реч (като идентификация на 
говорещия или произносителен стил), езикова идентификация и др., в рамките на които 
все още има какво да се желае. 

Може да се каже, че в българската лингвистична литература поне една от 
посочените по-горе области, тази  на фоностилистиката, е добре разработена чрез 
основния труд на Д. Попов [Попов 2004 (б)]. Той отбелязва, че „интонационното 
оформяне на речта (чрез нейните компоненти – мелодика, пауза, интензитет, темп) е 
извънредно необходимо за прозодичното обособяване на един или друг произносителен 
стил” [Попов 2010: 132].  Разбира се, още изследвания в тази област биха разширили 
познанията ни, още повече че проблематиката е изключително интересна с оглед и на 
това, че тя пряко би могла да навлезе и в границите на други области на 
хуманитаристиката.

Няма спор, интонационните компоненти са важни за изграждането на образа на 

говорещия. В този смисъл изследвания, посветени на радиокомуникацията, където 
словото има най-голяма роля поради липсата на друго впечатление освен слуховото, не 
могат да пренебрегнат интонацията. Известно е, че са доказани експериментално 
интонационните разлики между радиоречта и обичайната устна реч, като се има 
предвид спецификата на радиокомуникацията – говорещият не вижда слушащите го, но 
пък може да им въздейства слухово. А когато става въпрос за радиокомуникация, се 
споменава за специфични колективни стилове – типове комуникатори – емблематични 
за конкретна стилистика, за определен тип предаване – спортно, информационно или 
забавно. Изследване, което се опитва да диференцира, макар и със съвсем малък 
експеримент, тези типове комуникатори, вече е провеждано, като във вниманието му 
попадат интонационните компоненти, които на практика разграничават речевите 
репертоари на говорещите в зависимост от техния тип [Падарева-Илиева 2010].
Подобни експериментални проучвания биха могли да намерят приложение както във 
фоностилистиката, така и пряко в работата на продуцентите например при подбора на 
радиоводещи.

Интонационните изследвания намират приложение и при диференциране на речта 
на възрастни, насочена към деца, и към други възрастни, каквито предстои да бъдат 
проведени у нас. Разбира се, в т. нар. „джендър“ изследвания на речта, а подобни в 
литературата ни вече има [Попов 2009], интонацията също намира сериозно 
приложение.

Като се има предвид, че интонацията има толкова важна роля в речевата 
комуникация и отразява както индивидуалността на говорещия, така и неговото 
емоционално състояние, нормално е тя да намери приложение и в медицината. 
Подобни изследвания по света не са много, а в България понастоящем почти липсват. 
Поне две са областите, в които такива проучвания могат да се правят – психиатрията и 
рехабилитацията на гласовите и плавностните нарушения. Що се отнася до 
провеждането на интонационни изследвания в последната област, подобна идея е 
прокарана в една обзорна статия на Падарева-Илиева [Падарева-Илиева 2012]. Тя 
очертава извода, че интонационните експерименти са приносни не само в областта на 
лингвистиката и в частност на интонологията, но могат да служат като основа за 
провеждането на интердисциплинарни изследвания, които да спомогнат изучаването на 
природата на комуникативните нарушения, а защо не и пряко да повлияят на 
терапевтичните методи.

И така, въпреки наличието на отделни интонационни изследвания с 
интердисциплинарен характер и приложение, у нас все още не може да се каже, че тази 
област в интонологията е добре разработена. Тепърва, надяваме се, ще бъдат 
провеждани експерименти, които да тръгнат в набелязаните по-горе посоки и да 
запълнят тази празнина.
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убеждението, че основна характеристика на речта е нейното звуково качество, което се 
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[Падарева, Кърлова 2001, Падарева, Кърлова 2005, Падарева 2005, Падарева 2007] си 
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интонационната структура на изречението, а самата промяна на интонационната 
структура на изречението при запазване на синтактичната му структура ще промени 
съответната му семантична репрезентация, т.е. „общото значение“ на семантичната 
структура. Изводите показват, че комбинацията от интонационни контури от типа HL
може да изразява различни видове „общо значение“ на семантичната структура в 
българския език. А подобни експерименти с метафорични изрази установяват, че 
съществува „синтаксис“ на интонационните елементи, чрез който се изгражда 
интонационна структура, съответстваща на различно „общо значение“ на семантичната 
структура на метафоричния израз. 

Още по-малко са изследванията, които разглеждат интонацията в контекста на 
принципа за езиковата икономия, въпреки че въпросите за това, дали има основание 
интонацията да бъде разглеждана в контекста на този принцип, са поставяни на дневен 
ред [Падарева 2010 (а), Падарева 2010 (б), Падарева-Илиева 2013].

Изобщо интересите в областта на интонационните изследвания у нас биха могли 
да се разширят и задълбочат, да поемат в различни посоки и по този начин да 
допринесат за обогатяване на познанията ни в тази област. 

Един все още недостатъчно силно застъпен подход е интердисциплинарният,
макар още Мишева да обръща внимание на научно-приложната стойност на 
интонационните проучвания [Мишева 1991:159], а Попов да предлага интегративен 
подход към изследването на прозодията, който освобождава отделните науки от 
неудобството да се развиват в условията на изолация и едностранчивост на анализа 
[Попов 2004(а):106]. И въпреки че в нашата литература вече има подобни примери 
[Попов 2004 (в), 2010, Падарева-Илиева 2010, Падарева-Илиева 2012 и др.], все пак 
биха могли да се набележат няколко насоки в известните интонационни проучвания с 
интердисциплинарно приложение – езиковите технологии, речево-езиковата патология 
и медицината, езиковото обучение, разпознаването на реч (като идентификация на 
говорещия или произносителен стил), езикова идентификация и др., в рамките на които 
все още има какво да се желае. 

Може да се каже, че в българската лингвистична литература поне една от 
посочените по-горе области, тази  на фоностилистиката, е добре разработена чрез 
основния труд на Д. Попов [Попов 2004 (б)]. Той отбелязва, че „интонационното 
оформяне на речта (чрез нейните компоненти – мелодика, пауза, интензитет, темп) е 
извънредно необходимо за прозодичното обособяване на един или друг произносителен 
стил” [Попов 2010: 132].  Разбира се, още изследвания в тази област биха разширили 
познанията ни, още повече че проблематиката е изключително интересна с оглед и на 
това, че тя пряко би могла да навлезе и в границите на други области на 
хуманитаристиката.

Няма спор, интонационните компоненти са важни за изграждането на образа на 

говорещия. В този смисъл изследвания, посветени на радиокомуникацията, където 
словото има най-голяма роля поради липсата на друго впечатление освен слуховото, не 
могат да пренебрегнат интонацията. Известно е, че са доказани експериментално 
интонационните разлики между радиоречта и обичайната устна реч, като се има 
предвид спецификата на радиокомуникацията – говорещият не вижда слушащите го, но 
пък може да им въздейства слухово. А когато става въпрос за радиокомуникация, се 
споменава за специфични колективни стилове – типове комуникатори – емблематични 
за конкретна стилистика, за определен тип предаване – спортно, информационно или 
забавно. Изследване, което се опитва да диференцира, макар и със съвсем малък 
експеримент, тези типове комуникатори, вече е провеждано, като във вниманието му 
попадат интонационните компоненти, които на практика разграничават речевите 
репертоари на говорещите в зависимост от техния тип [Падарева-Илиева 2010].
Подобни експериментални проучвания биха могли да намерят приложение както във 
фоностилистиката, така и пряко в работата на продуцентите например при подбора на 
радиоводещи.

Интонационните изследвания намират приложение и при диференциране на речта 
на възрастни, насочена към деца, и към други възрастни, каквито предстои да бъдат 
проведени у нас. Разбира се, в т. нар. „джендър“ изследвания на речта, а подобни в 
литературата ни вече има [Попов 2009], интонацията също намира сериозно 
приложение.

Като се има предвид, че интонацията има толкова важна роля в речевата 
комуникация и отразява както индивидуалността на говорещия, така и неговото 
емоционално състояние, нормално е тя да намери приложение и в медицината. 
Подобни изследвания по света не са много, а в България понастоящем почти липсват. 
Поне две са областите, в които такива проучвания могат да се правят – психиатрията и 
рехабилитацията на гласовите и плавностните нарушения. Що се отнася до 
провеждането на интонационни изследвания в последната област, подобна идея е 
прокарана в една обзорна статия на Падарева-Илиева [Падарева-Илиева 2012]. Тя 
очертава извода, че интонационните експерименти са приносни не само в областта на 
лингвистиката и в частност на интонологията, но могат да служат като основа за 
провеждането на интердисциплинарни изследвания, които да спомогнат изучаването на 
природата на комуникативните нарушения, а защо не и пряко да повлияят на 
терапевтичните методи.

И така, въпреки наличието на отделни интонационни изследвания с 
интердисциплинарен характер и приложение, у нас все още не може да се каже, че тази 
област в интонологията е добре разработена. Тепърва, надяваме се, ще бъдат 
провеждани експерименти, които да тръгнат в набелязаните по-горе посоки и да 
запълнят тази празнина.
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Abstract: In accordance with the ultimate goal of Russian language teaching, contemporary methodology is 
searching for new methods and techniques for improvement of the effective, quality and productive acquisition 
of communicative and intercultural competence. Such methods are the interactive methods which are widely 
used and extensively developed in language teaching.
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Традиционная организация процесса обучения предполагает одностороннюю
форму коммуникации, которая заключается в передаче преподавателем определенной 
информации и в последующем ее воспроизведении учащимися. Таким образом 
учащийся только слушает, читает, записывает, рассказывает, т.е. воспринимает и 
воспроизводит. Такая форма коммуникации на современном этапе недостаточна, 
поскольку предполагает пассивность учащихся. По мнению американских 
исследователей Р. Карникау и Ф. Макэлрой [см. Karnikau, McElroy 1975] человек 
помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного 
и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в 
деятельности. На современном этапе в процессе обучения принципиально 
отличающейся является форма многосторонней коммуникации, при которой 
преподаватель является лишь организатором совместной деятельности, а учащийся –
заинтересованный, активный участник. Возрастает количество интенсивных 
коммуникативных контактов между самими учащимися, поскольку их собственная 
познавательная активность является важным фактором обучаемости и оказывает 
решающее влияние на темп, глубину и прочность усвоения учебного материала. 

Итак, при пассивном обучении учащийся выступает в роли объекта учебной 
деятельности: он должен усвоить и воспроизвести материал, приподнесенный ему 
преподавателем; при активном обучении учащийся в большей степени становится 
субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с учителем, активно участвует в 
познавательном процессе, выполняет творческие, проблемные задания.

Как известно, основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции и вторичной языковой 
личности, уровень владения языком которой приближается к уровню носителя языка, 
„формирование умения пользоваться языком в реальном, естественном общении“ 
[Балыхина 2007:7]. В последние годы в методике преподавания иностранных языков 
наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности 
— интерактивному подходу.

Понятие „интеракция“ возникло впервые в социологии и социальной психологии. 
В психологии интеракция - это „взаимодействие, воздействие друг на друга“ [Головин 
1998]; это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
чем-либо (например, с компьютером) или кем-либо (человеком).

В словаре иностранных слов  о понятии „интеракция“ написано, что  оно пришло 
в русский язык из английского interaction (inter - между и actio – деятельность) в 
значении “взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп друг на 
друга; в современной зарубежной социальной психологии, базирующейся на 

концепции американского психолога Дж. Г. Мида1, под интеракцией понимается 
непосредственная межличностная коммуникация („обмен символами“), важнейшей 
особенностью которой признается способность человека „принимать роль другого“, 
представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа)“ 
[Комлев 2006].

Следовательно, ключевым понятием, определяющим смысл интерактивного 
подхода в обучении иностранным языкам, является „взаимодействие“. Педагогическое 
взаимодействие [Бим-Бад 2002: 192-193] — это обмен деятельностью между педагогом 
и учащимися, в котором деятельность одного обусловливает деятельность других. 
Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой степенью 
интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, 
сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией 
участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия. Интерактивное 
педагогическое взаимодействие, а также реализация интерактивных педагогических 
методов направлены на изменение, совершенствование моделей поведения и 
деятельности участников педагогического процесса. 

В настоящее время в педагогике формируется и уточняется понятие 
интерактивное обучение, под которым понимается „обучение, построенное на 
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта“. Учащийся становится полноправным участником 
учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 
Преподаватель (ведущий) не даёт готовых знаний, но побуждает участников к 
самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном 
обучении меняется взаимодействие преподавателя и учащегося: активность 
преподавателя уступает место активности учащихся, а задачей преподавателя 
становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли 
своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 
функцию помощника в работе, одного из источников информации [Бим-Бад 2002: 107].
Центральное место в его деятельности занимает не отдельный учащийся, а группа, 
которая активизирует и стимулирует друг друга. Кроме того, действует такой 
психологический феномен как заражение, и любая высказанная соседом мысль 
способна непроизвольно вызвать собственную.

Таким образом, интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый 
в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации. Интерактивное обучение предполагает 
отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а 
от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 
Делясь своими знаниями и опытом деятельности, учащиеся берут на себя часть 
обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 
большей продуктивности обучения.

Преимуществом интерактивного обучения является и факт, что оно повышает 
мотивацию и вовлеченность учеников в решение обсуждаемых проблем, что дает 
эмоциональный толчок к последующей поисковой активности. Кроме того, 
интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему 
видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции; развивает 
такие способности, как умение выслушивать иную точку зрения.

1 Джордж Герберд Мид (1863 – 1931) – американский философ, социолог, один из основоположников 
символического интеракционизма. 
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Традиционная организация процесса обучения предполагает одностороннюю
форму коммуникации, которая заключается в передаче преподавателем определенной 
информации и в последующем ее воспроизведении учащимися. Таким образом 
учащийся только слушает, читает, записывает, рассказывает, т.е. воспринимает и 
воспроизводит. Такая форма коммуникации на современном этапе недостаточна, 
поскольку предполагает пассивность учащихся. По мнению американских 
исследователей Р. Карникау и Ф. Макэлрой [см. Karnikau, McElroy 1975] человек 
помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного 
и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в 
деятельности. На современном этапе в процессе обучения принципиально 
отличающейся является форма многосторонней коммуникации, при которой 
преподаватель является лишь организатором совместной деятельности, а учащийся –
заинтересованный, активный участник. Возрастает количество интенсивных 
коммуникативных контактов между самими учащимися, поскольку их собственная 
познавательная активность является важным фактором обучаемости и оказывает 
решающее влияние на темп, глубину и прочность усвоения учебного материала. 

Итак, при пассивном обучении учащийся выступает в роли объекта учебной 
деятельности: он должен усвоить и воспроизвести материал, приподнесенный ему 
преподавателем; при активном обучении учащийся в большей степени становится 
субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с учителем, активно участвует в 
познавательном процессе, выполняет творческие, проблемные задания.

Как известно, основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции и вторичной языковой 
личности, уровень владения языком которой приближается к уровню носителя языка, 
„формирование умения пользоваться языком в реальном, естественном общении“ 
[Балыхина 2007:7]. В последние годы в методике преподавания иностранных языков 
наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности 
— интерактивному подходу.

Понятие „интеракция“ возникло впервые в социологии и социальной психологии. 
В психологии интеракция - это „взаимодействие, воздействие друг на друга“ [Головин 
1998]; это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
чем-либо (например, с компьютером) или кем-либо (человеком).

В словаре иностранных слов  о понятии „интеракция“ написано, что  оно пришло 
в русский язык из английского interaction (inter - между и actio – деятельность) в 
значении “взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп друг на 
друга; в современной зарубежной социальной психологии, базирующейся на 

концепции американского психолога Дж. Г. Мида1, под интеракцией понимается 
непосредственная межличностная коммуникация („обмен символами“), важнейшей 
особенностью которой признается способность человека „принимать роль другого“, 
представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа)“ 
[Комлев 2006].

Следовательно, ключевым понятием, определяющим смысл интерактивного 
подхода в обучении иностранным языкам, является „взаимодействие“. Педагогическое 
взаимодействие [Бим-Бад 2002: 192-193] — это обмен деятельностью между педагогом 
и учащимися, в котором деятельность одного обусловливает деятельность других. 
Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой степенью 
интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, 
сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией 
участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия. Интерактивное 
педагогическое взаимодействие, а также реализация интерактивных педагогических 
методов направлены на изменение, совершенствование моделей поведения и 
деятельности участников педагогического процесса. 

В настоящее время в педагогике формируется и уточняется понятие 
интерактивное обучение, под которым понимается „обучение, построенное на 
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта“. Учащийся становится полноправным участником 
учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 
Преподаватель (ведущий) не даёт готовых знаний, но побуждает участников к 
самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном 
обучении меняется взаимодействие преподавателя и учащегося: активность 
преподавателя уступает место активности учащихся, а задачей преподавателя 
становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли 
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функцию помощника в работе, одного из источников информации [Бим-Бад 2002: 107].
Центральное место в его деятельности занимает не отдельный учащийся, а группа, 
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Таким образом, интерактивное обучение имеет большой образовательный и 
развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность учеников в учебном 
процессе.

Цель интерактивного обучения состоит не только в том, чтобы дать знания и 
навыки, но и в том, чтобы создать базу для работы по решению проблем после того, как 
обучение закончится.

Можно отметить, что интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 
„учебно-познавательную, которая предельно конкретна; коммуникативно-
развивающую, связанную с общим эмоциональным и интеллектуальным фоном
познания; социально-ориентирующую,  результаты которой проявляются уже за
пределами учебного времени и пространства“ [Ступина 2009:19].

В практике преподавания русского языка как иностранного технологию 
интерактивного обучения можно определить как „совокупность способов 
целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, 
последовательная реализация которых создает оптимальные условия для их развития“
[Скорина, электронный рессурс].

Интерактивные технологии требуют определенных условий их применения. Это, 
во-первых, ясная формулировка целей, правил групповой работы; учащиеся должны их 
понимать и принимать, показать готовность к работе в группе; во-вторых, нужно иметь 
ввиду особенности группы с которой проводится обучение – число участников, уровень 
подготовленности, отношения между участниками; в-третьих, преподаватель должен 
иметь ясное представление об основных этапах работы и об ожидаемых результатах. 

Основываясь на признаках интерактивного обучения, формы и методы 
интерактивного обучения можно разделить на: дискуссионные - диалог, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.; 
игровые - дидактические и творческие игры, в том числе деловые (управленческие) 
игры, ролевые игры, организационно-деятельностные игры; тренинговые формы 
проведения занятий (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности), которые 
могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения“ [Ступина 2009:19].
Достаточно часто термин „интерактивное обучение“ упоминается в связи с 
информационными технологиями, дистанционным образованием, с использованием 
ресурсов интернета, а также электронных учебников и справочников, работой в режиме 
он-лайн.

Интерактивные методы дают возможность активного использавания языка в 
неформальной обстановке, в условиях импульсивного, непринужденного общения. 
Применение стратегий взаимодействия происходит посредством методических 
процедур, которые делают занятия более доступными, способствуют анализу учебной 
информации, вырабатывают ассоциативные связи и развивают умения сравнивать. В 
книге „Интерактивные методы преподавания. Настольная книга преподавателя“ Н. 
Соосаар и Н. Замковая [см. Соосаар, Замковая 2004] предлагают следующие методы в 
области обучения русскому языку как иностранному и для развития критического 
мышления в их качестве интерактивных: кластер, сравнительная диаграмма, пазл, 
целенаправленное чтение, двухчастный дневник и т.д. Соосаар и Замковая вводят 
методику „Чтение и письмо для критического мышления”, центральным понятием 
которой является критическое мышление. Это конструктивная мыслительная 
деятельность, в процессе которой информация воспринимается осмысленно, 
перерабатывается в соответствии с определенной целью, при этом усваивается 
наиболее ценная ее часть. Данная методика предполагает стадиальность обучения. На 
первом этапе — стадии вызова — у учащихся пробуждается интерес к новой теме, они 
активизируют свои прежние знания и умения и прогнозируют содержание новой 

информации. На втором этапе — стадии осмысления — проводится работа с каким-то 
источником информации, изучается новый материал, учащиеся объединяют новые идеи 
со своими собственными. На третьем этапе — стадии рефлексии — учащиеся
размышляют над полученной информацией, осваивают („присваивают“) полученные 
знания, закрепляя таким образом изучаемый материал.

Основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие 
интерактивных упражнений и заданий от обычных состоит в том, что, выполняя их,  
учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, воспроизводят 
изложенное учителем, сколько изучают новый материал с помощью учителя.

Перечислим некоторые интерактивные методы обучения русскому языку, 
которыми можно весьма успешно пользоваться на практических занятиях по русскому 
языку. 

(„карта понятий”, „ассоциограмма”, „карта-схема“, „еж“,
„осьминог“, „снежинка“ и т. п.) происходит от англ. cluster - гроздь, группа, скопление),
и используется для стимулирования познавательной деятельности учащихся, для 
развития памяти и пространственного мышления. Он заключается в том, что в процессе 
обучения ученики работают на основе ключевых слов, и включает работу со всей
группой, работу в группах, и индивидуальную работу. Метод кластера опирается на 
свободное ассоциирование идей и предложений, посредством которого происходит 
обобщение знаний и создание ассоциативных связей. Кластер - это объединение 
нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами.

В методике кластер – это карта понятий, которая позволяет ученикам свободно 
размышлять над какой-либо темой, дает возможность оценить свои знания и 
представления об изучаемом объекте, помогает развивать память. Кластер – это способ 
графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 
Технология проведения проходит через 4 этапа: 1-й этап – посередине чистого листа 
(доски) пишется ключевое слово или словосочетание, которое является “сердцем” идеи, 
темы. 2-й этап – учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу данной 
темы. В результате вокруг “разбрасываются” слова или словосочетания, выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. Записывается все, что называют 
учащиеся, ничего не отсеивается. 3-й этап – осуществляется систематизация. После 
чтения учебника, объяснения учителя учащиеся начинают анализировать и 
систематизировать изученный материал. Хаотичные записи слов-ассоциаций 
объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то 
или иное записанное понятие, факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается. 4-й этап – по 
мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 
У каждого из “спутников” в свою очередь тоже появляются “спутники”, 
устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая 
графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной 
темы, например, в центре записывают „Имя существительное“, а вокруг — все 
грамматические характеристики этой части речи, причем постоянные признаки можно 
записывать отдельно от непостоянных — как бы в два круга). Примером практического 
применения кластера может послужить следующая схема2 (Схема 1. Кластер.): 

2 В работе представлен кластер студентки второго курса специальности Прикладная
лингвистика (Английский язык и русский язык)
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пределами учебного времени и пространства“ [Ступина 2009:19].

В практике преподавания русского языка как иностранного технологию 
интерактивного обучения можно определить как „совокупность способов 
целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, 
последовательная реализация которых создает оптимальные условия для их развития“
[Скорина, электронный рессурс].

Интерактивные технологии требуют определенных условий их применения. Это, 
во-первых, ясная формулировка целей, правил групповой работы; учащиеся должны их 
понимать и принимать, показать готовность к работе в группе; во-вторых, нужно иметь 
ввиду особенности группы с которой проводится обучение – число участников, уровень 
подготовленности, отношения между участниками; в-третьих, преподаватель должен 
иметь ясное представление об основных этапах работы и об ожидаемых результатах. 

Основываясь на признаках интерактивного обучения, формы и методы 
интерактивного обучения можно разделить на: дискуссионные - диалог, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.; 
игровые - дидактические и творческие игры, в том числе деловые (управленческие) 
игры, ролевые игры, организационно-деятельностные игры; тренинговые формы 
проведения занятий (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности), которые 
могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения“ [Ступина 2009:19].
Достаточно часто термин „интерактивное обучение“ упоминается в связи с 
информационными технологиями, дистанционным образованием, с использованием 
ресурсов интернета, а также электронных учебников и справочников, работой в режиме 
он-лайн.

Интерактивные методы дают возможность активного использавания языка в 
неформальной обстановке, в условиях импульсивного, непринужденного общения. 
Применение стратегий взаимодействия происходит посредством методических 
процедур, которые делают занятия более доступными, способствуют анализу учебной 
информации, вырабатывают ассоциативные связи и развивают умения сравнивать. В 
книге „Интерактивные методы преподавания. Настольная книга преподавателя“ Н. 
Соосаар и Н. Замковая [см. Соосаар, Замковая 2004] предлагают следующие методы в 
области обучения русскому языку как иностранному и для развития критического 
мышления в их качестве интерактивных: кластер, сравнительная диаграмма, пазл, 
целенаправленное чтение, двухчастный дневник и т.д. Соосаар и Замковая вводят 
методику „Чтение и письмо для критического мышления”, центральным понятием 
которой является критическое мышление. Это конструктивная мыслительная 
деятельность, в процессе которой информация воспринимается осмысленно, 
перерабатывается в соответствии с определенной целью, при этом усваивается 
наиболее ценная ее часть. Данная методика предполагает стадиальность обучения. На 
первом этапе — стадии вызова — у учащихся пробуждается интерес к новой теме, они 
активизируют свои прежние знания и умения и прогнозируют содержание новой 

информации. На втором этапе — стадии осмысления — проводится работа с каким-то 
источником информации, изучается новый материал, учащиеся объединяют новые идеи 
со своими собственными. На третьем этапе — стадии рефлексии — учащиеся
размышляют над полученной информацией, осваивают („присваивают“) полученные 
знания, закрепляя таким образом изучаемый материал.

Основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие 
интерактивных упражнений и заданий от обычных состоит в том, что, выполняя их,  
учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, воспроизводят 
изложенное учителем, сколько изучают новый материал с помощью учителя.

Перечислим некоторые интерактивные методы обучения русскому языку, 
которыми можно весьма успешно пользоваться на практических занятиях по русскому 
языку. 

(„карта понятий”, „ассоциограмма”, „карта-схема“, „еж“,
„осьминог“, „снежинка“ и т. п.) происходит от англ. cluster - гроздь, группа, скопление),
и используется для стимулирования познавательной деятельности учащихся, для 
развития памяти и пространственного мышления. Он заключается в том, что в процессе 
обучения ученики работают на основе ключевых слов, и включает работу со всей
группой, работу в группах, и индивидуальную работу. Метод кластера опирается на 
свободное ассоциирование идей и предложений, посредством которого происходит 
обобщение знаний и создание ассоциативных связей. Кластер - это объединение 
нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами.

В методике кластер – это карта понятий, которая позволяет ученикам свободно 
размышлять над какой-либо темой, дает возможность оценить свои знания и 
представления об изучаемом объекте, помогает развивать память. Кластер – это способ 
графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 
Технология проведения проходит через 4 этапа: 1-й этап – посередине чистого листа 
(доски) пишется ключевое слово или словосочетание, которое является “сердцем” идеи, 
темы. 2-й этап – учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу данной 
темы. В результате вокруг “разбрасываются” слова или словосочетания, выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. Записывается все, что называют 
учащиеся, ничего не отсеивается. 3-й этап – осуществляется систематизация. После 
чтения учебника, объяснения учителя учащиеся начинают анализировать и 
систематизировать изученный материал. Хаотичные записи слов-ассоциаций 
объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то 
или иное записанное понятие, факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается. 4-й этап – по 
мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 
У каждого из “спутников” в свою очередь тоже появляются “спутники”, 
устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая 
графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной 
темы, например, в центре записывают „Имя существительное“, а вокруг — все 
грамматические характеристики этой части речи, причем постоянные признаки можно 
записывать отдельно от непостоянных — как бы в два круга). Примером практического 
применения кластера может послужить следующая схема2 (Схема 1. Кластер.): 

2 В работе представлен кластер студентки второго курса специальности Прикладная
лингвистика (Английский язык и русский язык)
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Схема 1. Кластер.

– универсальный метод активизации 
учащихся в учебной деятельности, позволяющий им научиться находить общее и 
различное в изучаемых объектах, научиться находить параметры, по которым можно
провести подробный анализ двух-трех рассматриваемых понятий (моделей). Работа на 
основе данного метода способствует активизации мыслительной деятельности, 
улучшению памяти, совершенствует умение анализировать, осмысливать внутренние 
связи в учебном материале, обращать внимание на причины, вызывающие то или иное 
явление. В зависимости от сложности изучаемого материала, уровня изученности темы 
задания могут уже включать параметры сравнения, возможно задание, при выполнении 
которого учащиеся сами определяют, что и как будут сравнивать. Эти задания можно 
выполнять индивидуально или в парах (группах), на уроках или на занятиях 
элективных курсов. Проведение сравнительной диаграммы заключается в следующем: 
рисуются два пересекающихся круга. В месте их пересечения записывается сходная 
информация, в непересеченных частях — то, что характерно только для одного 
источника информации (явления). Так можно сравнивать два печатных текста или два 
аудиотекста, рисунки, сюжетные картинки, два героя, грамматические категории и т. д.

Примером применения сравнительной диаграммы может послужить упражнение 
типа: „Прочитав текст, заполните факты, относящиеся к следующим названиям 
деревьев!“ (Схема 2. Сравнительная диаграмма.):

Схема 2. Сравнительная диаграмма.

- это  дидактический метод групповой работы, разработанный 
в 1971 году американским психологом Эллиотом Аронсоном3. Пазл от англ. puzzle –
загадка, головоломка – это известная детская игра по сбору картинок из неровных 
частей. Выполнение заданий по этому методу построено на основе игры. В практике 
обучения иностранному языку изучаемый (или контролируемый) материал частями 
записан на отдельных карточках, но в каждой карточке должна быть информация к 
поиску следующей. Учащийся должен собрать все карточки по указанному 
преподавателем материалу.

Учебный “пазл” можно составлять с учащимися на любой стадии изучения 
материала, в любой возрастной группе. Это может быть индивидуальная или 
коллективная работа.

Метод “пазла” способствует формированию внимания, сосредоточенности, 
умения собирать и анализировать полученную информацию. Например, целесообразно 
применить метод „пазла“ при проверке восприятия и понимания прочитанного текста, 
когда учащимся предлагается правильно соединить части предложений из текста. 
(Схема 3. Пазл.):

Схема 3. Пазл.

Заботливые, 
добрые 

Он любит технику Я думаю, и всë своë свободное 
время проводит в 
мастерской,

Больше всего он 
любит

конечно, которую устроил в 
гараже.

но всегда помогут 
советом,

если попросишь. то мы с мамой что она будущий 
ветеринар.

шутить.

обязательно что-
нибудь печëм.

и особенно не 
вмешиваются в мои 
дела,

И, если ожидаются 
гости,

Метод целенаправленного чтения/слушания (чтение/слушание с прогнозом). Он 
состоит в том, что информация „подается“ порционно, и после каждой полученной 
„порции“ информации учитель задает вопросы, прогнозирующие дальнейшее развитие 
событий.

Метод „двухчастный дневник“ (или дневник, состоящий из нескольких частей) 
обычно реализуется следующим образом: страница делится на две (три, четыре и т. д.) 
части, например, „отрывок из текста“ — „реакция“. Учащиеся читают (слушают) текст 
и заполняют „дневник“: когда по ходу чтения в связи с определенным отрывком, 
словом у них возникают какие-то ассоциации, чувства, они записывают их в графу 
„реакция“. Так можно записывать мысли (чувства, внешность, поступки и т. п.) героев 
текстов и любые сравниваемые моменты, плюсы-минусы какого-то явления, 
разрешение-запрещение каких-то действий и т. п., например, в качестве домашнего 
задания на этапе рефлексии учащимся предлагается такое задание: „Запишите почему!“ 
(Схема 4. Двухчастный дневник.)

3 Эллиот Аронсон (р. 1932) - выдающийся американский психолог, профессор, автор многочисленных книг в 
области социальной философии.
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Схема 1. Кластер.

– универсальный метод активизации 
учащихся в учебной деятельности, позволяющий им научиться находить общее и 
различное в изучаемых объектах, научиться находить параметры, по которым можно
провести подробный анализ двух-трех рассматриваемых понятий (моделей). Работа на 
основе данного метода способствует активизации мыслительной деятельности, 
улучшению памяти, совершенствует умение анализировать, осмысливать внутренние 
связи в учебном материале, обращать внимание на причины, вызывающие то или иное 
явление. В зависимости от сложности изучаемого материала, уровня изученности темы 
задания могут уже включать параметры сравнения, возможно задание, при выполнении 
которого учащиеся сами определяют, что и как будут сравнивать. Эти задания можно 
выполнять индивидуально или в парах (группах), на уроках или на занятиях 
элективных курсов. Проведение сравнительной диаграммы заключается в следующем: 
рисуются два пересекающихся круга. В месте их пересечения записывается сходная 
информация, в непересеченных частях — то, что характерно только для одного 
источника информации (явления). Так можно сравнивать два печатных текста или два 
аудиотекста, рисунки, сюжетные картинки, два героя, грамматические категории и т. д.

Примером применения сравнительной диаграммы может послужить упражнение 
типа: „Прочитав текст, заполните факты, относящиеся к следующим названиям 
деревьев!“ (Схема 2. Сравнительная диаграмма.):

Схема 2. Сравнительная диаграмма.

- это  дидактический метод групповой работы, разработанный 
в 1971 году американским психологом Эллиотом Аронсоном3. Пазл от англ. puzzle –
загадка, головоломка – это известная детская игра по сбору картинок из неровных 
частей. Выполнение заданий по этому методу построено на основе игры. В практике 
обучения иностранному языку изучаемый (или контролируемый) материал частями 
записан на отдельных карточках, но в каждой карточке должна быть информация к 
поиску следующей. Учащийся должен собрать все карточки по указанному 
преподавателем материалу.

Учебный “пазл” можно составлять с учащимися на любой стадии изучения 
материала, в любой возрастной группе. Это может быть индивидуальная или 
коллективная работа.

Метод “пазла” способствует формированию внимания, сосредоточенности, 
умения собирать и анализировать полученную информацию. Например, целесообразно 
применить метод „пазла“ при проверке восприятия и понимания прочитанного текста, 
когда учащимся предлагается правильно соединить части предложений из текста. 
(Схема 3. Пазл.):

Схема 3. Пазл.

Заботливые, 
добрые 

Он любит технику Я думаю, и всë своë свободное 
время проводит в 
мастерской,

Больше всего он 
любит

конечно, которую устроил в 
гараже.

но всегда помогут 
советом,

если попросишь. то мы с мамой что она будущий 
ветеринар.

шутить.

обязательно что-
нибудь печëм.

и особенно не 
вмешиваются в мои 
дела,

И, если ожидаются 
гости,

Метод целенаправленного чтения/слушания (чтение/слушание с прогнозом). Он 
состоит в том, что информация „подается“ порционно, и после каждой полученной 
„порции“ информации учитель задает вопросы, прогнозирующие дальнейшее развитие 
событий.

Метод „двухчастный дневник“ (или дневник, состоящий из нескольких частей) 
обычно реализуется следующим образом: страница делится на две (три, четыре и т. д.) 
части, например, „отрывок из текста“ — „реакция“. Учащиеся читают (слушают) текст 
и заполняют „дневник“: когда по ходу чтения в связи с определенным отрывком, 
словом у них возникают какие-то ассоциации, чувства, они записывают их в графу 
„реакция“. Так можно записывать мысли (чувства, внешность, поступки и т. п.) героев 
текстов и любые сравниваемые моменты, плюсы-минусы какого-то явления, 
разрешение-запрещение каких-то действий и т. п., например, в качестве домашнего 
задания на этапе рефлексии учащимся предлагается такое задание: „Запишите почему!“ 
(Схема 4. Двухчастный дневник.)

3 Эллиот Аронсон (р. 1932) - выдающийся американский психолог, профессор, автор многочисленных книг в 
области социальной философии.
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Схема 4. Двухчастный дневник.

Береза - любимое дерево для русских. 1.
2.
3.
4.

Тополь – любимое дерево для болгар. 1.
2.
3.
4.

„ “ можно использовать для закрепления пройденного на занятии 
материала или новых слов. Учащиеся распределяются на группы по 3-5 человек. 
Преподаватель, размешивая, раздает карточки „яблоки“, заранее разрезанные на две 
части, на которых написаны слова. Например, подобрать антонимы: слева -
„интересный“, справа - „скучный“; слева - „большой“, справа - „маленький“; подобрать 
синонимы: слева - „интересный“, справа - „увлекательный“; слева - „большой“, справа -
„огромный“ и т.д. Учащимся необходимо соединить „яблоко“, находя правильные 
ответы. Чья группа первая закончит, та и выигрывает

„ “ тоже можно изпользовать для закрепления пройденного 
материала. На доске прикрепляется, большая ромашка из бумаги, на лепестках которой 
написаны вопросы по пройденной теме. Ученики по 3-5 человек в группе, каждый из 
них поочередно выходит к доске, вырывает лепесток с вопросом, возвращаится к своей 
группе, которая должна подумать и правильно ответить. Группам дается определенное 
время на размышление.

„ “, как и предыдущие два метода, способствует 
закреплению пройденного материала. Метод развивает внимательность, логическое 
мышление, активизирует умственную деятельность учащихся. Для этого заранее 
готовится заполненный листочками с заданием мешочек. Учащиеся делятся на три 
группы. Преподаватель, стоящий спиной к ученикам, подает команду в виде звука, а
ученики бросают друг другу мешок. Когда преподаватель перестает командовать, в 
руках у кого оказался мешок, вытаскивает листочек с заданием и отвечает на вопрос,
написанный на нем. Вопросы должны быть легкие, ученики должны быстро отвечать. 
Игра продолжается несколько раз. У кого больше правильных ответов, та группа и 
выигрывает.

Метод „мозговая атака“состоит в получении от класса за короткое время 
большого количества вариантов ответа. Классу дается  тема, вопрос или незаконченное 
предложение. В течение нескольких минут члены группы обсуждают эту тему и 
высказывают все, что знают по ней. Все это записывается на доске - чем больше 
ответов, тем лучше. Цель состоит в получении большого количества разнообразных 
предложений. При этом никому ничего не запрещется и не дается никаких оценок. 
Позже участники комментируют предложения, высказывают несогласие и обсуждают 
все предложенные идеи. Если учащиеся затрудняются, преподаватель может 
предложить записать некоторые свои идеи.

Выше были перечислены лишь часть множества интерактивных методов и 
приемов, которые можно использовать на занятиях по практическому русскому языку. 

Опыт преподавания свидетельствует об эффективности применения интерактивных 
методов в качестве одного из способов развития интеллектуальных способностей, 
аналитического мышления учащихся в процессе межличностной коммуникации как на 
занятиях по языку, так и по другим дисциплинам.
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Схема 4. Двухчастный дневник.
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В восточнославянской свадебной традиции целомудрие – главное качество 
невесты, ассоциируемое с понятиями «девственность», «чистота» и «честность». Это 
качество требовало публичного признания и становилось поводом для торжества рода, 
а также определяло сценарий свадебного действа. 

Свадебный обряд – один из обрядов «перехода», в ходе которого жених и 
невеста преодолевают ряд ритуальных границ, что символизирует смену их 
социального положения и  утверждение в новом статусе. Задача ритуала состоит в том, 
чтобы создать из юноши  мужчину, а из девушки – женщину. Исследователи 
славянской народной культуры полагают, требование соблюдения невинности 
объясняется тем, что в системе традиционных представлений «правильный» переход 
человека в следующую возрастную группу возможен только с помощью ритуала, и 
нарушение установленных традицией правил может привести к нежелательным 
последствиям для молодых [Байбурин 1993: 71, 84].

Невинность невесты является основным мотивом и в традиционной кубанской 
свадьбе. Символика целомудрия пронизывает  все уровни обряда – акциональный,
вербальный, предметный. В говоре северо-западной части Кубани выявлен ряд 
обозначений, характеризующих целомудренную и нецеломудренную невесту. В 
народном представлении девственность определяется как «честность», 
«доброкачественность» и «чистота», что подчеркивается в номинациях. 
Целомудренную невесту называли де'вушка, че'ст на, харо'ша, до'бра. Названия 
невесты, утратившей девственность до свадьбы, – нэче'ст на, нэхаро'ша, по'дла, плоха',
испо'рчена, прогу'ляна, нэдо'бра – Краснэ ст ановэця, когда она девушка. Тэпэр нэма 
розличия: хароша – плоха. Ст ановлят ь т а и всэ. Раншэ, если она нэхароша, ейи нэ 
ст ановлят ь красного (Слабая А.М., 1933 г.р.). / А як нэдобра, корзыну чипляют ь навэрх
(Слабый Е.А., 1937 г.р.). 

Девичью честь в кубанском обряде олицетворяли различные ритуальные 
предметы. Одним из символов является свадебное деревце, гильце'. Эта обрядовая 
реалия встречается у всех славян. А.А. Потебня отмечал, «… причина, по коей стебель, 
ветка, дерево служат символами девицы – их тонкость и гибкость, принимаемые в 
смысле красоты…» [Потебня 2000: 69]. 

Кубанское название свадебного деревца гильце' – слово украинского 
происхождения (укр. гiльце). Название мотивировано формой атрибута: основой для 
гильца служили ветви (укр. гi'лка “ветка”; укр. гiлля' “ветви”). Кроме того, полагают, 
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невесты, ассоциируемое с понятиями «девственность», «чистота» и «честность». Это 
качество требовало публичного признания и становилось поводом для торжества рода, 
а также определяло сценарий свадебного действа. 

Свадебный обряд – один из обрядов «перехода», в ходе которого жених и 
невеста преодолевают ряд ритуальных границ, что символизирует смену их 
социального положения и  утверждение в новом статусе. Задача ритуала состоит в том, 
чтобы создать из юноши  мужчину, а из девушки – женщину. Исследователи 
славянской народной культуры полагают, требование соблюдения невинности 
объясняется тем, что в системе традиционных представлений «правильный» переход 
человека в следующую возрастную группу возможен только с помощью ритуала, и 
нарушение установленных традицией правил может привести к нежелательным 
последствиям для молодых [Байбурин 1993: 71, 84].

Невинность невесты является основным мотивом и в традиционной кубанской 
свадьбе. Символика целомудрия пронизывает  все уровни обряда – акциональный,
вербальный, предметный. В говоре северо-западной части Кубани выявлен ряд 
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розличия: хароша – плоха. Ст ановлят ь т а и всэ. Раншэ, если она нэхароша, ейи нэ 
ст ановлят ь красного (Слабая А.М., 1933 г.р.). / А як нэдобра, корзыну чипляют ь навэрх
(Слабый Е.А., 1937 г.р.). 

Девичью честь в кубанском обряде олицетворяли различные ритуальные 
предметы. Одним из символов является свадебное деревце, гильце'. Эта обрядовая 
реалия встречается у всех славян. А.А. Потебня отмечал, «… причина, по коей стебель, 
ветка, дерево служат символами девицы – их тонкость и гибкость, принимаемые в 
смысле красоты…» [Потебня 2000: 69]. 

Кубанское название свадебного деревца гильце' – слово украинского 
происхождения (укр. гiльце). Название мотивировано формой атрибута: основой для 
гильца служили ветви (укр. гi'лка “ветка”; укр. гiлля' “ветви”). Кроме того, полагают, 
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что в украинской лексеме гiльце отражена контаминация корней ел(ь)- и гiль-
[Славянские древности 1999: 83].  

В качестве исходного материала для свадебного деревца использовали три –
пять ветвей вербы или вишни, которые обвивали узкими полосками пресного 
(несдобного) теста, нарезанного с одной стороны в виде бахромы. Изделие выпекали в 
печи. Особое значение имело украшение деревца калиной, цветами и красными 
лентами, считавшимися, как свидетельствуют информанты, символами целомудрия 
невесты – Як нивест а хароша, т ак всяки прызнакы. И на гильцé даж е чиплялы калыну. 
Хочь т ам чиплялы краснэ и цвит ы (Стежко М.С., 1923 г.).

По традиции свадебное деревце у всех славян подвергалось ритуальному 
уничтожению. На Кубани в завершение свадебного торжества гильцé разламывали  и 
раздавали гостям, что знаменовало расставание с девичеством и переход в новый 
статус, а также нарушение целостности (девственности). Кубанский обычай 
разламывания гильца функционально и семантически близок калужскому обычаю 
вынимать из хлеба веточки и раздавать гостям, русскому обряду ломания кра'сот ы. В 
словацкой, польской, русской нижегородской свадьбах деревце сжигали [Байбурин 
1993: 69; Славянские древности 1999: 84].

Одной из знаковых реалий кубанской свадьбы, воплощающих символику 
девичьей красоты и целомудрия, является обрядовое печение ды'вэнь (ды'вынь) –
Ды'вынь – эт о дыво нивест ы, красот а. Ды'вынь – т ож е чест ност ь (Мороз А.И., 1938 
г.р.). Информанты связывают термин ды'вэнь со словом дыво, употребляемым в 
значении “красота”, что отчасти оправдано, поскольку данный обрядовый хлеб 
символизировал девичью красоту. Интересное объяснение этимологии слова 
зафиксировано в станице Старотитаровской, где лексему ды'вень считают производной 
от дывный, удивлят ься – Ну, вроди як дывно. Раньшэ казалы т ак: шо чиловик на вику 
т ры раза дывный, т ры раза люды дывляюця им: када народыця смот рят ь, када 
замиж  идэ и када умрет . Тры раза чиловик на вику удивлен [Трегубова 2007]. 

Обрядовый атрибут ды'вэнь, как и гильце, является исконным элементом 
украинской свадебной традиции и в кубанскую обрядность был привнесен 
украинскими переселенцами. Тем не менее, по обрядовому значению кубанский 
ды'вэнь и украинский дивень отличаются друг от друга. На Кубани ды'вэнь представлял 
собой круглый хлеб, в который вставляли три обвитые тестом веточки. Сверху веточки 
соединяли и украшали парой голубей из теста. Иногда обрядовый хлеб опоясывали 
косичкой из теста. Ды'вэнь обвязывали красной лентой, украшали цветами и ставили на 
пару тарелок. Внутрь, под купол из украшенных веток, помещали две ложки, связанные 
красной лентой. В итоге получался сложный символ.

Малороссийский  ди'вень представлял собой хлеб в виде толстого кольца, сквозь 
который невеста должна была посмотреть на жениха и на все стороны света 
[Гринченко 1907: 381-382; Сумцов 1881: 140]. Название обрядового хлеба дивень
мотивировано действием, совершавшимся невестой,  и производится от украинского 
глагола диви'т ися “смотреть” [ЕСУМ 1985: II: 66]. Интересно мнение Н.Ф. Сумцова об 
этимологии этого слова. Ученый связывал лексему дивень с эпитетом дивный и 
полагал, что украинский дывень первоначально представлял собой то же самое, что и 
каравай, «служил лишь его эпитетом (дивный каравай)», но постепенно термин 
получил самостоятельное значение и стал употребляться для наименования особого 
хлеба, который пекли наряду с караваем [Сумцов 1885: 66].  

Символом целомудренной невесты на Кубани было так называемое сла'дкэ или 
кра'снэ.  Эта свадебная реалия представляла собой бутылку со сладкой, подкрашенной 
в красный цвет водой, горлышко которой затыкали пучком калины. Названия 
кубанского свадебного напитка кра'снэ, сла'дкэ мотивированы цветовым и вкусовым 

кодами. Окрашивание напитка в красный цвет реализует в свадебной обрядности 
семантику девственности невесты.

Кубанская реалия кра'снэ (сла'дкэ) сходна с болгарской сладкой ракией и 
украинской попадьёй. Сла'дкая ра'кия – ритуальный напиток, который в болгарской 
свадьбе готовили из плодовой водки, подкрашенной в красный цвет [Николова 
2000: 26]. Украинская попадья' (попадя') – бутылка настоянной горилки или сладкого 
красного вина, к горлышку которой прикреплялась кисть калины, а иногда и хлебные 
колосья [Жайворонок 2006: 469; Зеленин 1991: 337]. Свойства украинской попадьи и 
болгарской сладкой ракии сладость и красный цвет связаны с финалом первой брачной 
ночи. На Украине существовала традиция: к родителям новобрачных отправлялась
делегация с рубашкой молодой и попадьей, если невеста окажется  девственницей
[Зеленин 1991: 337]. В болгарской традиции приготовление сладкой ракии и угощение 
ею родителей невесты в знак «честности» их дочери также совершалось после 
соединения молодоженов в брачную ночь. Это обрядовое действие становилось
обязательным только при наличии явных доказательств девственности невесты
[Николова 2000: 26]. Обрядовое значение кубанского напитка сла'дкэ (кра'снэ)
несколько иное. Сла'дкэ (кра'снэ) употребляли до брачной ночи, в момент прощания 
невесты с подругами. Полагаем, что на Кубани акт ритуального распределения
сла'дкого (кра'сного) между молодежью имел ту же семантику, что и в других 
славянских традициях разделение между подругами свадебного деревца и лент 
невесты, т.е. знаменовал передачу девичьей чести, олицетворенной в этих реалиях. 

Одним из символов девственности невесты на Кубани считалось свадебное 
знамя, называемое также флаг (хлаг). При благополучном исходе брачной ночи и в 
доме невесты, и в доме жениха на специальное сооружение, называемое вышка, или на 
крышу дома водружали знамя – красный платок, закрепленный на длинном шесте, –
которое оповещало о «честности» молодой. Аналогичную символику воплощало 
свадебное знамя в украинской традиции. После брачной ночи старший боярин 
приходил к молодой, брал у нее красный передник, привязывал его к высокому шесту и 
ставил у ворот в знак целомудрия невесты [Терещенко 1848: 533].

На Кубани с красным знаменем шли к родителям невесты – Ут ром на дру'гый 
дэнь она со знаменем идэ. Эт о символ чест ност и (Мороз А.И, 1938 г.р.). Надо 
полагать, что красное знамя в этом обычае представляло собой некий “эвфемизм”, 
поскольку более ранней была традиция использовать на данном этапе обрядности 
брачную простынь или рубашку невесты – Раньше, до войны, – бабушка моя 
росказувала – прост ынь чи рубашка. Накыдалы на голову. Од ж эныха пишком идэ, шо 
она хароша. А пот ом цёго ны ст ало. Прост о нэсут ь флаг. Если она нэхароша, без 
флага йдут ь (Мороз Е.И., 1936 г.р.). Обычай нести тестю сорочку невесты, 
украшенную калиной в знак «честности», был известен также в малорусской свадьбе 
[Маркевич 1860: 144]. 

Если невеста оказывалась недевственной, вместо знамени на шест вешали 
корзину без дна. Похожий обычай существовал в Полесье: если невеста утратила 
девственность до свадьбы, по селу носили надетый на палку горшок с разбитым дном 
[Толстая 1996: 197]. В Болгарии родителей нечестной невесты угощали ракией из 
дырявой посуды [Узенева 2002: 233]. Надо отметить, что во многих славянских 
свадьбах целая посуда считалась символом девственности, дырявая – ее потери. 
Подобная символика в народной культуре является одним из способов выражения 
ассоциации, что девушка – это сосуд.

Таким образом, одним из ключевых мотивов  традиционного свадебного обряда 
Кубани является семантика целомудрия. Олицетворение этого смысла в кубанской 
свадьбе не ограничено реалиями, рассмотренными в рамках данной статьи. Символика 
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что в украинской лексеме гiльце отражена контаминация корней ел(ь)- и гiль-
[Славянские древности 1999: 83].  

В качестве исходного материала для свадебного деревца использовали три –
пять ветвей вербы или вишни, которые обвивали узкими полосками пресного 
(несдобного) теста, нарезанного с одной стороны в виде бахромы. Изделие выпекали в 
печи. Особое значение имело украшение деревца калиной, цветами и красными 
лентами, считавшимися, как свидетельствуют информанты, символами целомудрия 
невесты – Як нивест а хароша, т ак всяки прызнакы. И на гильцé даж е чиплялы калыну. 
Хочь т ам чиплялы краснэ и цвит ы (Стежко М.С., 1923 г.).

По традиции свадебное деревце у всех славян подвергалось ритуальному 
уничтожению. На Кубани в завершение свадебного торжества гильцé разламывали  и 
раздавали гостям, что знаменовало расставание с девичеством и переход в новый 
статус, а также нарушение целостности (девственности). Кубанский обычай 
разламывания гильца функционально и семантически близок калужскому обычаю 
вынимать из хлеба веточки и раздавать гостям, русскому обряду ломания кра'сот ы. В 
словацкой, польской, русской нижегородской свадьбах деревце сжигали [Байбурин 
1993: 69; Славянские древности 1999: 84].

Одной из знаковых реалий кубанской свадьбы, воплощающих символику 
девичьей красоты и целомудрия, является обрядовое печение ды'вэнь (ды'вынь) –
Ды'вынь – эт о дыво нивест ы, красот а. Ды'вынь – т ож е чест ност ь (Мороз А.И., 1938 
г.р.). Информанты связывают термин ды'вэнь со словом дыво, употребляемым в 
значении “красота”, что отчасти оправдано, поскольку данный обрядовый хлеб 
символизировал девичью красоту. Интересное объяснение этимологии слова 
зафиксировано в станице Старотитаровской, где лексему ды'вень считают производной 
от дывный, удивлят ься – Ну, вроди як дывно. Раньшэ казалы т ак: шо чиловик на вику 
т ры раза дывный, т ры раза люды дывляюця им: када народыця смот рят ь, када 
замиж  идэ и када умрет . Тры раза чиловик на вику удивлен [Трегубова 2007]. 

Обрядовый атрибут ды'вэнь, как и гильце, является исконным элементом 
украинской свадебной традиции и в кубанскую обрядность был привнесен 
украинскими переселенцами. Тем не менее, по обрядовому значению кубанский 
ды'вэнь и украинский дивень отличаются друг от друга. На Кубани ды'вэнь представлял 
собой круглый хлеб, в который вставляли три обвитые тестом веточки. Сверху веточки 
соединяли и украшали парой голубей из теста. Иногда обрядовый хлеб опоясывали 
косичкой из теста. Ды'вэнь обвязывали красной лентой, украшали цветами и ставили на 
пару тарелок. Внутрь, под купол из украшенных веток, помещали две ложки, связанные 
красной лентой. В итоге получался сложный символ.

Малороссийский  ди'вень представлял собой хлеб в виде толстого кольца, сквозь 
который невеста должна была посмотреть на жениха и на все стороны света 
[Гринченко 1907: 381-382; Сумцов 1881: 140]. Название обрядового хлеба дивень
мотивировано действием, совершавшимся невестой,  и производится от украинского 
глагола диви'т ися “смотреть” [ЕСУМ 1985: II: 66]. Интересно мнение Н.Ф. Сумцова об 
этимологии этого слова. Ученый связывал лексему дивень с эпитетом дивный и 
полагал, что украинский дывень первоначально представлял собой то же самое, что и 
каравай, «служил лишь его эпитетом (дивный каравай)», но постепенно термин 
получил самостоятельное значение и стал употребляться для наименования особого 
хлеба, который пекли наряду с караваем [Сумцов 1885: 66].  

Символом целомудренной невесты на Кубани было так называемое сла'дкэ или 
кра'снэ.  Эта свадебная реалия представляла собой бутылку со сладкой, подкрашенной 
в красный цвет водой, горлышко которой затыкали пучком калины. Названия 
кубанского свадебного напитка кра'снэ, сла'дкэ мотивированы цветовым и вкусовым 

кодами. Окрашивание напитка в красный цвет реализует в свадебной обрядности 
семантику девственности невесты.

Кубанская реалия кра'снэ (сла'дкэ) сходна с болгарской сладкой ракией и 
украинской попадьёй. Сла'дкая ра'кия – ритуальный напиток, который в болгарской 
свадьбе готовили из плодовой водки, подкрашенной в красный цвет [Николова 
2000: 26]. Украинская попадья' (попадя') – бутылка настоянной горилки или сладкого 
красного вина, к горлышку которой прикреплялась кисть калины, а иногда и хлебные 
колосья [Жайворонок 2006: 469; Зеленин 1991: 337]. Свойства украинской попадьи и 
болгарской сладкой ракии сладость и красный цвет связаны с финалом первой брачной 
ночи. На Украине существовала традиция: к родителям новобрачных отправлялась
делегация с рубашкой молодой и попадьей, если невеста окажется  девственницей
[Зеленин 1991: 337]. В болгарской традиции приготовление сладкой ракии и угощение 
ею родителей невесты в знак «честности» их дочери также совершалось после 
соединения молодоженов в брачную ночь. Это обрядовое действие становилось
обязательным только при наличии явных доказательств девственности невесты
[Николова 2000: 26]. Обрядовое значение кубанского напитка сла'дкэ (кра'снэ)
несколько иное. Сла'дкэ (кра'снэ) употребляли до брачной ночи, в момент прощания 
невесты с подругами. Полагаем, что на Кубани акт ритуального распределения
сла'дкого (кра'сного) между молодежью имел ту же семантику, что и в других 
славянских традициях разделение между подругами свадебного деревца и лент 
невесты, т.е. знаменовал передачу девичьей чести, олицетворенной в этих реалиях. 

Одним из символов девственности невесты на Кубани считалось свадебное 
знамя, называемое также флаг (хлаг). При благополучном исходе брачной ночи и в 
доме невесты, и в доме жениха на специальное сооружение, называемое вышка, или на 
крышу дома водружали знамя – красный платок, закрепленный на длинном шесте, –
которое оповещало о «честности» молодой. Аналогичную символику воплощало 
свадебное знамя в украинской традиции. После брачной ночи старший боярин 
приходил к молодой, брал у нее красный передник, привязывал его к высокому шесту и 
ставил у ворот в знак целомудрия невесты [Терещенко 1848: 533].

На Кубани с красным знаменем шли к родителям невесты – Ут ром на дру'гый 
дэнь она со знаменем идэ. Эт о символ чест ност и (Мороз А.И, 1938 г.р.). Надо 
полагать, что красное знамя в этом обычае представляло собой некий “эвфемизм”, 
поскольку более ранней была традиция использовать на данном этапе обрядности 
брачную простынь или рубашку невесты – Раньше, до войны, – бабушка моя 
росказувала – прост ынь чи рубашка. Накыдалы на голову. Од ж эныха пишком идэ, шо 
она хароша. А пот ом цёго ны ст ало. Прост о нэсут ь флаг. Если она нэхароша, без 
флага йдут ь (Мороз Е.И., 1936 г.р.). Обычай нести тестю сорочку невесты, 
украшенную калиной в знак «честности», был известен также в малорусской свадьбе 
[Маркевич 1860: 144]. 

Если невеста оказывалась недевственной, вместо знамени на шест вешали 
корзину без дна. Похожий обычай существовал в Полесье: если невеста утратила 
девственность до свадьбы, по селу носили надетый на палку горшок с разбитым дном 
[Толстая 1996: 197]. В Болгарии родителей нечестной невесты угощали ракией из 
дырявой посуды [Узенева 2002: 233]. Надо отметить, что во многих славянских 
свадьбах целая посуда считалась символом девственности, дырявая – ее потери. 
Подобная символика в народной культуре является одним из способов выражения 
ассоциации, что девушка – это сосуд.

Таким образом, одним из ключевых мотивов  традиционного свадебного обряда 
Кубани является семантика целомудрия. Олицетворение этого смысла в кубанской 
свадьбе не ограничено реалиями, рассмотренными в рамках данной статьи. Символика 
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девственности невесты пронизывает все уровни обряда (вербальный, акциональный, 
предметный и др.).  Рассмотренные нами символы – это наиболее яркие репрезентанты 
предметного плана.
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Проблемът за запазването на спомена за несъществуващата българска 
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това, те изпълняват и редица други функции. Най-важната от тях е политическата: 
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Запазването на спомена за българската средновековна държава във времената на 
турската власт в нашите земи разглеждаме в няколко основни аспекта: 1. съхраняване 
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редица аспекти последните две категории се препокриват).
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Освен това е нужно да направим някои предварителни пояснения и уточнения. 
На базата на съвременните нумизматични изследвания става ясно, че първите османски 
сребърни акчета са отсечени през 1326 г. Преди това в Османската държава
циркулират различни чужди сребърни монети. Златните венециански дукати са 
използвани широко преди отсичането на първите османски златни монети през 1477 г.
По-късно голямата фискална криза в империята, започнала през 1585 г., довежда до 
обезценяване на основната османска парична единица (сребърното акче) и предизвиква 
масово навлизане на големи количества европейски сребърни монети (Faroqhi 1994: 
433-543; Pamuk 2000: 131-148). Това променя изцяло картината на монетната 
циркулация на територията на империята, особено за сребърното монетно обращение.

Макар и рядко, средновековни български монети, излезли вече от обращение, са 
били съхранявани от населението. Български сребърен грош е част от състава на 
съкровище, открито в землището на село Лъка (Община Поморие) (Кръстев 2011: 179-
181). То се съхранява в нумизматичния фонд на РИМ Бургас (ИН VII)1. Състои се от 
130 сребърни монети, но не е известно дали това е целия състав на находката.

122 монети в съкровището са османски: сребърни акчета на емир Сюлейман 
(1402 – 1411) – най-големия жив Баязидов син (Imber 2002: 89) и претендент за 
османския престол по време на междуособните войни, избухнали между синовете на 
султан Баязид I (1389 – 1402) (Мехмед, Сюлейман, Иса и Муса) след пленяването му от 
Тимур в битката при Анкара. Емир Сюлейман умира на 17 февруари 1411 г. (Fleet 2009: 
132-133; Kastritsis 2007: 153-154), при не напълно изяснени обстоятелства (според 
някои изследователи вследствие на препиване с вино: Imber 2002: 18-19). Монетите на 
този претендент за престола се срещат относително рядко. От монетите, съхранявани в 
Британския музей, акчетата на емир Сюлейман са три (Lane-Pool 1883: No 94-96) от 
два варианта. При анализа на монетите от Лъка ние определихме (освен описаните два 
варианта от Британския музей) още осем. Така публикуваните варианти на акчетата
на емир Сюлейман стават десет.

Византийските монети в съкровището са 7 с номинал половин ставратон. Те 
принадлежат на двама императори от династията на Палеолозите: Йоан VII (пет 
монети) и Мануил II (две монети). Тези монети също се срещат рядко на територията 
на България (Харитонов 2003: 143-145). Ставратонът (наричан и сребърен иперпирон)
се равнява на ½ златен иперпирон и, според повечето изследователи, се появява през 
1366 – 1367 г. (Hendy 1969: 542-544; предложени са и по-ранни датировки: Grierson
1982: 314-315). Монетите с името I ANIC се отдават и на Йоан V, и на Йоан VII
Палеолог (Харитонов 2003: 143-144). Въз основа на някои съображения (които ще 
коментираме подробно на друго място), ние отнасяме тези монети към управлението на 
Йоан VII Палеолог. Най-вероятно те са отсечени между 1399 и 1403, когато той е 
съимператор и регент на Мануил II по време на обиколката му в Западна Европа.

Българската средновековна монета принадлежи към често срещаните сребърни 
грошове от типа „цар Иван Александър със сина си Михаил Асен” (Дочев 1992: 92).
Монетата в съкровището спада към втората хронологична фаза на това монетосечене и 
се датира между 1348 и 1355-1356 г. (Дочев 2003: 87). Тя е много добре запазена, по нея 
не личат следи от износване. Наличието на толкова ранна монета, и то отлично 
съхранена, в това съкровище не е странно. Авторът на това съобщение изцяло се 
присъединява към тезата на Владимир Пенчев за семейните съкровища, събирани 
десетилетия наред и укривани по време на османското завоевание и в следващите 
години (Пенчев 2010: 163). Към това, обаче, ще добавим предположението, че 

1 С любезното разрешение на директора на РИМ Бургас гл. ас. Цоня Дражева и завеждащия отдел 
Археология гл. ас. д-р Мартин Гюзелев, ми бе предоставена възможност да проуча и публикувам 
въпросната находка, за което им изказвам искрена благодарност.

българската монета е съхранена нарочно, а не случайно, и то не толкова заради 
стойността на среброто в нея, а защото е българска. Че е съхранена нарочно личи от 
добрата запазеност – тя почти не е влизала в обращение, а веднага е била прибрана, 
т.е. скоро след 1356 г. Според нас, тя едва ли е пазена заради стойността си (теглото й е 
едва 1,81 г. и не е имала кой знае каква стойност). По тегло тя съставлява незначителна 
част от общата маса на сребърното съкровище от село Лъка, дори и това да е целият 
състав на находката (факт, в който ние се съмняваме). Заравянето на съкровището се 
отнася или около 1410 г. или скоро след 1416 г. Колебанието е породено от трудното 
определяне на типа на най-късната монета – възможно е една от византийските монети 
да е отсечена или между 1399 и 1403 (в този случай турските монети в съкровището са 
по-късни) или през 1416 г., но поради лошата й съхраненост не можем да сме сигурни.
Във всички случаи българската монета е пазена повече от 50 години.

Използването на европейски монети в Османската империя е отдавна известен 
факт. Тази характеристика на османския паричен пазар се запазва до самия край на 
империята през 1923 г. Използването на чужди монети в тази ислямска държава има 
множество причини (икономически, политически и т.н.). Тук ще анализираме най-вече 
политическите.

Навлизането на чужди монети в монетната циркулация на Османската империя 
се отличава със своята мащабност. Не е известна друга държава в онази епоха, в която 
чуждите монети да участват в такива огромни количества, както в Турция и особено в 
Балканските християнски територии. Всъщност, на територията на Балканите и в 
Близкия Изток и преди края на XVI в. циркулират различни чужди монети, но те са 
почти изцяло ислямски. Циркулацията на големи количества християнски монети в 
една ислямска държава е феномен за късното средновековие. Причините за това са 
многобройни и комплексни. В останалите ислямски държави, по правило, 
християнските монети са единици. Те попадат в монетната циркулация на 
мюсюлманските страни чрез търговските връзки с християнския свят. Но те се 
задържат твърде кратко в циркулация и или са трезоризирани или са използвани при 
други търговски операции. В Османската империя е точно обратното – християнски 
монети циркулират наравно с османските и други ислямски монети и дори ги 
превъзхождат по стойност в редица територии, поне ако се съди от колективните 
находки.

Самите колективни находки от османската епоха могат да бъдат разпределени в 
три големи групи: 1. Съкровища, съставени само от османски монети; 2. Съкровища, 
съставени само от европейски християнски монети и 3. Съкровища със смесен състав. 
Първата група е най-малобройна, а последната е масова (вж.: Кръстев 2011: 179-193; 
Krastev 2011: 186-195). Най-често османските монети в смесените находки 
превъзхождат няколко пъти европейските по брой на монетите. Но по стойност 
съотношението е обратното. Това се дължи на факта, че османските сребърни монети 
са с малки размери и тегло (в първата половина на XVII в. едно акче има тегло между 
0,23 и 0,35 г.), докато европейските монети са сравнително едри (с изключение на 
дубровнишките, полските, трансилванските и т.н. грошове). Например теглото на 
талерите се движи най-често между 25 и 29 г. (т.е. по тегло на среброто 
приблизително колкото 100 акчета, въпреки че османският разменен курс е различен).

Чуждите монети, които се използват в Османската империя, могат да се 
разпределят в няколко подгрупи (в политически и религиозен план): 1. монети на 
различни европейски държави, с изобразени върху тях християнски кръстове; 2. монети 
с изображения на Исус Христос; 3. монети с изображения на Богородица; 4. монети с 
изображения на различни други християнски светци (някои от които не са почитани от 
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Освен това е нужно да направим някои предварителни пояснения и уточнения. 
На базата на съвременните нумизматични изследвания става ясно, че първите османски 
сребърни акчета са отсечени през 1326 г. Преди това в Османската държава
циркулират различни чужди сребърни монети. Златните венециански дукати са 
използвани широко преди отсичането на първите османски златни монети през 1477 г.
По-късно голямата фискална криза в империята, започнала през 1585 г., довежда до 
обезценяване на основната османска парична единица (сребърното акче) и предизвиква 
масово навлизане на големи количества европейски сребърни монети (Faroqhi 1994: 
433-543; Pamuk 2000: 131-148). Това променя изцяло картината на монетната 
циркулация на територията на империята, особено за сребърното монетно обращение.

Макар и рядко, средновековни български монети, излезли вече от обращение, са 
били съхранявани от населението. Български сребърен грош е част от състава на 
съкровище, открито в землището на село Лъка (Община Поморие) (Кръстев 2011: 179-
181). То се съхранява в нумизматичния фонд на РИМ Бургас (ИН VII)1. Състои се от 
130 сребърни монети, но не е известно дали това е целия състав на находката.

122 монети в съкровището са османски: сребърни акчета на емир Сюлейман 
(1402 – 1411) – най-големия жив Баязидов син (Imber 2002: 89) и претендент за 
османския престол по време на междуособните войни, избухнали между синовете на 
султан Баязид I (1389 – 1402) (Мехмед, Сюлейман, Иса и Муса) след пленяването му от 
Тимур в битката при Анкара. Емир Сюлейман умира на 17 февруари 1411 г. (Fleet 2009: 
132-133; Kastritsis 2007: 153-154), при не напълно изяснени обстоятелства (според 
някои изследователи вследствие на препиване с вино: Imber 2002: 18-19). Монетите на 
този претендент за престола се срещат относително рядко. От монетите, съхранявани в 
Британския музей, акчетата на емир Сюлейман са три (Lane-Pool 1883: No 94-96) от 
два варианта. При анализа на монетите от Лъка ние определихме (освен описаните два 
варианта от Британския музей) още осем. Така публикуваните варианти на акчетата
на емир Сюлейман стават десет.

Византийските монети в съкровището са 7 с номинал половин ставратон. Те 
принадлежат на двама императори от династията на Палеолозите: Йоан VII (пет 
монети) и Мануил II (две монети). Тези монети също се срещат рядко на територията 
на България (Харитонов 2003: 143-145). Ставратонът (наричан и сребърен иперпирон)
се равнява на ½ златен иперпирон и, според повечето изследователи, се появява през 
1366 – 1367 г. (Hendy 1969: 542-544; предложени са и по-ранни датировки: Grierson
1982: 314-315). Монетите с името I ANIC се отдават и на Йоан V, и на Йоан VII
Палеолог (Харитонов 2003: 143-144). Въз основа на някои съображения (които ще 
коментираме подробно на друго място), ние отнасяме тези монети към управлението на 
Йоан VII Палеолог. Най-вероятно те са отсечени между 1399 и 1403, когато той е 
съимператор и регент на Мануил II по време на обиколката му в Западна Европа.

Българската средновековна монета принадлежи към често срещаните сребърни 
грошове от типа „цар Иван Александър със сина си Михаил Асен” (Дочев 1992: 92).
Монетата в съкровището спада към втората хронологична фаза на това монетосечене и 
се датира между 1348 и 1355-1356 г. (Дочев 2003: 87). Тя е много добре запазена, по нея 
не личат следи от износване. Наличието на толкова ранна монета, и то отлично 
съхранена, в това съкровище не е странно. Авторът на това съобщение изцяло се 
присъединява към тезата на Владимир Пенчев за семейните съкровища, събирани 
десетилетия наред и укривани по време на османското завоевание и в следващите 
години (Пенчев 2010: 163). Към това, обаче, ще добавим предположението, че 

1 С любезното разрешение на директора на РИМ Бургас гл. ас. Цоня Дражева и завеждащия отдел 
Археология гл. ас. д-р Мартин Гюзелев, ми бе предоставена възможност да проуча и публикувам 
въпросната находка, за което им изказвам искрена благодарност.

българската монета е съхранена нарочно, а не случайно, и то не толкова заради 
стойността на среброто в нея, а защото е българска. Че е съхранена нарочно личи от 
добрата запазеност – тя почти не е влизала в обращение, а веднага е била прибрана, 
т.е. скоро след 1356 г. Според нас, тя едва ли е пазена заради стойността си (теглото й е 
едва 1,81 г. и не е имала кой знае каква стойност). По тегло тя съставлява незначителна 
част от общата маса на сребърното съкровище от село Лъка, дори и това да е целият 
състав на находката (факт, в който ние се съмняваме). Заравянето на съкровището се 
отнася или около 1410 г. или скоро след 1416 г. Колебанието е породено от трудното 
определяне на типа на най-късната монета – възможно е една от византийските монети 
да е отсечена или между 1399 и 1403 (в този случай турските монети в съкровището са 
по-късни) или през 1416 г., но поради лошата й съхраненост не можем да сме сигурни.
Във всички случаи българската монета е пазена повече от 50 години.

Използването на европейски монети в Османската империя е отдавна известен 
факт. Тази характеристика на османския паричен пазар се запазва до самия край на 
империята през 1923 г. Използването на чужди монети в тази ислямска държава има 
множество причини (икономически, политически и т.н.). Тук ще анализираме най-вече 
политическите.

Навлизането на чужди монети в монетната циркулация на Османската империя 
се отличава със своята мащабност. Не е известна друга държава в онази епоха, в която 
чуждите монети да участват в такива огромни количества, както в Турция и особено в 
Балканските християнски територии. Всъщност, на територията на Балканите и в 
Близкия Изток и преди края на XVI в. циркулират различни чужди монети, но те са 
почти изцяло ислямски. Циркулацията на големи количества християнски монети в 
една ислямска държава е феномен за късното средновековие. Причините за това са 
многобройни и комплексни. В останалите ислямски държави, по правило, 
християнските монети са единици. Те попадат в монетната циркулация на 
мюсюлманските страни чрез търговските връзки с християнския свят. Но те се 
задържат твърде кратко в циркулация и или са трезоризирани или са използвани при 
други търговски операции. В Османската империя е точно обратното – християнски 
монети циркулират наравно с османските и други ислямски монети и дори ги 
превъзхождат по стойност в редица територии, поне ако се съди от колективните 
находки.

Самите колективни находки от османската епоха могат да бъдат разпределени в 
три големи групи: 1. Съкровища, съставени само от османски монети; 2. Съкровища, 
съставени само от европейски християнски монети и 3. Съкровища със смесен състав. 
Първата група е най-малобройна, а последната е масова (вж.: Кръстев 2011: 179-193; 
Krastev 2011: 186-195). Най-често османските монети в смесените находки 
превъзхождат няколко пъти европейските по брой на монетите. Но по стойност 
съотношението е обратното. Това се дължи на факта, че османските сребърни монети 
са с малки размери и тегло (в първата половина на XVII в. едно акче има тегло между 
0,23 и 0,35 г.), докато европейските монети са сравнително едри (с изключение на 
дубровнишките, полските, трансилванските и т.н. грошове). Например теглото на 
талерите се движи най-често между 25 и 29 г. (т.е. по тегло на среброто 
приблизително колкото 100 акчета, въпреки че османският разменен курс е различен).

Чуждите монети, които се използват в Османската империя, могат да се 
разпределят в няколко подгрупи (в политически и религиозен план): 1. монети на 
различни европейски държави, с изобразени върху тях християнски кръстове; 2. монети 
с изображения на Исус Христос; 3. монети с изображения на Богородица; 4. монети с 
изображения на различни други християнски светци (някои от които не са почитани от 
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православната църква). Често границите между отделните категории се размиват: на 
една и съща монета виждаме образа на Исус Христос или на християнски светец.

Монетната циркулация на разнообразни чужди монети в Османската империя е 
изключително сложна. Първоначално османската държава, както и останалите тюркски 
бейлици в Анадола, номинално признават властта на монголската династия на 
Илханите, които по онова време владеят Персия, Източна Мала Азия и много други 
територии. Тюркските бейлици не секат монети от името на своите собствени 
владетели, а използват илхански сребърни дирхами, както и други ислямски монети. 
Едва след бягството на последния илхански губернатор при Мамелюците в Египет, 
османците започват сечене на свои монети.

Още при възникването си османският бейлик се намира на пътя на големите 
търговски връзки между Европа и Азия. Така след откриването през XIII в. на големи 
сребърни находища в Чехия и Унгария, става възможно закупуването на скъпи
подправки и други стоки (коприна, фин текстил и др.) от Изтока. Някои съвременни 
турски изследователи не са съвсем коректни, твърдейки, че Османската империя не 
само не възпрепятствала притока на подправки и други стоки от Изток, а дори го 
насърчавала. Това може би е така само за османската държава, но не и за 
разбойническите банди и самата система на несигурност в източните провинции. 
Трудно може да се отрече фактът, че след превземането на Константинопол, Сирия, 
Палестина и Египет, търговията на Западна Европа се пренасочва почти изцяло към 
нови търговски пътища в съвършено различна посока. Именно това е и една от най-
важните причини за Великите географски открития.

Северозападна Мала Азия се намира на един от трите важни търговски пътя от 
Азия за Европа. Южният е по маршрута Индийски океан – Арабско море – Червено 
море – Кайро – Александрия, но след 1250 г. той е контролиран почти изцяло от 
Мамелюците в Египет (Pamuk 2000: 23, n. 6), с които турците (както и Илханите) са 
големи врагове. Централният път свързва Средиземноморието с Персийския залив и 
има две разклонения. Първото е през Анадола и Иран, а второто през Сирия и Ирак, 
като и двете са контролирани от Илханите. Северният път е през Константинопол и 
Черно море за Средна Азия, заобикаляйки Каспийско море от север или от юг. 
Разклонението, заобикалящо Каспийско море от юг (ibidem: 23-24, n. 6, 8),
функционира от дълги векове и е познато като Пътят на коприната. На изток той 
завършва в китайската крепост Дунхуан, построена още по времето на китайската 
династия Хан през II век.

След походите към Предна Азия монголите слагат ръка върху трите търговски 
пътя. Така постепенно търговията се измества на север и изключителна важност 
придобива пътят през северното черноморско крайбрежие. Там са създадени генуезките 
колонии Кафа и Тана, а търговията е поета почти изцяло от италиански търговци –
генуезци, венецианци и в много по-малка степен пизанци. В нея активно участие вземат 
също така и византийци, българи от Добруджанското деспотство и селджукски турци. 
Търговията се водила почти изцяло със сребърни монети. Добре известен факт е, че 
китайците продавали коприна и други стоки само срещу сребро. Голяма част от 
използваните монети били монголски – на Златната орда и на Илханите (Spufford 1988: 
146-147; Metcalf 1979: 280-284). Още повече, че до 1368 г. Китай се управлява от 
монголската династия Юан. Голяма част от тази търговия минавала през Трапезунд –
по онова време византийска държава – Трапезундска империя. Тя също била васална на 
Илханите и била завладяна от османските турци чак през 1461 г.

Постепенно сребърните дирхами на различните монголски държави, наричани от 
европейците аспри, станали платежно средство по цялото крайбрежие на Черно море. 
През Трапезунд те се разпространили и в по-далечни земи. Монетите на 

Трапезундската империя (която между другото имала съвсем скромна територия) също 
били наричани аспри. Те много често се откриват по българските земи, наред с асприте
на Златната орда.

От друга страна, търговията не бива да се разглежда само като механизъм за 
пренасяне на подправки и други редки стоки от Изтока. В нея голяма роля играят
политически и религиозни фактори. Наред с мюсюлманите, голяма роля в търговията с 
Изтока играе и католиците. Папата, наред с католическите италиански държави, имат 
голямо присъствие в Леванта. След завладяването на Акра – последната крепост на 
кръстоносците в Палестина (от египетските мамелюци през 1291 г.), папата издал була, 
с която забранявал търговията с мюсюлманите. Това довело до спад на обмена между 
италианските държави и Египет. След отслабването на монголските държави в средата 
на XIV в. южният път отново започнал да играе важна роля. Той отново се превърнал в 
най-интензивния и най-важния и престанал да се използва едва в края на XVI в.

Трябва да се има предвид, че разпространението на монетите в Европейска 
Турция получава широк обхват едва през XVI в. Именно тогава се разрастват 
значително търговските връзки между градските и селските райони. Нарастват 
значително и паричните знаци в обращение. Именно от тази епоха са и най-
значителните колективни монетни находки със сребърни и златни монети (османски и 
европейски) от днешната територия на нашата страна. Понякога равностойността на 
тези съкровища се равнява на няколко хиляди акчета – една значителна за времето си 
сума. Дори и на пръв поглед малки съкровища, всъщност имат сравнително голяма 
стойност - например колективната находка от Поморие, която съдържа само 9 сребърни 
европейски монети (Кръстев 2011: 191-192). Но 8 от тях са талери и така стойността на 
съкровището се равнява на повече от 600 османски акчета, колкото е годишният 
поголовен данък на едно малко селце.

Според турския изследовател Шефкет Памук именно през XVI в. започва 
възприемането на монетата (акчето) от населението на селските райони (Pamuk 2000: 
74-76). На Балканите монетите се използват сравнително масово още от VI в. пр. Хр. с 
известно прекъсване (но съвсем не цялостно) между VII и IX в. При идването на 
османските турци на Балканите, тук съществуват дълбоки традиции в монетното дело. 
От XVI в. навлизат широко османските (а и редица чужди монети2) акчета и мангъри,
което е свързано донякъде с нуждата от парични знаци, за да си платят данъците. Но 
това далеч не означава, че преди не са били плащани данъци и не са били използвани 
монети. По-скоро споменатите процеси са свързани със значителното разширение на 
паричните отношения, което пък е в резултат на съживяването на икономиката в 
империята. Съществува и друг важен фактор – ограниченото използване на златни 
монети. Причините за това са многобройни, но не на последно място трябва да 
отбележим и малкия процент от хора, които са имали доходи, съизмерими със златна 
монета. Колективните монетни съкровища от това време рядко са съставени от златни 
монети. Те се използват най-вече за натрупване на богатство, както и в търговията на 
далечни разстояния.

Приблизително от средата на XVI в. нататък по българските земи в доста големи 
количества циркулират европейски сребърни монети. Част от тях имат върху аверса 
или реверса различни християнски символи (кръстове) и други изображения (Исус 
Христос, Богородица и различни светци). Към отделна категория можем да отнесем
монетите, сечени в Папската държава и други владения на църквата.

Сред монетите с изобразен върху тях голям християнски кръст се открояват 
големите сребърни монети на Испания и Франция. И докато френското екю се среща 

2 Според нас балканските християни предпочитат да използват християнски монети.
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православната църква). Често границите между отделните категории се размиват: на 
една и съща монета виждаме образа на Исус Христос или на християнски светец.

Монетната циркулация на разнообразни чужди монети в Османската империя е 
изключително сложна. Първоначално османската държава, както и останалите тюркски 
бейлици в Анадола, номинално признават властта на монголската династия на 
Илханите, които по онова време владеят Персия, Източна Мала Азия и много други 
територии. Тюркските бейлици не секат монети от името на своите собствени 
владетели, а използват илхански сребърни дирхами, както и други ислямски монети. 
Едва след бягството на последния илхански губернатор при Мамелюците в Египет, 
османците започват сечене на свои монети.

Още при възникването си османският бейлик се намира на пътя на големите 
търговски връзки между Европа и Азия. Така след откриването през XIII в. на големи 
сребърни находища в Чехия и Унгария, става възможно закупуването на скъпи
подправки и други стоки (коприна, фин текстил и др.) от Изтока. Някои съвременни 
турски изследователи не са съвсем коректни, твърдейки, че Османската империя не 
само не възпрепятствала притока на подправки и други стоки от Изток, а дори го 
насърчавала. Това може би е така само за османската държава, но не и за 
разбойническите банди и самата система на несигурност в източните провинции. 
Трудно може да се отрече фактът, че след превземането на Константинопол, Сирия, 
Палестина и Египет, търговията на Западна Европа се пренасочва почти изцяло към 
нови търговски пътища в съвършено различна посока. Именно това е и една от най-
важните причини за Великите географски открития.

Северозападна Мала Азия се намира на един от трите важни търговски пътя от 
Азия за Европа. Южният е по маршрута Индийски океан – Арабско море – Червено 
море – Кайро – Александрия, но след 1250 г. той е контролиран почти изцяло от 
Мамелюците в Египет (Pamuk 2000: 23, n. 6), с които турците (както и Илханите) са 
големи врагове. Централният път свързва Средиземноморието с Персийския залив и 
има две разклонения. Първото е през Анадола и Иран, а второто през Сирия и Ирак, 
като и двете са контролирани от Илханите. Северният път е през Константинопол и 
Черно море за Средна Азия, заобикаляйки Каспийско море от север или от юг. 
Разклонението, заобикалящо Каспийско море от юг (ibidem: 23-24, n. 6, 8),
функционира от дълги векове и е познато като Пътят на коприната. На изток той 
завършва в китайската крепост Дунхуан, построена още по времето на китайската 
династия Хан през II век.

След походите към Предна Азия монголите слагат ръка върху трите търговски 
пътя. Така постепенно търговията се измества на север и изключителна важност 
придобива пътят през северното черноморско крайбрежие. Там са създадени генуезките 
колонии Кафа и Тана, а търговията е поета почти изцяло от италиански търговци –
генуезци, венецианци и в много по-малка степен пизанци. В нея активно участие вземат 
също така и византийци, българи от Добруджанското деспотство и селджукски турци. 
Търговията се водила почти изцяло със сребърни монети. Добре известен факт е, че 
китайците продавали коприна и други стоки само срещу сребро. Голяма част от 
използваните монети били монголски – на Златната орда и на Илханите (Spufford 1988: 
146-147; Metcalf 1979: 280-284). Още повече, че до 1368 г. Китай се управлява от 
монголската династия Юан. Голяма част от тази търговия минавала през Трапезунд –
по онова време византийска държава – Трапезундска империя. Тя също била васална на 
Илханите и била завладяна от османските турци чак през 1461 г.

Постепенно сребърните дирхами на различните монголски държави, наричани от 
европейците аспри, станали платежно средство по цялото крайбрежие на Черно море. 
През Трапезунд те се разпространили и в по-далечни земи. Монетите на 

Трапезундската империя (която между другото имала съвсем скромна територия) също 
били наричани аспри. Те много често се откриват по българските земи, наред с асприте
на Златната орда.

От друга страна, търговията не бива да се разглежда само като механизъм за 
пренасяне на подправки и други редки стоки от Изтока. В нея голяма роля играят
политически и религиозни фактори. Наред с мюсюлманите, голяма роля в търговията с 
Изтока играе и католиците. Папата, наред с католическите италиански държави, имат 
голямо присъствие в Леванта. След завладяването на Акра – последната крепост на 
кръстоносците в Палестина (от египетските мамелюци през 1291 г.), папата издал була, 
с която забранявал търговията с мюсюлманите. Това довело до спад на обмена между 
италианските държави и Египет. След отслабването на монголските държави в средата 
на XIV в. южният път отново започнал да играе важна роля. Той отново се превърнал в 
най-интензивния и най-важния и престанал да се използва едва в края на XVI в.

Трябва да се има предвид, че разпространението на монетите в Европейска 
Турция получава широк обхват едва през XVI в. Именно тогава се разрастват 
значително търговските връзки между градските и селските райони. Нарастват 
значително и паричните знаци в обращение. Именно от тази епоха са и най-
значителните колективни монетни находки със сребърни и златни монети (османски и 
европейски) от днешната територия на нашата страна. Понякога равностойността на 
тези съкровища се равнява на няколко хиляди акчета – една значителна за времето си 
сума. Дори и на пръв поглед малки съкровища, всъщност имат сравнително голяма 
стойност - например колективната находка от Поморие, която съдържа само 9 сребърни 
европейски монети (Кръстев 2011: 191-192). Но 8 от тях са талери и така стойността на 
съкровището се равнява на повече от 600 османски акчета, колкото е годишният 
поголовен данък на едно малко селце.

Според турския изследовател Шефкет Памук именно през XVI в. започва 
възприемането на монетата (акчето) от населението на селските райони (Pamuk 2000: 
74-76). На Балканите монетите се използват сравнително масово още от VI в. пр. Хр. с 
известно прекъсване (но съвсем не цялостно) между VII и IX в. При идването на 
османските турци на Балканите, тук съществуват дълбоки традиции в монетното дело. 
От XVI в. навлизат широко османските (а и редица чужди монети2) акчета и мангъри,
което е свързано донякъде с нуждата от парични знаци, за да си платят данъците. Но 
това далеч не означава, че преди не са били плащани данъци и не са били използвани 
монети. По-скоро споменатите процеси са свързани със значителното разширение на 
паричните отношения, което пък е в резултат на съживяването на икономиката в 
империята. Съществува и друг важен фактор – ограниченото използване на златни 
монети. Причините за това са многобройни, но не на последно място трябва да 
отбележим и малкия процент от хора, които са имали доходи, съизмерими със златна 
монета. Колективните монетни съкровища от това време рядко са съставени от златни 
монети. Те се използват най-вече за натрупване на богатство, както и в търговията на 
далечни разстояния.

Приблизително от средата на XVI в. нататък по българските земи в доста големи 
количества циркулират европейски сребърни монети. Част от тях имат върху аверса 
или реверса различни християнски символи (кръстове) и други изображения (Исус 
Христос, Богородица и различни светци). Към отделна категория можем да отнесем
монетите, сечени в Папската държава и други владения на църквата.

Сред монетите с изобразен върху тях голям християнски кръст се открояват 
големите сребърни монети на Испания и Франция. И докато френското екю се среща 
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сравнително рядко на територията на днешна България, то испанският реал е сред най-
разпространените европейски монети на Балканите, а и в цялото Средиземноморие.

Испанските сребърни монети циркулират интензивно по българските земи в 
края на XVI, през целия XVII до XIX в. Реалите заемат едно от централните места сред 
останалите едри сребърни монети. Широкото им разпространение, според нас, все още 
не е достатъчно добре обяснено. За сравнение само ще припомним пълната липса на 
португалски и английски монети по нашите земи през въпросните векове. Според нас, 
роля в добрия им прием по нашите земи играе, наред с другите фактори, и самото им 
оформление – върху тях е изобразен голям християнски кръст.

Голяма част от испанските монети с номинал 1, 2, 4, и особено 8 реала, не са 
сечени в континенталната част на Кралство Испания, а в колониалните владения. До 
този момент липсва щателно изследване на монетарниците, което би дало по-ясна 
картина на съотношението между испанските монети, сечени в Испания, с тези от 
Испанска Америка. Макар и рядко, се срещат и монети, сечени в испанските 
европейски владения извън самата Испания (Кралството на Двете Сицилии, 
Бургундското херцогство, Испанска Нидерландия и др.). Особено интересни и често 
срещани са монетите на Испанска Нидерландия (на територията на днешна Белгия), 
които също се отличават с голям кръст, изобразен върху реверса.

Въз основа на редица (но непълни) наблюдения върху съкровищата по нашите 
земи може да се каже, че преобладават колониалните испански монети и то най-вече 
тези, сечени в монетарницата на град Мексико. Това е до известна степен странно, 
защото монетната продукция от Испанско Перу е много по-значителна от 
мексиканската. Сред причините за това са и големите сребърни мини в днешните Перу 
и Боливия, най-вече огромната сребърна мина край Сан Луис Потоси в испанското 
Вицекралство Перу (днес на територията на Боливия). Въпреки това количеството на 
монетите, сечени в град Мексико, е значително, а от известните монетни съкровища, 
съдържащи испански колониални монети, само незначителна част са сечени в Потоси.

Испанските монети с номинал 8 реала (наричани испански долари) са 
еквивалентни по тегло и сребърно съдържание на талерите, но често са лошо отсечени 
и надписите върху тях почти не личат. Това е характерно за почти всички испански 
монети от онова време.

Голяма част от испанските сребърни монети, произхождащи от българските 
земи, принадлежат към т.н. cob type. Това са монети, отсечени по примитивна 
технология в много големи количества и „по бързата процедура“. Често са с голяма 
степен на износеност. За някои от монетите се предполага, че са сечени в полеви 
монетарници, разположени край сребърните рудници или дори на испанските кораби, 
превозващи среброто от владенията на американските континенти към Испания.
Монетите от cob type имат най-невероятна форма: неправилна, квадратна, триъгълна, 
петоъгълна, шестоъгълна и др. Тези монети били пласирани из по-непридирчивите 
пазари на Османската империя, Близкия Изток и Африка. Те се срещат изключително 
рядко в самата Испания и другите държави от Западна Европа, където са 
разпространени монети от същите номинали, но сечени в Испания. Сред най-често 
срещаните монети са тези от управлението на кралете Фелипе II (1556 – 1598) и Фелипе 
III (1598 – 1621).

Всички испански монети имат едни и същи изображения и аналогични надписи. 
На аверса традиционно са изобразявани гербовете на основните съставни части на 
испанската монархия: Кастилия (замък с три кули) и Леон (изправен на задните си 
крака лъв в ход наляво) – две по две диагонално в четири полета. Четирите герба са 
изобразени между рамената на голям кръст. На реверса е представен големият 
испански герб: испански щит, разделен на няколко различни по големина полета и 

включващ всички субекти на монархията: кралствата Кастилия, Леон, Арагон, Двете 
Сицилии и графствата Фладрия, Тирол, Брабант и Бургундия. В по-малък испански щит 
е представен гербът на Португалия, която между 1580 и 1640 г. е част от Испания. Дори 
и след загубата , испанските крале продължават да включват нейния герб в своя (до 
1668 г.).

Френските монети с номинал екю, отсечени преди времето на крал Луи XIV
(1643 – 1715), се срещат рядко. Те обаче представляват истински шедьоври на 
монетната иконография. На аверса им е представен бюст на владетеля и съответният
надпис околовръст с титлата крал на Франция и Навара. При Анри III е добавено и 
„крал на Полша”, въпреки че той е полски крал само около година (1573 – 1574), но и 
след тази дата продължава да се кичи с въпросната титла. На реверса е изобразен 
орнамент във формата на голям кръст, заемащ голяма част от монетното поле и 
включващ първата буква от името на владетеля на латински език: “H” за Анри 
(Henricvs), “L” за Луи (Lvdovicvs), както и надпис SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
(Да бъде благословено името на Бога). Интересен факт е, че само малка част от 
монетите са отсечени в най-голямата френска монетарница Париж. Много по-често се 
срещат Руан, Каен или Дижон.

Срещат се и монети на различни френски феодални владения. Най-
разпространени са сребърните тестони на Херцогство Лотарингия, сечени предимно в 
Нанси и по-рядко в други монетарници, като Бадонвил (Баденвайлер). Те са с теглото 
приблизително на ¼ талер. Срещат се също така и сребърни монети с номинал 1/12 
екю (10 су) на малкото княжество Домбес, което се е намирало недалеч от 
швейцарската граница.

Монети с изобразени върху тях Исус Христос, Богородица и различни светци са 
характерни за много европейски държави. Често е изобразяван светецът покровител на 
държавата или градът, в който е отсечена монетата.

Сред най-често срещаните монети са тези на Република Рагуза (Дубровник). В 
Османската империя циркулират голям брой монети на тази малка, но с големи 
икономически възможности, държавица. Дубровнишките монети се срещат 
сравнително често в находките, но в малко количество. Търговските връзки на 
Дубровник с Османската империя, както и присъствието на дубровнишки търговци в 
различни градове на територията на днешна България са добре проучени (вж.: Сакъзов 
1930). Те обаче почти прекъсват след средата на XVII в., след разрушителното 
земетресение през 1667 г.

Голяма част от монетите на тази държава имат изобразен на реверса
закрилникът на града – Свети Блазиус (срещан в различни варианти като Блазиус или 
Власий) в характерно зрънчесто бадемовидно поле и надпис S BLASIVS – RAGVSII.
Изображението на този светец, наред с фигурата на Исус Христос на аверса, са 
отличителните белези на дубровнишките грошове.

Едни от най-интересните монети на Дубровнишката република са нейните 
талери. Първоначално те имат изобразен отново закрилникът на града и са наричани 
„талери на свети Блазий“, а по-късно ректор-талери, заради изображението на 
управителя на републиката, който носел титлата ректор.

Венецианският матапан (наричан и грош-матапан, понеже е еквивалент на 
гроша) е една от най-често срещаните чужди монети в българските земи, още преди 
османското завоевание и известна сред населението с турския термин венедик дукасъ
(Харитонов 1998: 38). В много страни грошовете станали стандарти за отсичането на 
други монети. Известни са и български средновековни монети, които копират 
венецианските матапани, например на цар Георги I Тертер (1280 – 1292). 
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сравнително рядко на територията на днешна България, то испанският реал е сред най-
разпространените европейски монети на Балканите, а и в цялото Средиземноморие.

Испанските сребърни монети циркулират интензивно по българските земи в 
края на XVI, през целия XVII до XIX в. Реалите заемат едно от централните места сред 
останалите едри сребърни монети. Широкото им разпространение, според нас, все още 
не е достатъчно добре обяснено. За сравнение само ще припомним пълната липса на 
португалски и английски монети по нашите земи през въпросните векове. Според нас, 
роля в добрия им прием по нашите земи играе, наред с другите фактори, и самото им 
оформление – върху тях е изобразен голям християнски кръст.

Голяма част от испанските монети с номинал 1, 2, 4, и особено 8 реала, не са 
сечени в континенталната част на Кралство Испания, а в колониалните владения. До 
този момент липсва щателно изследване на монетарниците, което би дало по-ясна 
картина на съотношението между испанските монети, сечени в Испания, с тези от 
Испанска Америка. Макар и рядко, се срещат и монети, сечени в испанските 
европейски владения извън самата Испания (Кралството на Двете Сицилии, 
Бургундското херцогство, Испанска Нидерландия и др.). Особено интересни и често 
срещани са монетите на Испанска Нидерландия (на територията на днешна Белгия), 
които също се отличават с голям кръст, изобразен върху реверса.

Въз основа на редица (но непълни) наблюдения върху съкровищата по нашите 
земи може да се каже, че преобладават колониалните испански монети и то най-вече 
тези, сечени в монетарницата на град Мексико. Това е до известна степен странно, 
защото монетната продукция от Испанско Перу е много по-значителна от 
мексиканската. Сред причините за това са и големите сребърни мини в днешните Перу 
и Боливия, най-вече огромната сребърна мина край Сан Луис Потоси в испанското 
Вицекралство Перу (днес на територията на Боливия). Въпреки това количеството на 
монетите, сечени в град Мексико, е значително, а от известните монетни съкровища, 
съдържащи испански колониални монети, само незначителна част са сечени в Потоси.

Испанските монети с номинал 8 реала (наричани испански долари) са 
еквивалентни по тегло и сребърно съдържание на талерите, но често са лошо отсечени 
и надписите върху тях почти не личат. Това е характерно за почти всички испански 
монети от онова време.

Голяма част от испанските сребърни монети, произхождащи от българските 
земи, принадлежат към т.н. cob type. Това са монети, отсечени по примитивна 
технология в много големи количества и „по бързата процедура“. Често са с голяма 
степен на износеност. За някои от монетите се предполага, че са сечени в полеви 
монетарници, разположени край сребърните рудници или дори на испанските кораби, 
превозващи среброто от владенията на американските континенти към Испания.
Монетите от cob type имат най-невероятна форма: неправилна, квадратна, триъгълна, 
петоъгълна, шестоъгълна и др. Тези монети били пласирани из по-непридирчивите 
пазари на Османската империя, Близкия Изток и Африка. Те се срещат изключително 
рядко в самата Испания и другите държави от Западна Европа, където са 
разпространени монети от същите номинали, но сечени в Испания. Сред най-често 
срещаните монети са тези от управлението на кралете Фелипе II (1556 – 1598) и Фелипе 
III (1598 – 1621).

Всички испански монети имат едни и същи изображения и аналогични надписи. 
На аверса традиционно са изобразявани гербовете на основните съставни части на 
испанската монархия: Кастилия (замък с три кули) и Леон (изправен на задните си 
крака лъв в ход наляво) – две по две диагонално в четири полета. Четирите герба са 
изобразени между рамената на голям кръст. На реверса е представен големият 
испански герб: испански щит, разделен на няколко различни по големина полета и 

включващ всички субекти на монархията: кралствата Кастилия, Леон, Арагон, Двете 
Сицилии и графствата Фладрия, Тирол, Брабант и Бургундия. В по-малък испански щит 
е представен гербът на Португалия, която между 1580 и 1640 г. е част от Испания. Дори 
и след загубата , испанските крале продължават да включват нейния герб в своя (до 
1668 г.).

Френските монети с номинал екю, отсечени преди времето на крал Луи XIV
(1643 – 1715), се срещат рядко. Те обаче представляват истински шедьоври на 
монетната иконография. На аверса им е представен бюст на владетеля и съответният
надпис околовръст с титлата крал на Франция и Навара. При Анри III е добавено и 
„крал на Полша”, въпреки че той е полски крал само около година (1573 – 1574), но и 
след тази дата продължава да се кичи с въпросната титла. На реверса е изобразен 
орнамент във формата на голям кръст, заемащ голяма част от монетното поле и 
включващ първата буква от името на владетеля на латински език: “H” за Анри 
(Henricvs), “L” за Луи (Lvdovicvs), както и надпис SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
(Да бъде благословено името на Бога). Интересен факт е, че само малка част от 
монетите са отсечени в най-голямата френска монетарница Париж. Много по-често се 
срещат Руан, Каен или Дижон.

Срещат се и монети на различни френски феодални владения. Най-
разпространени са сребърните тестони на Херцогство Лотарингия, сечени предимно в 
Нанси и по-рядко в други монетарници, като Бадонвил (Баденвайлер). Те са с теглото 
приблизително на ¼ талер. Срещат се също така и сребърни монети с номинал 1/12 
екю (10 су) на малкото княжество Домбес, което се е намирало недалеч от 
швейцарската граница.

Монети с изобразени върху тях Исус Христос, Богородица и различни светци са 
характерни за много европейски държави. Често е изобразяван светецът покровител на 
държавата или градът, в който е отсечена монетата.

Сред най-често срещаните монети са тези на Република Рагуза (Дубровник). В 
Османската империя циркулират голям брой монети на тази малка, но с големи 
икономически възможности, държавица. Дубровнишките монети се срещат 
сравнително често в находките, но в малко количество. Търговските връзки на 
Дубровник с Османската империя, както и присъствието на дубровнишки търговци в 
различни градове на територията на днешна България са добре проучени (вж.: Сакъзов 
1930). Те обаче почти прекъсват след средата на XVII в., след разрушителното 
земетресение през 1667 г.

Голяма част от монетите на тази държава имат изобразен на реверса
закрилникът на града – Свети Блазиус (срещан в различни варианти като Блазиус или 
Власий) в характерно зрънчесто бадемовидно поле и надпис S BLASIVS – RAGVSII.
Изображението на този светец, наред с фигурата на Исус Христос на аверса, са 
отличителните белези на дубровнишките грошове.

Едни от най-интересните монети на Дубровнишката република са нейните 
талери. Първоначално те имат изобразен отново закрилникът на града и са наричани 
„талери на свети Блазий“, а по-късно ректор-талери, заради изображението на 
управителя на републиката, който носел титлата ректор.

Венецианският матапан (наричан и грош-матапан, понеже е еквивалент на 
гроша) е една от най-често срещаните чужди монети в българските земи, още преди 
османското завоевание и известна сред населението с турския термин венедик дукасъ
(Харитонов 1998: 38). В много страни грошовете станали стандарти за отсичането на 
други монети. Известни са и български средновековни монети, които копират 
венецианските матапани, например на цар Георги I Тертер (1280 – 1292). 
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Венецианските грошове се срещат доста често чак до завладяването на Венецианската 
република от войските на френския император Наполеон I през 1797 г.

Венецианските монетни номинали, срещащи се в българските земи под османска 
власт, са многобройни и разнообразни. Почти винаги те имат изображение на Исус 
Христос, Свети Марко или друг светец. Може би това е една от причините за широкото 
им разпространение в християнските провинции на Османската империя. До скоро се 
считаше, че ситуацията със западноевропейските монети е подобна и в Анадола, но 
една наскоро открита голяма монетна находка от Югозападна Мала Азия (която все 
още не е научно публикувана) показва доста различна картина. Въпреки че съдържа над 
16 000 сребърни монети, европейските са само около 600 екземпляра. Засега не са 
известни находки от Мала Азия, съставени само от европейски монети – нещо толкова 
типично за Балканите. Причината, според нас, е в религиозната и националната 
принадлежност на населението, а не в търговските фактори. Нека не забравяме, че 
крайбрежието на Мала Азия е често посещавано от многобройни търговски съдове на 
различни европейски държави. Ето защо ни е трудно да приемем, че търговските 
фактори са от решаващо значение в случая.

Венецианският матапан е със стандартно и неизменно изображение в 
продължение на дълги векове. На аверса е изобразен Исус Христос, седнал на трон и 
благославящ. На реверса на тези монети са изобразени фигурите (прави, насреща) на 
венецианския дож, поемащ знаме от закрилника на града Свети Марко (сан Марко).

Освен сребърните матапани, широко са разпространени и венецианските златни 
дукати. При тях изображението е много близко, но фигурата на дожа не е изправена, а 
е коленичила пред светеца. Счита се, че думата дукат произлиза от надписа върху 
монетите: SIT TIBI CHRISTE DATVS QVEM TV REGIS ISTE DVCATVS (Тази 
държава, която управляваш, на Теб, Христе, се посвещава) (Фенглер, Гироу, Унгер 
1982: 85-86). Венецианските дукати стават своеобразен стандарт за цялото 
Средиземноморие. Дори първите турски златни монети (които носят наименованието 
султан , а народът нарича алтъни) са с теглото и златното съдържание на 
венецианския дукат.

В отделна група можем да отделим монетите на различни европейски държави, 
върху които са изписани различни християнски сентенции и благословии (на латински 
език). Българският народ едва ли е разбирал латински, за да предпочете тези монети 
сред останалите, но е възможно те да са били обект на специално внимание от 
българите-католици. Тази хипотеза обаче се нуждае от допълнителни доказателства.
Такива латински сентенции са изписани например върху френските (които вече 
коментирахме по-горе) и върху холандските монети.

Талерите на Белгийската конфедерация (Съединени провинции, т.е. 
Нидерландия), наричани льовенталери, льовендаалдери (лъвски талери) се появяват 
още в началото на борбата за независимост на тази държава. Първите са отсечени през 
1575 г. и бързо се разпространяват по цяла Европа (Clain-Stefanelli, Elvira 1978: 284).
Тези монети имат изобразен на лицето рицар, опрял ръката си на щит. На реверса е 
представен лъв, а околовръст е латинската сентенция CONFIDENS DOMINO NON
MOVETVR (Вярата в Бог е неизменна). Счита се, че най-ранните холандски талери на 
територията на България са от колективната находка от село Рудник, Община Бургас
(Шидеров 1988: 41-53). Тези монети са предназначени не за употреба в самата 
Холандия, а за търговия с Леванта. Те са широко разпространени по цялото 
Средиземноморие и са добре проучени (Delmonte 1967; Davenport 1974; 1977; 
Zonnebloem 2000).

Много често населението на Балканите по различни причини запазва монети, 
излезли от обращение. Те са известни като „вети пари“ (Харитонов 1998: 38). Някои 
монети са използвани като част от накити и са били пробивани. Известни са цели 
огърлици, съставени от монети. голяма част от тези монети са европейски. Като 
работна хипотеза приемаме, че част от тези монети са използвани именно заради 
изображенията върху тях – кръстове, Христос, Богородица, светци. Тоест, те са 
употребявани като нагръдни иконки от християнското население на Османската 
империя. Вторичната употреба на европейските монети през турското владичество е 
обект на цяло специално изследване. Посочената от нас причина е само една от 
многото, но тя не бива да бъде изключвана.

Навлизането в особено големи мащаби на западноевропейски монети по 
монетните пазари на Османската империя не е чисто български феномен. Подобна е 
картината и в съседните земи. След средата на XVI в., с навлизането на големи 
количества сребро от Америка и Китай, стойността на този метал започва да спада. 
Това е един дълъг и сложен процес, който е задържан заради предпочитанията на 
източните търговци (от ислямския свят и Китай) към среброто. Постепенно сребърните 
монети в големи количества започват да се използват и в територии, където преди това 
монетите са били непознати. Монетаризацията на тези земи започва именно след 
епохата на Великите географски открития. Именно от названието талер – на холандски
език даалдер (на монетата, използвана в холандските американски колонии, най-вече 
Нови Амстердам – бъдещият Ню Йорк) произлиза наименованието на една от най-
известните днес валути – долара.
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31�Споменът за Българската държава и пасивната съпротива срещу ...

Венецианските грошове се срещат доста често чак до завладяването на Венецианската 
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Христос, Свети Марко или друг светец. Може би това е една от причините за широкото 
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THE WORLD MODEL IN OGUZ AND THE SPATIO-TEMPORAL STRUCTURE OF THE EPIC 
"THE BOOK OF DEDE KORKUT”

Dr. Nevrie Chufadar
The world model in the epic „the Book of Dede Korkut” is trinary: the space of god-like „external” and

„internal” oguz – Oguz („Cosmos”), opposes the area of unbelieveners („False ground”) and the space of 
afterlife inhabitants („The Cave”, „The Well”, ie Chaos). The relationship between space and chaos is provided 
by mediators in a certain way affect the fates of Oguz. Among them the essential is the archetypal image of a 
white-bearded old man, white shaman - Dede Korkut. The proportion between the static and dynamic elements is 
important for epic spatial-temporal organization.  The spatial-temporal static character is implemented as a 
closeness of the viewed world. Space and time, as well as heroes in the epic chronotope, usually move in a
circle.

This is emphasized by clear markers that mark the character transition from static status to dynamic. The 
static spatial framework also complies with static circular time lag in completing cycles. Time has a static nature 
and from the point of view the development of the plot is focused on returning to the starting point - the 
character always returns to the place which he left and where the conflict originated.

Key words: model (shape), space, time, oguz, circle, ancient tent

Академик А. Н. Веселовски пише: „... прието е да се смята, че митът 
продължава в епоса, епосът произтича от мита; всичко, което е принадлежало на 
бог, започва да принадлежи на човека. Всъщност, това е преобръщане: това, което се 
е говорело за боговете, започва да се говори за хората” [Веселовски 1975: 294].

Епосът „Книгата на Деде Коркут”1 представлява писмен паметник – описание 
на живота и героичните подвизи на огузките племена, които по-късно влизат в състава 
на турския, азербайджанския и туркменския народ. Известен е в два ръкописа: 
Дрезденски – открит в Дрезденската кралска библиотека от немския учен Х. Ф. Диц 
[Диц 1815], съдържа 12 дестана – и Ватикански ръкопис, описан от италианския 
изследовател Е. Роси [Роси 1952], който се пази в библиотеката на Ватикана и се състои 
от 6 дестана. В Турция за пръв път епосът е отпечатан през 1916 г. на арабски език от 
К. Рифат, а в Азербайджан през 1939 г. – под редакцията на Г. Араслъ. Дестаните в 
епоса са с различни сюжети, обединени от личността на разказвача – Деде Коркут.

И двете редакции на паметника съдържат пролог – разказ за самия Деде Коркут, 
включващ цитати на неговите мъдри мисли. 

Първоначално за огузите е характерен шаманизмът; смята се, че влизат в допир с 
исляма още през Х век и към края на ХІ век окончателно преминават към тази религия.

Етимологията на етнонима огуз не е изяснена напълно. Някои изследователи го 
извеждат от ок (‘стрела’, ‘племе’) и уз (суфикс за множественост), т.е. ‘стрели, 
множество стрели’.

1 Пълното название на произведението е “Kitab-ı Dedem Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan” („Книгата на 
моя Дядо Коркут на езика на племето на огузите”).
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извеждат от ок (‘стрела’, ‘племе’) и уз (суфикс за множественост), т.е. ‘стрели, 
множество стрели’.

1 Пълното название на произведението е “Kitab-ı Dedem Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan” („Книгата на 
моя Дядо Коркут на езика на племето на огузите”).
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Друга версия за произхода на думата огуз е, че тя се състои от две морфеми: ак
(‘бял’, със значение ‘благороден’) и уз, което означава освен ‘множество’ и  ‘човек’,
’мъж’. По сведения на Махмуд Кашгарски (ХІ в.) огузите се делели на 24 племена; 12 
от тях се наричали бузуки (Боз Ок – ‘Сиви стрели’), а другите 12 – учуки (Юч Ок – ‘три 
стрели’), като първите са имали по-големи привилегии. В епоса Сивите стрели (Боз Ок)
са наречени Външни огузи, а Три стрели (Юч Ок) – Вътрешни. [Бичурин 1950; 
Кляшторни 1981: 200].

Епичните паметници за произхода на огузите и техния митичен прародител се 
нарича Огуз-наме („Легенда за Огуз”). [Кононов 1958: 181-90; Щербак 1959].

1. :
пространството на богоподобните „външни” и „вътрешни” огузи – Огуз („Космос”),
което противостои на пространството на неверниците („Лъжовната земя”) и на 
пространството на обитателите на отвъдното („Пещерата”, „Кладенецът”, т.е. Хаосът). 
Пространството на Огуз се обитава и от пастири, които не са част от богоподобните 
огузи. 

Връзката между космоса и хаоса, т.е. между огузите, от една страна, и
неверниците и обитателите на отвъдното, от друга, се осъществява от медиатори, които 
по определен начин влияят върху съдбите на огузите. Сред тях първостепенно значение 
има архетипният образ на белобрад старец – белият шаман, носител на древното знание 
и на ценностите на новата религия (исляма) – Деде Коркут, който също така е певец, 
прорицател и „дипломат”, уреждащ споровете между огузите. Други посредници 
между световете са героите „Дели” (черни шамани и трикстъри) – Дели Думрул и Дели
Карчар. За разлика от Деде Коркут, който изпълнява конструктивна роля и преди 
всичко допринася за хармонизацията на отношенията сред огузите, героите „Дели” 
непрекъснато правят опити да нарушат космическия ред, и все пак, осъществявайки 
връзка между световете, те по различни начини решават или се опитват да решат 
определен конфликт или  противоречие. Така например в дестана „Песен за сина на 
Духа Коджа, Дели Думрул”, конфликтът се разрешава чрез комуникацията на Дели 
Думрул с Бога, а в „Песен за сина на Кам Пюре, Бамсъ Бейрек” – чрез противоборство с 
Деде Коркут. И двата типа медиатори (героите „Дели” и Деде Коркут) се проявяват 
амбивалентно – в някои случаи Деде Коркут действа като трикстър, а трикстърите от 
време на време демонстрират логично и положително поведение.

Наред с хората, в епоса фигурират и митични същества – носители на добро и зло. 
Като пример могат да бъдат посочени Хъзър и Тепегьоз. Първият е митично същество, 
което оказва помощ на огуз, изпаднал в беда; докато вторият е циклоп, човекоядец, 
източник на злото и обитател на отвъдното (пещерата).

В огузкия модел на света в епоса „Книгата на Деде Коркут” се очертават 
опозиции по признака „свой – чужд” или „ние – те”, опосредствани чрез третият член –
медиаторите (героите „Дели”, които могат да бъдат и шамани, изпълняващи ролята на 
трикстъри). Пространствените характеристики на „своето” и „чуждото” (съответно 
Огуз и Лъжовната земя) се проецират върху аксиологична ос, свързвайки се с 
оценъчните категории „добро” и „зло”. „Доброто” е Огуз, населен с вътрешните и 
външните огузи. Деде Коркут принадлежи към Огуз, но в същото време представлява 
синкретичен образ, тъй като, наред с митичния Хъзър, принадлежи и към света на 
сакралното. Образът на Върховния бог е също така синкретичен: той притежава 
едновременно черти на Тенгри и на Аллах.

2. -
За пространствено-времевата организация на епоса е важно съотношението на 

неговите статични и динамични елементи. Пространствено-времевата статичност се 
реализира като затвореност на изобразения свят. Както бе посочено по-горе, в епоса се 
очертава пространството на героите и пастирите (Огуз), което се противопоставя на 
света на неверниците и на отвъдното. Времето в епоса винаги е конкретно – посочва се 
кога се е случило едно или друго събитие, като обикновено се отбелязва част от 
денонощието – най-често това е ранната сутрин:

“Serin serin tan yelleri estiğinde
Sakallı boza çalan çayır kuşu öttünde...
Aklı karalı seçilen çağda
Göğsü güzel koca dağlarda gün vurunca
Bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda
sabahın ik aydınlığında Dirse Han yerinden doğrulup, kırk yiğidini beraberine alıp 

Bayındır Han’ın sohbetine geliyordu”
(„Когато повели хладни, хладни сутрешни ветрове,
Когато брадатата сивкава  полска птица/чучулига чуруликала,
Когато е било време, в което бялото се е различавало от черното,
Когато над големите планини с красиви склонове изгрявало слънцето,
Когато е  било време, в което младите бейове – юнаци се борили един с друг –
рано сутринта Дирсе Хан, ставайки от мястото си се изправя
вземайки със себе си четиридесетте си юнаци отива на угощение при Байъндър 

Хан”). [Ергин 2006, Дестан I: 21-22].
Сутринта и вечерта са време на преход между деня и нощта – един вид, „време на 

здрача”. В епоса те изпълняват ролята на времеви локуси на прехода от едно 
пространство в друго – от сакралното, проекцията на което е Огуз, в профанното, 
обитавано от пастири, и в демоничното/хтоничното – „Лъжовната земя”, обитавано от 
неверниците и Тепегьоз. Преходът се маркира и от ритуално издигане на пъстра 
шатра/шатри (шатрите обикновено са бели, червени и черни) както в началната точка, 
от която започва развитието на събитията, така и в края на дестана.

Пространството и времето, както и героите в епичния хронотоп, обикновено се 
движат в кръг. Това се подчертава от ясни маркери, които отбелязват прехода от 
статично състояние на героя в динамично: при включването на всеки пореден герой в 
действието, той обикновено „става от мястото си”, а в края на всеки разказ героите не 
само се връщат „по местата си”, но и отново стават неподвижни, слушайки дестана, 
изпълняван от Деде Коркут, както и неговите прорицания-благопожелания.

Така на статичната пространствена рамка съответства също и статично, 
кръгообразно време, което протича в завършени цикли. Времето има статичен характер 
и от гледна точка на това, че развитието на сюжета е насочено към завръщане в 
изходната позиция – героят винаги се завръща на мястото, от което е тръгнал и където 
се заражда конфликтът, макар и в новото си качество на победител, на мъж, доказал 
своите качества, но без да е засегнат от времето, т.е. без признаци на остаряване. 
Цикличността на времето се подчертава и от ритуалната гощавка на бейовете, с която 
започва и често пъти завършва епичният разказ. Сюжетът може да се състои от една,
две и повече кръгови структури – освен гощавките, с които започват и завършват 
дестаните, в кръг се движат и колизиите в семейните ситуации, както и тяхното 
разрешаване (напр. пленяване на член от семейството и неговото завръщане /спасяване;
предизвикателство за борба с див звяр и победата над него и т.н.) Създава се 
впечатлението, че героите пребивават в едно и също биографично време. Изключение



31�Моделът на света при огузите и пространствено-времевата структура ...

Друга версия за произхода на думата огуз е, че тя се състои от две морфеми: ак
(‘бял’, със значение ‘благороден’) и уз, което означава освен ‘множество’ и  ‘човек’,
’мъж’. По сведения на Махмуд Кашгарски (ХІ в.) огузите се делели на 24 племена; 12 
от тях се наричали бузуки (Боз Ок – ‘Сиви стрели’), а другите 12 – учуки (Юч Ок – ‘три 
стрели’), като първите са имали по-големи привилегии. В епоса Сивите стрели (Боз Ок)
са наречени Външни огузи, а Три стрели (Юч Ок) – Вътрешни. [Бичурин 1950; 
Кляшторни 1981: 200].

Епичните паметници за произхода на огузите и техния митичен прародител се 
нарича Огуз-наме („Легенда за Огуз”). [Кононов 1958: 181-90; Щербак 1959].

1. :
пространството на богоподобните „външни” и „вътрешни” огузи – Огуз („Космос”),
което противостои на пространството на неверниците („Лъжовната земя”) и на 
пространството на обитателите на отвъдното („Пещерата”, „Кладенецът”, т.е. Хаосът). 
Пространството на Огуз се обитава и от пастири, които не са част от богоподобните 
огузи. 

Връзката между космоса и хаоса, т.е. между огузите, от една страна, и
неверниците и обитателите на отвъдното, от друга, се осъществява от медиатори, които 
по определен начин влияят върху съдбите на огузите. Сред тях първостепенно значение 
има архетипният образ на белобрад старец – белият шаман, носител на древното знание 
и на ценностите на новата религия (исляма) – Деде Коркут, който също така е певец, 
прорицател и „дипломат”, уреждащ споровете между огузите. Други посредници 
между световете са героите „Дели” (черни шамани и трикстъри) – Дели Думрул и Дели
Карчар. За разлика от Деде Коркут, който изпълнява конструктивна роля и преди 
всичко допринася за хармонизацията на отношенията сред огузите, героите „Дели” 
непрекъснато правят опити да нарушат космическия ред, и все пак, осъществявайки 
връзка между световете, те по различни начини решават или се опитват да решат 
определен конфликт или  противоречие. Така например в дестана „Песен за сина на 
Духа Коджа, Дели Думрул”, конфликтът се разрешава чрез комуникацията на Дели 
Думрул с Бога, а в „Песен за сина на Кам Пюре, Бамсъ Бейрек” – чрез противоборство с 
Деде Коркут. И двата типа медиатори (героите „Дели” и Деде Коркут) се проявяват 
амбивалентно – в някои случаи Деде Коркут действа като трикстър, а трикстърите от 
време на време демонстрират логично и положително поведение.

Наред с хората, в епоса фигурират и митични същества – носители на добро и зло. 
Като пример могат да бъдат посочени Хъзър и Тепегьоз. Първият е митично същество, 
което оказва помощ на огуз, изпаднал в беда; докато вторият е циклоп, човекоядец, 
източник на злото и обитател на отвъдното (пещерата).

В огузкия модел на света в епоса „Книгата на Деде Коркут” се очертават 
опозиции по признака „свой – чужд” или „ние – те”, опосредствани чрез третият член –
медиаторите (героите „Дели”, които могат да бъдат и шамани, изпълняващи ролята на 
трикстъри). Пространствените характеристики на „своето” и „чуждото” (съответно 
Огуз и Лъжовната земя) се проецират върху аксиологична ос, свързвайки се с 
оценъчните категории „добро” и „зло”. „Доброто” е Огуз, населен с вътрешните и 
външните огузи. Деде Коркут принадлежи към Огуз, но в същото време представлява 
синкретичен образ, тъй като, наред с митичния Хъзър, принадлежи и към света на 
сакралното. Образът на Върховния бог е също така синкретичен: той притежава 
едновременно черти на Тенгри и на Аллах.

2. -
За пространствено-времевата организация на епоса е важно съотношението на 

неговите статични и динамични елементи. Пространствено-времевата статичност се 
реализира като затвореност на изобразения свят. Както бе посочено по-горе, в епоса се 
очертава пространството на героите и пастирите (Огуз), което се противопоставя на 
света на неверниците и на отвъдното. Времето в епоса винаги е конкретно – посочва се 
кога се е случило едно или друго събитие, като обикновено се отбелязва част от 
денонощието – най-често това е ранната сутрин:

“Serin serin tan yelleri estiğinde
Sakallı boza çalan çayır kuşu öttünde...
Aklı karalı seçilen çağda
Göğsü güzel koca dağlarda gün vurunca
Bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda
sabahın ik aydınlığında Dirse Han yerinden doğrulup, kırk yiğidini beraberine alıp 

Bayındır Han’ın sohbetine geliyordu”
(„Когато повели хладни, хладни сутрешни ветрове,
Когато брадатата сивкава  полска птица/чучулига чуруликала,
Когато е било време, в което бялото се е различавало от черното,
Когато над големите планини с красиви склонове изгрявало слънцето,
Когато е  било време, в което младите бейове – юнаци се борили един с друг –
рано сутринта Дирсе Хан, ставайки от мястото си се изправя
вземайки със себе си четиридесетте си юнаци отива на угощение при Байъндър 

Хан”). [Ергин 2006, Дестан I: 21-22].
Сутринта и вечерта са време на преход между деня и нощта – един вид, „време на 

здрача”. В епоса те изпълняват ролята на времеви локуси на прехода от едно 
пространство в друго – от сакралното, проекцията на което е Огуз, в профанното, 
обитавано от пастири, и в демоничното/хтоничното – „Лъжовната земя”, обитавано от 
неверниците и Тепегьоз. Преходът се маркира и от ритуално издигане на пъстра 
шатра/шатри (шатрите обикновено са бели, червени и черни) както в началната точка, 
от която започва развитието на събитията, така и в края на дестана.

Пространството и времето, както и героите в епичния хронотоп, обикновено се 
движат в кръг. Това се подчертава от ясни маркери, които отбелязват прехода от 
статично състояние на героя в динамично: при включването на всеки пореден герой в 
действието, той обикновено „става от мястото си”, а в края на всеки разказ героите не 
само се връщат „по местата си”, но и отново стават неподвижни, слушайки дестана, 
изпълняван от Деде Коркут, както и неговите прорицания-благопожелания.

Така на статичната пространствена рамка съответства също и статично, 
кръгообразно време, което протича в завършени цикли. Времето има статичен характер 
и от гледна точка на това, че развитието на сюжета е насочено към завръщане в 
изходната позиция – героят винаги се завръща на мястото, от което е тръгнал и където 
се заражда конфликтът, макар и в новото си качество на победител, на мъж, доказал 
своите качества, но без да е засегнат от времето, т.е. без признаци на остаряване. 
Цикличността на времето се подчертава и от ритуалната гощавка на бейовете, с която 
започва и често пъти завършва епичният разказ. Сюжетът може да се състои от една,
две и повече кръгови структури – освен гощавките, с които започват и завършват 
дестаните, в кръг се движат и колизиите в семейните ситуации, както и тяхното 
разрешаване (напр. пленяване на член от семейството и неговото завръщане /спасяване;
предизвикателство за борба с див звяр и победата над него и т.н.) Създава се 
впечатлението, че героите пребивават в едно и също биографично време. Изключение
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прави споменаването на времевите периоди, които маркират израстването на героя -
сина на Дирсе Хан: посочва се, че са минали 5, после 10 години и така той станал на 15 
години – възрастта на инициацията. Понякога, макар и да става дума за определен 
период от време (напр. един от героите – Бейрек – прекарва 16 години в плен) 
слушателят/читателят остава с впечатлението, че героите не се променят с възрастта и 
никога не остаряват. В епоса почти никой не умира  от естествена смърт – с 
изключение на един момък, починал от тежка болест, и родителите на Дели Думрул, 
чиито души са отнети от Азраил по заповед на Аллах (дестан V). Смъртта най-често 
настига героите и враговете им на бойното поле, но те като че ли не намаляват. 
Споменава се и за хора, изядени от Тепегьоз; за загинали в битки с диви зверове. 
Убитият от бившите си съратници-предатели Бейрек е единствен сред героите, загинал
не в битка с врага, а от ръката на предател. Общото впечатление, което оставят
дестаните, е, че героите и днес продължават да съществуват някъде в епичното 
пространство, и че тяхното „ставане от място” и завръщане, за да чуят поредния дестан 
на Деде Коркут, съчинен в тяхна чест, се повтаря отново и отново; или, че са застинали 
в далечното минало, но всеки момент са готови отново да се надигнат и да посрещнат 
новите предизвикателства на съдбата. Така, дестаните се състоят от относително 
статични и относително динамични времеви характеристики. Статичното затворено 
време се конституира от отделни мотиви или комбинации от мотиви, образуващи 
затворени сюжетни линии във вид на кръгове или пръстен, и по този начин затварят
времевите цикли. От друга страна, споменаването на изминалите години създава 
усещане за динамика във времето, въпреки че тези години не променят нищо във 
физическите характеристики на героите.

Статичните и динамичните елементи са свързани основно с мотиви-ситуации и с 
разрешаване на колизии, провокиращи активни действия на героите. Пространствено-
времевите модели в епоса притежават следните особености:

Пространствената статичност на героя е характерна за периода преди 
неговата инициация, а динамичността – след нея. Обикновено след инициацията, 
когато героят получава име, той предприема пътуване – отива с другите бейове на лов;
сам попада в плен или отива да спаси от плен родственик; тръгва да си търси невеста,
като по пътя преминава редица изпитания и премеждия, и накрая отново се завръща
(дестаните І, ІІ, ІІ, ІV, VІ).

Относителната времева подвижност преди инициацията се проявява 
скокообразно: героят се ражда и израства – навършва 5, след 5 години – 10, след 10 
години – 15 (дестан І). Относителната времева неподвижност след инициацията се 
характеризира с това, че героите не се променят с течението на времето: те не 
остаряват, а също като други обекти от околния свят – живи и неживи – дори да 
остареят, отново се връщат към първоначалното си състояние или дават потомство.
Това се изживява от героите на епоса като „напълване на пресъхналите реки”,
„възстановяване на разрушените планини”, „даване на потомство от състарени камили 
и кобили”.

Относителността на динамиката във времето може да се илюстрира с 
примера на Бамсъ Бейрек, който, макар и прекарал 16 години в плен, не се променя 
външно и остава неразпознат при завръщането си само защото е преоблечен и се държи 
като луд певец.

Индивидуален жизнен цикъл с начало и край е фиксиран само за родения в 
резултат на групова молитва на бейовете към Танръ-Аллах – Бамсъ Бейрек, и за 
заченатото от пастир и пери(фея) край един кладенец митично същество Тепегьоз. 
Краят на техния живот е представен като закономерен. При Тепегьоз той е следствие на 

божията воля, докато смъртта на Бейрек е резултат на „хаотично” действие – той загива 
от ръката на предател.

Пространствените елементи в епичните разкази представляват един вид матрица 
за физическото преместване на героите: началната точка често не е домът на героя, а са 
ритуално издигнатите шатри, в които бейовете са поканени на пир от хана. Оттам те 
тръгват на път, а моментът на завръщането често се бележи с издигане на нови шатри и 
нов пир.

Същинското пътуване на героя включва места, където героят извършва 
определени действия или участва в битка. Това са места, в които той попада  
съзнателно, за да изпълни мисията си – да си намери годеница/булка, да освободи от 
плен член на семейството, да защити Огуз от неверниците. Често неговата траектория
се променя поради изненадващи обстоятелства (плен, отвличане, необходимост да 
извърши подвиг преди да се завърне и да консумира брака си).

Често между „своето” и „чуждото” пространство съществува гранична (преходна) 
зона, която бележи края на „своето”. Пространственият преход на героя обикновено се 
маркира с издигане на пъстра шатра (пъстрото е като преход между световете –
[Ганева, Петров]), или със заспиване на героя – сънят, като „малка смърт”, също
символизира преход в чуждото пространство и аналогия на преминаване в отвъдното.

„Чуждите” пространства са представени конкретно и обикновено са реалии, не
характерни за пространството на огузите, например крепост – владение на царя на 
неверниците. Намек за пътуване в чуждото пространство – извън света на живите, в 
отвъдното – се съдържа в споменаването на кладенец, в който е хвърлен един от 
главните герои или на „продупчването” на морето в съня на Йигенек. 

Пространството в епоса не се възприема като линейно. Впечатленията за 
нелинейна пространственост създават множеството определения, като близък, далечен, 
вътрешен, външен и указателните местоимения, като свят, свят;
показателни са и многобройните описания на местности, които усилват усещането за 
пространствена многоизмерност. Това са погледи „отгоре” – майка открива мястото, 
където лежи раненият й син, като изкачва планина и оттам вижда ято гарвани  (дестан 
І); бейовете-огузи виждат в далечината шест облака от прах и така разбират за 
приближаването на врага (дестан ІV). Поглед „отдолу” се наблюдава в ситуацията с 
пленения Казан, който е хвърлен в кладенец и оттам води разговор със съпругата на 
пленилия го враг.

Пътят на героя се описва условно чрез времето на пътуването, което обикновено 
се съобщава като пространствена характеристика (напр. път за 10 дни се преминава за 
3), често пъти преодоляването на пространството и времето се заменя с формулата 
„Кракът на коня е куц, езикът  на певеца е пъргав”.

В дестаните героят често прекрачва границата между „своето” и „чуждото”  
пространство, а също така света на хората и отвъдното: за да убие Тепегьоз, един от 
героите, отгледан от лъвица (Басат), влиза в пещера и така прекрачва от света на 
живите в света на хтоничните същества (дестан VІІІ). Друг герой – Салур Казан – е 
пленен от неверниците и е хвърлен в кладенец (дестан ІІ). Магичният непробуден сън 
на героите, който продължава седмици наред (още един времеви маркер), наречен 
„малката смърт”, също може да се приеме като начин за преминаване в отвъдното 
(дестани ІІ, VІІ).

Така съдбите на епичните герои се разгръщат в митичния хронотоп. В същото 
време в епоса се срещат елементи на времева и пространствена линейност, които 
бележат по-късен етап на митоепичното мислене. Това се постига чрез уточняване на 
времевата протяжност в развитието на сюжета (напр. посочва се колко години са 
изминали – 5, 10, 16 – от определена отправна точка), и чрез вмъкване на конкретни 
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прави споменаването на времевите периоди, които маркират израстването на героя -
сина на Дирсе Хан: посочва се, че са минали 5, после 10 години и така той станал на 15 
години – възрастта на инициацията. Понякога, макар и да става дума за определен 
период от време (напр. един от героите – Бейрек – прекарва 16 години в плен) 
слушателят/читателят остава с впечатлението, че героите не се променят с възрастта и 
никога не остаряват. В епоса почти никой не умира  от естествена смърт – с 
изключение на един момък, починал от тежка болест, и родителите на Дели Думрул, 
чиито души са отнети от Азраил по заповед на Аллах (дестан V). Смъртта най-често 
настига героите и враговете им на бойното поле, но те като че ли не намаляват. 
Споменава се и за хора, изядени от Тепегьоз; за загинали в битки с диви зверове. 
Убитият от бившите си съратници-предатели Бейрек е единствен сред героите, загинал
не в битка с врага, а от ръката на предател. Общото впечатление, което оставят
дестаните, е, че героите и днес продължават да съществуват някъде в епичното 
пространство, и че тяхното „ставане от място” и завръщане, за да чуят поредния дестан 
на Деде Коркут, съчинен в тяхна чест, се повтаря отново и отново; или, че са застинали 
в далечното минало, но всеки момент са готови отново да се надигнат и да посрещнат 
новите предизвикателства на съдбата. Така, дестаните се състоят от относително 
статични и относително динамични времеви характеристики. Статичното затворено 
време се конституира от отделни мотиви или комбинации от мотиви, образуващи 
затворени сюжетни линии във вид на кръгове или пръстен, и по този начин затварят
времевите цикли. От друга страна, споменаването на изминалите години създава 
усещане за динамика във времето, въпреки че тези години не променят нищо във 
физическите характеристики на героите.

Статичните и динамичните елементи са свързани основно с мотиви-ситуации и с 
разрешаване на колизии, провокиращи активни действия на героите. Пространствено-
времевите модели в епоса притежават следните особености:

Пространствената статичност на героя е характерна за периода преди 
неговата инициация, а динамичността – след нея. Обикновено след инициацията, 
когато героят получава име, той предприема пътуване – отива с другите бейове на лов;
сам попада в плен или отива да спаси от плен родственик; тръгва да си търси невеста,
като по пътя преминава редица изпитания и премеждия, и накрая отново се завръща
(дестаните І, ІІ, ІІ, ІV, VІ).

Относителната времева подвижност преди инициацията се проявява 
скокообразно: героят се ражда и израства – навършва 5, след 5 години – 10, след 10 
години – 15 (дестан І). Относителната времева неподвижност след инициацията се 
характеризира с това, че героите не се променят с течението на времето: те не 
остаряват, а също като други обекти от околния свят – живи и неживи – дори да 
остареят, отново се връщат към първоначалното си състояние или дават потомство.
Това се изживява от героите на епоса като „напълване на пресъхналите реки”,
„възстановяване на разрушените планини”, „даване на потомство от състарени камили 
и кобили”.

Относителността на динамиката във времето може да се илюстрира с 
примера на Бамсъ Бейрек, който, макар и прекарал 16 години в плен, не се променя 
външно и остава неразпознат при завръщането си само защото е преоблечен и се държи 
като луд певец.

Индивидуален жизнен цикъл с начало и край е фиксиран само за родения в 
резултат на групова молитва на бейовете към Танръ-Аллах – Бамсъ Бейрек, и за 
заченатото от пастир и пери(фея) край един кладенец митично същество Тепегьоз. 
Краят на техния живот е представен като закономерен. При Тепегьоз той е следствие на 

божията воля, докато смъртта на Бейрек е резултат на „хаотично” действие – той загива 
от ръката на предател.

Пространствените елементи в епичните разкази представляват един вид матрица 
за физическото преместване на героите: началната точка често не е домът на героя, а са 
ритуално издигнатите шатри, в които бейовете са поканени на пир от хана. Оттам те 
тръгват на път, а моментът на завръщането често се бележи с издигане на нови шатри и 
нов пир.

Същинското пътуване на героя включва места, където героят извършва 
определени действия или участва в битка. Това са места, в които той попада  
съзнателно, за да изпълни мисията си – да си намери годеница/булка, да освободи от 
плен член на семейството, да защити Огуз от неверниците. Често неговата траектория
се променя поради изненадващи обстоятелства (плен, отвличане, необходимост да 
извърши подвиг преди да се завърне и да консумира брака си).

Често между „своето” и „чуждото” пространство съществува гранична (преходна) 
зона, която бележи края на „своето”. Пространственият преход на героя обикновено се 
маркира с издигане на пъстра шатра (пъстрото е като преход между световете –
[Ганева, Петров]), или със заспиване на героя – сънят, като „малка смърт”, също
символизира преход в чуждото пространство и аналогия на преминаване в отвъдното.

„Чуждите” пространства са представени конкретно и обикновено са реалии, не
характерни за пространството на огузите, например крепост – владение на царя на 
неверниците. Намек за пътуване в чуждото пространство – извън света на живите, в 
отвъдното – се съдържа в споменаването на кладенец, в който е хвърлен един от 
главните герои или на „продупчването” на морето в съня на Йигенек. 

Пространството в епоса не се възприема като линейно. Впечатленията за 
нелинейна пространственост създават множеството определения, като близък, далечен, 
вътрешен, външен и указателните местоимения, като свят, свят;
показателни са и многобройните описания на местности, които усилват усещането за 
пространствена многоизмерност. Това са погледи „отгоре” – майка открива мястото, 
където лежи раненият й син, като изкачва планина и оттам вижда ято гарвани  (дестан 
І); бейовете-огузи виждат в далечината шест облака от прах и така разбират за 
приближаването на врага (дестан ІV). Поглед „отдолу” се наблюдава в ситуацията с 
пленения Казан, който е хвърлен в кладенец и оттам води разговор със съпругата на 
пленилия го враг.

Пътят на героя се описва условно чрез времето на пътуването, което обикновено 
се съобщава като пространствена характеристика (напр. път за 10 дни се преминава за 
3), често пъти преодоляването на пространството и времето се заменя с формулата 
„Кракът на коня е куц, езикът  на певеца е пъргав”.

В дестаните героят често прекрачва границата между „своето” и „чуждото”  
пространство, а също така света на хората и отвъдното: за да убие Тепегьоз, един от 
героите, отгледан от лъвица (Басат), влиза в пещера и така прекрачва от света на 
живите в света на хтоничните същества (дестан VІІІ). Друг герой – Салур Казан – е 
пленен от неверниците и е хвърлен в кладенец (дестан ІІ). Магичният непробуден сън 
на героите, който продължава седмици наред (още един времеви маркер), наречен 
„малката смърт”, също може да се приеме като начин за преминаване в отвъдното 
(дестани ІІ, VІІ).

Така съдбите на епичните герои се разгръщат в митичния хронотоп. В същото 
време в епоса се срещат елементи на времева и пространствена линейност, които 
бележат по-късен етап на митоепичното мислене. Това се постига чрез уточняване на 
времевата протяжност в развитието на сюжета (напр. посочва се колко години са 
изминали – 5, 10, 16 – от определена отправна точка), и чрез вмъкване на конкретни 
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топоними и реални пространствени ориентири (Трапезунд, крепост). Посочените 
топоними, макар и да служат не толкова за означаване на реални локуси, а по-скоро за 
противопоставяне на „свое – чуждо”, „сакрално – профанно”,  „човешко – хтонично”,
все пак „приземяват” събитията в епоса, правят ги по-близки до действителността.

които съпровождат жизнения 
път на човека и символизират неговия край. Те органично се вписват в 
пространствената картина на света, в която основните опозиции като юг(червен)-
север(черен), изток(бял) – запад(син) имат цветови съответствия и създават един 
неповторим колорит на епоса, който бележи добро и зло, радост и тъга, щастие и 
нещастие. 

Всичко това вписано в особено време-пространство без начало и край – между 
ритуално издигане на шатри, които бележат началото на епичните събития и 
ритуалното издигане на шатри след извършените подвизи създава впечатление за 
непрекъснатия, повтарящия се ход на събития, извън-времевост, на фона на която една 
конкретна смърт на един от героите се изживява като трагедия. След прочитане, а 
вероятно и след прослушване на епоса остава именно впечатлението, че това са 
събития, които непрекъснато се повтарят и сега. Въпреки това неповторимостта на 
конкретен човешки живот е факт за огузите, впрочем това звучи в думите на самия 
Деде Коркут: Къде са прославените от мен герои бейове, Казващи: светът е мой.
Смъртта ги взе, земята ги скри…
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Функциональные стили складываются из особых, присущих только им 
устойчивых и свободных, креативных, как лексических, так и синтаксических единиц.
Тем не менее стили не могут быть жестко разграничены: устойчивые единицы, 
характерные для одного стиля, встречаются в текстах другого стиля. Такое 
взаимопроникновение достаточно распространено и вызывает интерес у широкого 
круга лингвистов [см., например, Виноградов 1955:114]. Но взаимопроникновение 
стилей не может быть описано достаточно полно без выделения характерных черт 
каждого из них. Для рассмотрения в этой статье нами отобраны опубликованные в 
современных русских газетах аналитические статьи на экономические темы. На 
основе их анализа мы можем определить некоторые пути взаимной трансформации 
научного и публицистического стилей.

По замыслу ученых, стилевые особенности научного текста должны
способствовать восприятию научной информации, поскольку текст ориентирован на 
выражение их мысли так, чтобы она была понята читателем. Очевидно, что эти 
свойства текста, если бы они были присущи не только научному тексту, но и газетной 
аналитической статье, нисколько не помешали бы его восприятию. Иначе статья не 
сможет достичь своей коммуникативной цели.

И вполне понятно почему: основой языка экономической науки и экономических 
аналитических статей является литературный язык. При этом речь идет не только о 
терминологии. В трактовке теоретика функциональной стилистики проф. 
М.Н. Кожиной не акцентируется противопоставление научного стиля речи 
публицистическому. Как отмечает М.Н. Кожина, самыми общими чертами научного 
стиля, вытекающими из абстрактности и строгой логичности мышления, являются 
смысловая точность, скрытая эмоциональность, объективность изложения, некоторая 
сухость и строгость его, не исключающие, однако, своеобразной экспрессивности 
[Кожина 1983:165]. Как видим, ни одно свойство научного стиля речи не 
противопоказано публицистическому.

Интересно, какие (хотя бы некоторые) основные стилевые черты научной речи 
выражаются в газетных аналитических статьях на экономические темы? Прежде всего 
отвлеченно-обобщенность; см.: Мировой кризис в полной мере охватил и российскую 
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экономику – здесь каждое слово выражает общее понятие об абстрактном явлении –
мировой кризис вообще, российская экономика вообще и т.д. Отвлеченно-обобщенный 
характер речи проявляется в том, что в научных текстах абстрактные существительные, 
в том числе отглагольные, преобладают над глаголами, используются общенаучные 
термины и слова типа ошибки, проблемы, учет, структура, стратегия, санация, обвал
и др.

Отвлеченно-обобщенность не предполагает, что научная речь должна быть 
совершенно безэмоциональной и неэкспрессивной. Исследователи Р.А. Будагов, 
М.Н. Кожина, П.И. Пахуткин, Н.М. Разинкина отмечали, что научная речь должна быть 
выразительной, то есть не безликой. Особенной экспрессивностью и 
эмоциональностью отличаются научные тексты экономической направленности 
полемического характера (например, дискуссионные статьи, заключающие полемику).

К основным специфическим чертам научной речи относится подчеркнутая 
логичность. Между частями высказывания имеется упорядоченная система связей, 
обеспечивающая непротиворечивость и последовательность изложения. Это 
достигается – и в газетных статьях на экономические темы – использованием особых 
синтаксических конструкций и типичных средств межфразовой связи. Например: 

не менее важной проблеме; дел в 
налогообложении; , что приведенные примеры взяты из 
«нестандартной» ситуации. Используются специальные слова, подчеркивающие 
логическое движение мысли, вводные слова: к антикризисным мероприятиям 
следует добавить переход к более гибкой налоговой политике, а также союзы

и др. 
Точность и однозначность высказываний – одно из общепринятых требований к 

языку науки и (добавим) публицистических аналитических статей. См., например, 
широкое использование цепи имен существительных в родительном падеже с 
уточняющим значением: Кризис 
Программа , а также использование 
уточняющих, пояснительных конструкций: Частичное бюджетное финансирование 
научных программ корпораций, льготное предоставление 
государственного имущества; Задолго до нынешнего кризиса – 2005
идея освоения Луны была прикрытием для массированных финансовых 
государственных вливаний; преобладание сложных предложений над простыми; 
использование распространенных предложений и др. особенности синтаксиса.

Такая стилистическая особенность, как доказательность, аргументированность, 
обеспечивается благодаря использованию широко распространенного функционально-
стилистического типа речи – рассуждения. Рассуждение призвано аргументировать
гипотезы и обобщающие положения.

Подчеркнем, что научный стиль является одним из наиболее надежных 
источников взаимодействия публицистических текстов с научными. Это благотворное 
взаимодействие способствует формированию навыков точной, ясной, понятной, чистой 
речи, что, несомненно, весьма важно для становления языковой личности журналиста.

Публицистический стиль занимает особое место в системе функциональных 
стилей литературного языка, поскольку во многих случаях ему приходится 
«перерабатывать тексты», созданные в рамках других стилей. Важность тем, 
освещаемых средствами массовой информации, требует глубоких размышлений и 
соответствующих средств логического изложения мысли, а выражение авторского 
отношения к событиям невозможно без использования эмоционально-оценочных 
средств языка.

Принято считать, что публицистический стиль находится на пересечении 
научного и художественного. Как считал Ш. Балли, «научный язык – это язык идей, а 
художественная речь – язык чувств» [Балли 2001:281]. Публицистика интегрирует язык 
и мыслей, и чувств, используя приемы и средства этих стилей и «оказывается областью 
живых межстилевых взаимодействий» [Кожина 1983:188], что приводит к усложнению 
его структуры. Если же учесть широко представленную в газете последних лет устно-
разговорную стихию, то вполне определенно можно говорить о многостильности 
публицистических текстов. Однако средства других стилей выполняют в газете особую 
функцию, и потому известная многостильность языковых единиц не приводит к 
эклектичности стиля и разрушению его единства. 

Цель публицистического стиля – информирование, передача общественно 
значимой информации с одновременным воздействием на читателя, убеждением его в 
чем-то, внушением ему определенных идей, взглядов, побуждением его к 
определенным действиям. Сфера использования публицистического стиля речи –
общественно-экономические, политические, культурные отношения. 

Обычно выделяют несколько функций языка газеты: информационно-
аналитическую, воздействующую, просветительскую, популяризаторскую, аналитико-
критическую, диалогическую, гедонистическую, организаторскую, воспитательную, 
экспрессивную. Рассмотрим информационно-воздействующую функцию, которая 
является доминантной среди всех функций аналитических статей экономической 
направленности.

Информационная часть данной функции проявляется в таких особенностях стиля, 
как документальность, фактологичность, официальность изложения, объективность, 
сдержанность. Воздействующая же детерминируется открытой, социальной 
оценочностью и полемичностью, доступностью изложения. Информационным жанрам
в большей степени присуща функция сообщения, аналитическим же – функция 
воздействия.

Газета призвана просвещать массы, что обусловлено информационной задачей 
сообщать о новых проблемах экономики, технических достижениях, забытых или 
переосмысленных фактах экономической истории. Отсюда обращение газеты к 
средствам научной речи, используемым не только в статьях, популяризирующих 
научные знания, но и в материалах, представляющих анализ и обобщение социально-
экономических и других проблем.

Как известно, в качестве основного стилистического принципа публицистики 
В.Г. Костомаров определил единство, сопряжение экспрессии и стандарта,
составляющее специфику газетной речи [Костомаров 1971:28]. Газетный жанр статьи 
экономической направленности тяготеет к аналитико-обобщенному характеру речи, в 
какой-то мере близкому к научному, но с непременной публицистической, 
экспрессивно-воздействующей и яркой оценочностью.

Публицист, газетчик, умеющий увидеть актуальное в сегодняшнем дне и 
перспективное для завтрашнего, по-видимому, должен быть и теоретиком. Последнее 
особенно необходимо при создании прежде всего общетеоретической статьи. 
Теоретическая направленность содержания предполагает соединение аналитичности и 
синтетичности (обобщенности), а также убедительной аргументации приводимых 
положений, что находят выражение в разнообразии средств языка, в использовании 
некоторых лексических и синтаксических особенностей научной речи.

Для дальнейшего анализа стилистических особенностей единства 
публицистического и научного начал в жанре аналитической статьи на экономическую 
тему представляется важным рассмотреть основные взаимосвязанные (только в целях 
анализа противопоставляемые исследователями) тенденции, проявляющиеся в 
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экономику – здесь каждое слово выражает общее понятие об абстрактном явлении –
мировой кризис вообще, российская экономика вообще и т.д. Отвлеченно-обобщенный 
характер речи проявляется в том, что в научных текстах абстрактные существительные, 
в том числе отглагольные, преобладают над глаголами, используются общенаучные 
термины и слова типа ошибки, проблемы, учет, структура, стратегия, санация, обвал
и др.

Отвлеченно-обобщенность не предполагает, что научная речь должна быть 
совершенно безэмоциональной и неэкспрессивной. Исследователи Р.А. Будагов, 
М.Н. Кожина, П.И. Пахуткин, Н.М. Разинкина отмечали, что научная речь должна быть 
выразительной, то есть не безликой. Особенной экспрессивностью и 
эмоциональностью отличаются научные тексты экономической направленности 
полемического характера (например, дискуссионные статьи, заключающие полемику).

К основным специфическим чертам научной речи относится подчеркнутая 
логичность. Между частями высказывания имеется упорядоченная система связей, 
обеспечивающая непротиворечивость и последовательность изложения. Это 
достигается – и в газетных статьях на экономические темы – использованием особых 
синтаксических конструкций и типичных средств межфразовой связи. Например: 

не менее важной проблеме; дел в 
налогообложении; , что приведенные примеры взяты из 
«нестандартной» ситуации. Используются специальные слова, подчеркивающие 
логическое движение мысли, вводные слова: к антикризисным мероприятиям 
следует добавить переход к более гибкой налоговой политике, а также союзы

и др. 
Точность и однозначность высказываний – одно из общепринятых требований к 

языку науки и (добавим) публицистических аналитических статей. См., например, 
широкое использование цепи имен существительных в родительном падеже с 
уточняющим значением: Кризис 
Программа , а также использование 
уточняющих, пояснительных конструкций: Частичное бюджетное финансирование 
научных программ корпораций, льготное предоставление 
государственного имущества; Задолго до нынешнего кризиса – 2005
идея освоения Луны была прикрытием для массированных финансовых 
государственных вливаний; преобладание сложных предложений над простыми; 
использование распространенных предложений и др. особенности синтаксиса.

Такая стилистическая особенность, как доказательность, аргументированность, 
обеспечивается благодаря использованию широко распространенного функционально-
стилистического типа речи – рассуждения. Рассуждение призвано аргументировать
гипотезы и обобщающие положения.

Подчеркнем, что научный стиль является одним из наиболее надежных 
источников взаимодействия публицистических текстов с научными. Это благотворное 
взаимодействие способствует формированию навыков точной, ясной, понятной, чистой 
речи, что, несомненно, весьма важно для становления языковой личности журналиста.

Публицистический стиль занимает особое место в системе функциональных 
стилей литературного языка, поскольку во многих случаях ему приходится 
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освещаемых средствами массовой информации, требует глубоких размышлений и 
соответствующих средств логического изложения мысли, а выражение авторского 
отношения к событиям невозможно без использования эмоционально-оценочных 
средств языка.

Принято считать, что публицистический стиль находится на пересечении 
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его структуры. Если же учесть широко представленную в газете последних лет устно-
разговорную стихию, то вполне определенно можно говорить о многостильности 
публицистических текстов. Однако средства других стилей выполняют в газете особую 
функцию, и потому известная многостильность языковых единиц не приводит к 
эклектичности стиля и разрушению его единства. 

Цель публицистического стиля – информирование, передача общественно 
значимой информации с одновременным воздействием на читателя, убеждением его в 
чем-то, внушением ему определенных идей, взглядов, побуждением его к 
определенным действиям. Сфера использования публицистического стиля речи –
общественно-экономические, политические, культурные отношения. 

Обычно выделяют несколько функций языка газеты: информационно-
аналитическую, воздействующую, просветительскую, популяризаторскую, аналитико-
критическую, диалогическую, гедонистическую, организаторскую, воспитательную, 
экспрессивную. Рассмотрим информационно-воздействующую функцию, которая 
является доминантной среди всех функций аналитических статей экономической 
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экономических и других проблем.
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экономической направленности тяготеет к аналитико-обобщенному характеру речи, в 
какой-то мере близкому к научному, но с непременной публицистической, 
экспрессивно-воздействующей и яркой оценочностью.

Публицист, газетчик, умеющий увидеть актуальное в сегодняшнем дне и 
перспективное для завтрашнего, по-видимому, должен быть и теоретиком. Последнее 
особенно необходимо при создании прежде всего общетеоретической статьи. 
Теоретическая направленность содержания предполагает соединение аналитичности и 
синтетичности (обобщенности), а также убедительной аргументации приводимых 
положений, что находят выражение в разнообразии средств языка, в использовании 
некоторых лексических и синтаксических особенностей научной речи.

Для дальнейшего анализа стилистических особенностей единства 
публицистического и научного начал в жанре аналитической статьи на экономическую 
тему представляется важным рассмотреть основные взаимосвязанные (только в целях 
анализа противопоставляемые исследователями) тенденции, проявляющиеся в 
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пределах мышления и речи. Как считают Е.А. Брызгунова, Л.Л. Буланин, В.А. Плунгян 
и др., в современном русском языке наблюдаются две противоположные тенденции: с 
одной стороны, тенденция к абстрагированию мышления, с другой – детализация, 
уточнение, дифференциация каких-либо явлений.

Усиление аналитизма, на первый взгляд, противоречит одному из важных 
принципов развития языка – принципу экономии речевых усилий. Тенденция к 
экономии физиологических затрат уже давно была отмечена лингвистами. Значение, 
выраженное особой формой, легче воспринимается, чем конгломерат значений, 
выражаемых одной формой. Совершенно естественно, что рано или поздно должен был 
произойти взрыв этой системы – и он произошел.

К чертам аналитизма в русском языке относят формы общего рода, двувидовые 
глаголы, неразличение рода в глаголах 3-его лица настоящего времени, аналитические 
прилагательные, несклоняемые существительные, многие аббревиатуры и др. 
Отличительной чертой этих форм является регулярность их употребления, вхождение в 
нормативную составляющую русского языка.

Аналитический строй технически более совершенен, хотя, по-видимому, 
неправомерно делать вывод, что аналитический строй отражает более высокоразвитое 
абстрактное мышление, поскольку во внутренней сфере языка постоянно действует 
множество других процессов, которые в корне изменяют ситуацию. Применительно к 
современному русскому действительно можно констатировать наличие двух 
противоположных, но взаимосвязанных тенденций – тенденций к интеграции и 
дифференциации в речемыслительной деятельности. 

Современной газете свойственна аргументированность изложения, поскольку 
материал подается аналитико-критически (а порой и полемически). Читателя не 
удовлетворяет догматичная и бездоказательная речь. Информативно-комментирующие 
и аналитические публикации характеризуются нейтральным тоном речи. Однако 
публицистическая аргументация тем и отличается от логического доказательства в 
научной речи, что преследует цель показать читателю убедительность авторской 
концепции. Аргументация, таким образом, направлена на то, чтобы мнение автора 
стало мнением адресата; при этом она обращена прежде всего к интеллекту, которому в 
наибольшей степени соответствует книжный характер синтаксиса, придаваемый 
причастными и деепричастными оборотами, обособленными логическими 
определениями, а также активным использованием подчинения. Все это обусловлено 
повышением роли аргументирующей речи в современной газете. 

Аргументирующей, убеждающей речи «импонируют» средства диалога: 
аргументация по природе диалогична, поскольку включает в себя не только основание 
авторского тезиса, но и опровержение антитезиса, предполагая спор с оппонентом.
Отсюда широкое употребление вопросо-ответных комплексов, риторических вопросов. 
Синтаксис убеждающей речи не обходится без модальности побуждения и без 
использования специальных средств (акцентуаторов), подчеркивающих модальность 
уверенности автора. 

Все это приводит к тому, что в публицистике при аргументации логическое 
убеждение дополняется риторическим (тропами и фигурами речи), а диалогичность
вызывает использование средств разговорной речи. Непринужденная диалоговая форма 
изложения экономического содержания неизбежно соотносится с активизацией устно-
разговорной стихии речи. Поэтому на газетной полосе информационно-аналитическая 
и экспрессивная функции обычно выступают в единстве, формируя аналитико-
воздействующую функцию. 

Еще одна особенность публицистического стиля связана с проявлением 
интеллектуальности речи. В том и состоит стилистическое мастерство журналиста, 

чтобы, исходя из требований конкретной коммуникации, использовать наилучшие в 
данном контексте языковые средства воздействия на читателя. Такие средства придают 
тексту: 1) документализм, который в терминах стилистики можно определить как 
подчеркнутую документально-фактологическую точность выражения, которая 
проявляется в терминированности речи, ограниченности метафоризации терминов; 
2) сдержанность, некоторую официальность либо «нейтральность», подчеркивающие 
значимость фактов, информации; эти черты реализуются в именном характере речи, 
особой фразеологии; 3) известную обобщенность и понятийность изложения как итог 
аналитичности и фактографичности; 4) аргументированность излагаемого материала.

Рассматривая доступность, присущую публицистическому стилю в целом, 
М.Н. Кожина пишет, что они должны соотноситься со сравнительной несложностью 
синтаксических конструкций (выражающейся даже при употреблении сложных 
предложений, прозрачностью их структуры, легкой ее членимостью и четкостью 
выражения смысловых и грамматических связей), а также с использованием 
общеупотребительной лексики и комментированием привлекаемой терминологии
[Кожина 1983:187]. Вместе с тем, обращаясь к текстам жанра аналитической статьи на 
экономические темы, мы сталкиваемся с положением, противоречащим данному 
обобщению: усложненным синтаксисом, насыщенностью терминологией, что 
приводит, на наш взгляд, к недостаточному пониманию текста читателями.

Свойственная газете рекламность как яркое средство, направленное на 
выполнение воздействующей функции текста, концентрированно представлена в 
заголовочных предложениях, подзаголовках, обращениях к читателю, проблемных 
вопросах и других способах и средствах формирования целого газетного комплекса.
Речевая выразительность реализуется в стилевом «эффекте новизны», в стремлении к 
необычности, свежести словосочетаний, кроме того, в желании избегать повторений 
одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах небольшого контекста, в 
широком применении средств словесной образности, экспрессивного синтаксиса.

Е.Ф. Ковлакас замечает, что чем дальше продвигается экономика по пути 
реформы, тем очевиднее становится, что наиболее сложным объектом реформирования 
являются не хозяйственные связи (хотя процесс их преобразования сам по себе 
мучителен), а прежде всего сам человек. Речь идет не просто о получении новых 
рыночных навыков поведения, но о подготовке все большего количества новых 
специалистов, об обеспечении адекватной теоретической базы реформ и т.п. Задача 
перехода на иную модель развития диктует необходимость качественных 
преобразований массового сознания, преодоления целого ряда «исторически 
сложившихся стереотипов» мышления, выработки иного психологического типа 
поведения [Ковлакас 2003:69].

Процесс познания осуществляется при помощи целой системы «фильтров», 
корректирующих, деформирующих и, в конечном счете, конструирующих образ 
изучаемого объекта. Действие таких «фильтров» в значительной мере основано на 
функциях языка. Язык – необходимый посредник практически в любой деятельности 
человека. Он имеет достаточно сложную структуру, поэтому можно выделить три 
качественно разнородных слоя языкового опосредования в экономическом познании: 1) 
естественный (общекультурный) язык как средство описания экономических явлений 
в повседневной жизни – ему соответствует собственно языковой фильтр; 2) 
терминология экономической науки как инструмент научного описания экономической 
реальности – ей соответствует онтологический фильтр; 3) внешнее, прежде всего 
литературное, оформление экономических текстов – ему соответствует риторический
фильтр.
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пределах мышления и речи. Как считают Е.А. Брызгунова, Л.Л. Буланин, В.А. Плунгян 
и др., в современном русском языке наблюдаются две противоположные тенденции: с 
одной стороны, тенденция к абстрагированию мышления, с другой – детализация, 
уточнение, дифференциация каких-либо явлений.

Усиление аналитизма, на первый взгляд, противоречит одному из важных 
принципов развития языка – принципу экономии речевых усилий. Тенденция к 
экономии физиологических затрат уже давно была отмечена лингвистами. Значение, 
выраженное особой формой, легче воспринимается, чем конгломерат значений, 
выражаемых одной формой. Совершенно естественно, что рано или поздно должен был 
произойти взрыв этой системы – и он произошел.

К чертам аналитизма в русском языке относят формы общего рода, двувидовые 
глаголы, неразличение рода в глаголах 3-его лица настоящего времени, аналитические 
прилагательные, несклоняемые существительные, многие аббревиатуры и др. 
Отличительной чертой этих форм является регулярность их употребления, вхождение в 
нормативную составляющую русского языка.

Аналитический строй технически более совершенен, хотя, по-видимому, 
неправомерно делать вывод, что аналитический строй отражает более высокоразвитое 
абстрактное мышление, поскольку во внутренней сфере языка постоянно действует 
множество других процессов, которые в корне изменяют ситуацию. Применительно к 
современному русскому действительно можно констатировать наличие двух 
противоположных, но взаимосвязанных тенденций – тенденций к интеграции и 
дифференциации в речемыслительной деятельности. 

Современной газете свойственна аргументированность изложения, поскольку 
материал подается аналитико-критически (а порой и полемически). Читателя не 
удовлетворяет догматичная и бездоказательная речь. Информативно-комментирующие 
и аналитические публикации характеризуются нейтральным тоном речи. Однако 
публицистическая аргументация тем и отличается от логического доказательства в 
научной речи, что преследует цель показать читателю убедительность авторской 
концепции. Аргументация, таким образом, направлена на то, чтобы мнение автора 
стало мнением адресата; при этом она обращена прежде всего к интеллекту, которому в 
наибольшей степени соответствует книжный характер синтаксиса, придаваемый 
причастными и деепричастными оборотами, обособленными логическими 
определениями, а также активным использованием подчинения. Все это обусловлено 
повышением роли аргументирующей речи в современной газете. 

Аргументирующей, убеждающей речи «импонируют» средства диалога: 
аргументация по природе диалогична, поскольку включает в себя не только основание 
авторского тезиса, но и опровержение антитезиса, предполагая спор с оппонентом.
Отсюда широкое употребление вопросо-ответных комплексов, риторических вопросов. 
Синтаксис убеждающей речи не обходится без модальности побуждения и без 
использования специальных средств (акцентуаторов), подчеркивающих модальность 
уверенности автора. 

Все это приводит к тому, что в публицистике при аргументации логическое 
убеждение дополняется риторическим (тропами и фигурами речи), а диалогичность
вызывает использование средств разговорной речи. Непринужденная диалоговая форма 
изложения экономического содержания неизбежно соотносится с активизацией устно-
разговорной стихии речи. Поэтому на газетной полосе информационно-аналитическая 
и экспрессивная функции обычно выступают в единстве, формируя аналитико-
воздействующую функцию. 

Еще одна особенность публицистического стиля связана с проявлением 
интеллектуальности речи. В том и состоит стилистическое мастерство журналиста, 

чтобы, исходя из требований конкретной коммуникации, использовать наилучшие в 
данном контексте языковые средства воздействия на читателя. Такие средства придают 
тексту: 1) документализм, который в терминах стилистики можно определить как 
подчеркнутую документально-фактологическую точность выражения, которая 
проявляется в терминированности речи, ограниченности метафоризации терминов; 
2) сдержанность, некоторую официальность либо «нейтральность», подчеркивающие 
значимость фактов, информации; эти черты реализуются в именном характере речи, 
особой фразеологии; 3) известную обобщенность и понятийность изложения как итог 
аналитичности и фактографичности; 4) аргументированность излагаемого материала.

Рассматривая доступность, присущую публицистическому стилю в целом, 
М.Н. Кожина пишет, что они должны соотноситься со сравнительной несложностью 
синтаксических конструкций (выражающейся даже при употреблении сложных 
предложений, прозрачностью их структуры, легкой ее членимостью и четкостью 
выражения смысловых и грамматических связей), а также с использованием 
общеупотребительной лексики и комментированием привлекаемой терминологии
[Кожина 1983:187]. Вместе с тем, обращаясь к текстам жанра аналитической статьи на 
экономические темы, мы сталкиваемся с положением, противоречащим данному 
обобщению: усложненным синтаксисом, насыщенностью терминологией, что 
приводит, на наш взгляд, к недостаточному пониманию текста читателями.

Свойственная газете рекламность как яркое средство, направленное на 
выполнение воздействующей функции текста, концентрированно представлена в 
заголовочных предложениях, подзаголовках, обращениях к читателю, проблемных 
вопросах и других способах и средствах формирования целого газетного комплекса.
Речевая выразительность реализуется в стилевом «эффекте новизны», в стремлении к 
необычности, свежести словосочетаний, кроме того, в желании избегать повторений 
одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах небольшого контекста, в 
широком применении средств словесной образности, экспрессивного синтаксиса.

Е.Ф. Ковлакас замечает, что чем дальше продвигается экономика по пути 
реформы, тем очевиднее становится, что наиболее сложным объектом реформирования 
являются не хозяйственные связи (хотя процесс их преобразования сам по себе 
мучителен), а прежде всего сам человек. Речь идет не просто о получении новых 
рыночных навыков поведения, но о подготовке все большего количества новых 
специалистов, об обеспечении адекватной теоретической базы реформ и т.п. Задача 
перехода на иную модель развития диктует необходимость качественных 
преобразований массового сознания, преодоления целого ряда «исторически 
сложившихся стереотипов» мышления, выработки иного психологического типа 
поведения [Ковлакас 2003:69].

Процесс познания осуществляется при помощи целой системы «фильтров», 
корректирующих, деформирующих и, в конечном счете, конструирующих образ 
изучаемого объекта. Действие таких «фильтров» в значительной мере основано на 
функциях языка. Язык – необходимый посредник практически в любой деятельности 
человека. Он имеет достаточно сложную структуру, поэтому можно выделить три 
качественно разнородных слоя языкового опосредования в экономическом познании: 1) 
естественный (общекультурный) язык как средство описания экономических явлений 
в повседневной жизни – ему соответствует собственно языковой фильтр; 2) 
терминология экономической науки как инструмент научного описания экономической 
реальности – ей соответствует онтологический фильтр; 3) внешнее, прежде всего 
литературное, оформление экономических текстов – ему соответствует риторический
фильтр.
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Языковой фильтр – это фильтр естественного языка – общекультурный фактор, от 
экономической науки независимый. Одной из главных функций научной терминологии 
является ослабление зависимости науки от многозначности слов естественного языка.

Два других фильтра действуют внутри самой науки. Они не только опосредуют
деятельность ученого, но и формируются в этой деятельности. Язык здесь 
инструментален, при этом языковые средства и их функциональная значимость могут 
существенно различаться. Одно дело – научная терминология как инструмент в 
процессе получения нового знания, другое – язык как средство представить уже 
полученный результат. В первом случае язык выступает посредником между ученым и 
объектом познания, и на этой основе формируется онтологический фильтр, 
определяющий, как исследователь «видит» свою предметную область. Во втором 
случае речь идет об отношениях между ученым и пользователем научного знания (в 
самой науке или вне ее) – здесь действует риторический фильтр.

Риторический фильтр в современных работах по риторике понимается 
неоднозначно. Его можно рассматривать как следующий уровень взаимодействия 
экономики и лингвистики. В узком смысле риторика – это искусство владения формой, 
прежде всего мастерство, умение придать тексту адекватный литературный вид. Для 
риторического подхода в широком смысле слова язык не самоцель, а это способ 
фиксации мыслей автора, которые и подлежат расшифровке. Предполагается, что 
научное знание эмпирически существует не иначе, как изложенное средствами языка, 
то есть как совокупность текстов, или дискурс. Акцент можно поставить на отношения 
между носителем знания и его пользователем, в отличие от отношений между 
субъектом и объектом познания. Интерес к научной риторике – это прежде всего 
интерес к тому, как ученые используют имеющуюся у них свободу самовыражения. 
Разумеется, эта свобода не безгранична: «ученый утратит свой статус, если допустит 
фальсификацию научных результатов или начнет излагать свои собственные фантазии» 
[Ковлакас 2010:37-38].

Объяснение лингвистической детерминированности общества следует искать как 
в возможных процессах интеграции, то есть сближения и связи экономики и 
лингвистики, так и в процессах взаимодействия, т.е. отражающих процессах 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение 
одним объектом другого.

Если предположить, что в будущем наиболее перспективными окажутся 
информационно-аналитические издания газеты, то логично представить, что это 
привело бы к «сокращению» значимости экспрессивной функции и заметной 
трансформации газетного стиля. Однако сохранение функционального предназначения 
современной газеты – не только информировать, но и воздействовать на читателя –
газета как разновидность публицистики «обслуживает» в сфере именно общественно-
экономических и политических отношений, неизбежно требует сохранения 
функционально-стилистических особенностей современного публицистического стиля, 
в частности, единства публицистического и научного начал в жанре аналитической 
статьи экономической направленности.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в теоретической журналистике отмечается 
потребность в увеличении количества аналитических публикаций в газете и 
подчеркивается актуальность более глубокого освоения этого жанра. Аналитическая 
статья характеризуется совокупностью стилевых черт, присущих научному и 
публицистическому стилям речи. О двуединой основе текстов этого жанра имеются 
замечания Е.Д. Поливанова, Д.С. Лихачева, М.Л. Хазина, В.М. Зазнобина, Г.Г. Кипиани 
и др.

Если рассматривать в целом современную «публицистическую картину мира» 

(Г.Я. Солганик), то можно увидеть, что она усложнилась по сравнению с 
предшествующим периодом, так как стала включать в себя все виды оценки, 
распределяемой в соответствии с оппозицией «свое» / «чужое» (а не только классовое): 
общесоциальную, классовую, групповую, индивидуальную и др.

Таким образом, шкала ценностей в языке публицистики представляется 
универсальным способом отбора и создания речевых средств, ориентированных на 
выражение авторской мировоззренческой позиции [Клушина 2008: 483].

Определим алгоритм действий по реконструкции «позиции автора» в его 
коммуникативно-воздействующей стратегии. Предполагаем, что позицию автора 
можно реконструировать, установив медиасобытие как совокупность экономических 
терминов, их интерпретацию посредством цепочки аргументов, т.е. аргументацию
медиасобытия в коммуникативной стратегии журналиста, и накопление дискурсивного 
смысла, обладающего воздействующей на читателя функцией.

Интерпретируя медиасобытие, автор может не только выражать свое 
мироощущение, но и управлять массмедийными процессами и явлениями. Умение 
компетентно и профессионально аргументировать свою позицию позволяет автору 
завоевать симпатию читателей и привлечь их внимание к событию, а также к своей 
личности. Итак, интерпретацию и аргументацию можно рассматривать как принципы 
авторского позиционирования, как интенциальные категории.

Акцент на воздействующей функции массмедийного текста актуализирует 
значимость нового стилистического направления – коммуникативной стилистики, 
объектом которой становится медиатекст, ориентированный на интерпретацию 
медиасобытия. В аналитических статьях на экономические темы под 
будем понимать совокупность экономических терминированных понятий аналогично 
терминированному понятию эпистемической ситуации как единицы смысловой 
структуры научного текста [Котюрова 1988, 2011; Баженова 2001 и др.], которые в 
медиатексте «функционируют как накопители смысла, как обменный пункт между 
старым и новым... Двойной смысл приобретает характер экспрессивной функции по 
отношению к обозначенной реальности (Курсив наш. – А.К. и М.К.)» [Рикёр 1995:107].

В коммуникативной стилистике отмечается целенаправленность медиатекста в 
событийном аспекте, то есть в медиадискурсе, в совокупности с 
экстралингвистическими, а именно прагматическими и социокультурными, факторами 
[Сметанина 2002:44]. Очевидно, что именно медиадискурс как отобранные автором 
медиасобытия (совокупности и даже единства тесно связанных экономических 
терминов) управляет накоплением и дальнейшим формированием смысла каждого 
компонента создаваемой совокупности понятий.

В контексте нашего рассуждения интересно вполне определенное высказывание 
Е.Л. Вартановой с соавторами о коммуникативной матрице «событие-медиасобытие-
медиатекст», воспринимаемой как феномен современного информационного общества, 
которое «активно вовлекает в массовый информационный процесс в качестве и 
потребителей, и создателей качественного информационного продукта всех основных 
участников социальных действий» [Вартанова 2009:76] – автора и читателя.

Коммуникативная матрица журналиста дает возможность осмыслить предмет 
рассмотрения с разных сторон в контексте общей массмедиальной парадигмы. Понятие 
медиатекста расширяет границы не только медиакультуры в целом, но и жанроведения 
в частности. Найти свой жанр, свою форму общения в процессе глобализации – отнюдь 
не простая задача.

Конечно, медиажанр – понятие условное. Как представляется, еще более 
условным является понятие позиции автора. Здесь уместно привести замечание 
теоретика журналистики А.А. Тертычного: «Говорить о том, у какого обозревателя 
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Языковой фильтр – это фильтр естественного языка – общекультурный фактор, от 
экономической науки независимый. Одной из главных функций научной терминологии 
является ослабление зависимости науки от многозначности слов естественного языка.

Два других фильтра действуют внутри самой науки. Они не только опосредуют
деятельность ученого, но и формируются в этой деятельности. Язык здесь 
инструментален, при этом языковые средства и их функциональная значимость могут 
существенно различаться. Одно дело – научная терминология как инструмент в 
процессе получения нового знания, другое – язык как средство представить уже 
полученный результат. В первом случае язык выступает посредником между ученым и 
объектом познания, и на этой основе формируется онтологический фильтр, 
определяющий, как исследователь «видит» свою предметную область. Во втором 
случае речь идет об отношениях между ученым и пользователем научного знания (в 
самой науке или вне ее) – здесь действует риторический фильтр.

Риторический фильтр в современных работах по риторике понимается 
неоднозначно. Его можно рассматривать как следующий уровень взаимодействия 
экономики и лингвистики. В узком смысле риторика – это искусство владения формой, 
прежде всего мастерство, умение придать тексту адекватный литературный вид. Для 
риторического подхода в широком смысле слова язык не самоцель, а это способ 
фиксации мыслей автора, которые и подлежат расшифровке. Предполагается, что 
научное знание эмпирически существует не иначе, как изложенное средствами языка, 
то есть как совокупность текстов, или дискурс. Акцент можно поставить на отношения 
между носителем знания и его пользователем, в отличие от отношений между 
субъектом и объектом познания. Интерес к научной риторике – это прежде всего 
интерес к тому, как ученые используют имеющуюся у них свободу самовыражения. 
Разумеется, эта свобода не безгранична: «ученый утратит свой статус, если допустит 
фальсификацию научных результатов или начнет излагать свои собственные фантазии» 
[Ковлакас 2010:37-38].

Объяснение лингвистической детерминированности общества следует искать как 
в возможных процессах интеграции, то есть сближения и связи экономики и 
лингвистики, так и в процессах взаимодействия, т.е. отражающих процессах 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение 
одним объектом другого.

Если предположить, что в будущем наиболее перспективными окажутся 
информационно-аналитические издания газеты, то логично представить, что это 
привело бы к «сокращению» значимости экспрессивной функции и заметной 
трансформации газетного стиля. Однако сохранение функционального предназначения 
современной газеты – не только информировать, но и воздействовать на читателя –
газета как разновидность публицистики «обслуживает» в сфере именно общественно-
экономических и политических отношений, неизбежно требует сохранения 
функционально-стилистических особенностей современного публицистического стиля, 
в частности, единства публицистического и научного начал в жанре аналитической 
статьи экономической направленности.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в теоретической журналистике отмечается 
потребность в увеличении количества аналитических публикаций в газете и 
подчеркивается актуальность более глубокого освоения этого жанра. Аналитическая 
статья характеризуется совокупностью стилевых черт, присущих научному и 
публицистическому стилям речи. О двуединой основе текстов этого жанра имеются 
замечания Е.Д. Поливанова, Д.С. Лихачева, М.Л. Хазина, В.М. Зазнобина, Г.Г. Кипиани 
и др.

Если рассматривать в целом современную «публицистическую картину мира» 

(Г.Я. Солганик), то можно увидеть, что она усложнилась по сравнению с 
предшествующим периодом, так как стала включать в себя все виды оценки, 
распределяемой в соответствии с оппозицией «свое» / «чужое» (а не только классовое): 
общесоциальную, классовую, групповую, индивидуальную и др.

Таким образом, шкала ценностей в языке публицистики представляется 
универсальным способом отбора и создания речевых средств, ориентированных на 
выражение авторской мировоззренческой позиции [Клушина 2008: 483].

Определим алгоритм действий по реконструкции «позиции автора» в его 
коммуникативно-воздействующей стратегии. Предполагаем, что позицию автора 
можно реконструировать, установив медиасобытие как совокупность экономических 
терминов, их интерпретацию посредством цепочки аргументов, т.е. аргументацию
медиасобытия в коммуникативной стратегии журналиста, и накопление дискурсивного 
смысла, обладающего воздействующей на читателя функцией.

Интерпретируя медиасобытие, автор может не только выражать свое 
мироощущение, но и управлять массмедийными процессами и явлениями. Умение 
компетентно и профессионально аргументировать свою позицию позволяет автору 
завоевать симпатию читателей и привлечь их внимание к событию, а также к своей 
личности. Итак, интерпретацию и аргументацию можно рассматривать как принципы 
авторского позиционирования, как интенциальные категории.

Акцент на воздействующей функции массмедийного текста актуализирует 
значимость нового стилистического направления – коммуникативной стилистики, 
объектом которой становится медиатекст, ориентированный на интерпретацию 
медиасобытия. В аналитических статьях на экономические темы под 
будем понимать совокупность экономических терминированных понятий аналогично 
терминированному понятию эпистемической ситуации как единицы смысловой 
структуры научного текста [Котюрова 1988, 2011; Баженова 2001 и др.], которые в 
медиатексте «функционируют как накопители смысла, как обменный пункт между 
старым и новым... Двойной смысл приобретает характер экспрессивной функции по 
отношению к обозначенной реальности (Курсив наш. – А.К. и М.К.)» [Рикёр 1995:107].

В коммуникативной стилистике отмечается целенаправленность медиатекста в 
событийном аспекте, то есть в медиадискурсе, в совокупности с 
экстралингвистическими, а именно прагматическими и социокультурными, факторами 
[Сметанина 2002:44]. Очевидно, что именно медиадискурс как отобранные автором 
медиасобытия (совокупности и даже единства тесно связанных экономических 
терминов) управляет накоплением и дальнейшим формированием смысла каждого 
компонента создаваемой совокупности понятий.

В контексте нашего рассуждения интересно вполне определенное высказывание 
Е.Л. Вартановой с соавторами о коммуникативной матрице «событие-медиасобытие-
медиатекст», воспринимаемой как феномен современного информационного общества, 
которое «активно вовлекает в массовый информационный процесс в качестве и 
потребителей, и создателей качественного информационного продукта всех основных 
участников социальных действий» [Вартанова 2009:76] – автора и читателя.

Коммуникативная матрица журналиста дает возможность осмыслить предмет 
рассмотрения с разных сторон в контексте общей массмедиальной парадигмы. Понятие 
медиатекста расширяет границы не только медиакультуры в целом, но и жанроведения 
в частности. Найти свой жанр, свою форму общения в процессе глобализации – отнюдь 
не простая задача.

Конечно, медиажанр – понятие условное. Как представляется, еще более 
условным является понятие позиции автора. Здесь уместно привести замечание 
теоретика журналистики А.А. Тертычного: «Говорить о том, у какого обозревателя 



330 Мария Котюрова, Алевтина Кетова

верная позиция, у кого – неверная, не имеет смысла. Важно говорить лишь о том, чтобы 
позиция журналиста была ясна для аудитории. Позиция – это “лицо” автора» 
[Тертычный 2000:8].

Позиция автора особенно важна в современных аналитических публикациях, и 
она неизбежно проявляется уже на начальной стадии работы над материалом. 
Сложность структурной организации аналитических жанров заключается в том, что 
журналист, как правило, имеет дело с различными фактами, которые требуют 
тщательного отбора, группировки, установления причинно-следственных связей между 
ними и т.д. Именно на этом этапе творческого процесса решаются основные вопросы, 
связанные с организацией фактов в общую структурную ткань произведения. 
Целостность текста может быть достигнута при наличии определенной концепции, 
идеи или установки. При этом необходимо выделить существенные факты, выявить 
узловые моменты основной проблемы и отобрать метод представления 
фактологических данных. Все это даст возможность определить целесообразную 
композицию компонентов текста, в частности, не просто предъявить читателю факты, а 
представить их в качестве аргументов в контексте интерпретируемой проблемы / 
медиасобытия.

Позиция автора, на наш взгляд, принципиально важна для создания 
аналитической статьи. Интерпретируя медиасобытие и включая в его контекст 
фактологические иллюстрации, автор не только выражает свое мироощущение, но и 
управляет массмедийными процессами и явлениями. Компетентная и 
профессиональная аргументация своей позиции позволяет автору привлечь внимание 
читателей. Правомерно утверждать, что интерпретацию и аргументацию можно 
рассматривать как принципы авторского позиционирования.

Интерпретация и аргументация – комплементарные, то есть дополнительные, 
принципы текстообразования в жанре аналитической публицистической статьи. В 
аналитической статье проблема в контексте медиасобытия становится объектом 
интерпретации. Кроме того, автор-интерпретатор «зависим» не только от 
интерпретируемого материала, но и от адресата. Поэтому аргументация, 
предполагающая установление истинности какого-либо утверждения, воспринимается 
в качестве связующего звена между автором, интерпретируемой проблемой и 
читателем.

Особенности построения аналитической статьи позволяют осознать степень ее 
воздействия на читателя в зависимости от позиции автора. Важно подчеркнуть, что 
позиция автора репрезентируется посредством таких компонентов коммуникативной 
стратегии, как точная постановка проблемы в контексте медиатекста, а также 
убедительная интерпретация медиасобытия и аргументация способов решения 
проблемы.

В аналитической статье автор подвергает медиасобытие интерпретации 
посредством аргументов, представленных в виде имплицитного и эксплицитного 
сопоставления тезисов и антитезисов. Тем самым журналист стимулирует рефлексию 
читателя, в результате чего осуществляет воздействие на его понимание и оценку 
метасобытия. Не случайно автор не дает определенного ответа, а в качестве аргументов 
своей интерпретирующей позиции приводит и медиасобытия, и суждения 
авторитетных лиц. 

Проведенный анализ (описание в статье опущено) стилистических особенностей 
выражения единства публицистического и научного начал в жанре аналитической 
статьи экономической направленности позволяет сделать следующие выводы:

Функциональные стили складываются из особых единиц и, тем не менее, не 
могут быть жестко разграничены. Устойчивые единицы, характерные для одного стиля, 

встречаются в текстах другого стиля. Взаимопроникновение стилей не может быть 
рассмотрено достаточно полно без выделения характерных черт каждого из них.

Стилистические особенности научного стиля объясняются предназначенностью 
научных текстов для передачи объективной, как бы обезличенной информации о 
природе, человеке и обществе. Научный стиль должен обеспечивать ясность, точность, 
объективность, логичность и доказательность изложения, воспроизводимость 
экспериментальных научных результатов любым другим ученым, полноту 
информации.

Представленный анализ газетной аналитической статьи экономической 
направленности позволяет закрепить мнение о том, что данный жанр находится как бы 
на пересечении двух стилей – научного и публицистического. Во всяком случае, в нем 
действительно используются приемы и средства этих стилей. Жанр аналитической 
статьи оказывается областью живых межстилевых взаимодействий, что приводит к 
усложнению его структуры. 
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верная позиция, у кого – неверная, не имеет смысла. Важно говорить лишь о том, чтобы 
позиция журналиста была ясна для аудитории. Позиция – это “лицо” автора» 
[Тертычный 2000:8].

Позиция автора особенно важна в современных аналитических публикациях, и 
она неизбежно проявляется уже на начальной стадии работы над материалом. 
Сложность структурной организации аналитических жанров заключается в том, что 
журналист, как правило, имеет дело с различными фактами, которые требуют 
тщательного отбора, группировки, установления причинно-следственных связей между 
ними и т.д. Именно на этом этапе творческого процесса решаются основные вопросы, 
связанные с организацией фактов в общую структурную ткань произведения. 
Целостность текста может быть достигнута при наличии определенной концепции, 
идеи или установки. При этом необходимо выделить существенные факты, выявить 
узловые моменты основной проблемы и отобрать метод представления 
фактологических данных. Все это даст возможность определить целесообразную 
композицию компонентов текста, в частности, не просто предъявить читателю факты, а 
представить их в качестве аргументов в контексте интерпретируемой проблемы / 
медиасобытия.

Позиция автора, на наш взгляд, принципиально важна для создания 
аналитической статьи. Интерпретируя медиасобытие и включая в его контекст 
фактологические иллюстрации, автор не только выражает свое мироощущение, но и 
управляет массмедийными процессами и явлениями. Компетентная и 
профессиональная аргументация своей позиции позволяет автору привлечь внимание 
читателей. Правомерно утверждать, что интерпретацию и аргументацию можно 
рассматривать как принципы авторского позиционирования.

Интерпретация и аргументация – комплементарные, то есть дополнительные, 
принципы текстообразования в жанре аналитической публицистической статьи. В 
аналитической статье проблема в контексте медиасобытия становится объектом 
интерпретации. Кроме того, автор-интерпретатор «зависим» не только от 
интерпретируемого материала, но и от адресата. Поэтому аргументация, 
предполагающая установление истинности какого-либо утверждения, воспринимается 
в качестве связующего звена между автором, интерпретируемой проблемой и 
читателем.

Особенности построения аналитической статьи позволяют осознать степень ее 
воздействия на читателя в зависимости от позиции автора. Важно подчеркнуть, что 
позиция автора репрезентируется посредством таких компонентов коммуникативной 
стратегии, как точная постановка проблемы в контексте медиатекста, а также 
убедительная интерпретация медиасобытия и аргументация способов решения 
проблемы.

В аналитической статье автор подвергает медиасобытие интерпретации 
посредством аргументов, представленных в виде имплицитного и эксплицитного 
сопоставления тезисов и антитезисов. Тем самым журналист стимулирует рефлексию 
читателя, в результате чего осуществляет воздействие на его понимание и оценку 
метасобытия. Не случайно автор не дает определенного ответа, а в качестве аргументов 
своей интерпретирующей позиции приводит и медиасобытия, и суждения 
авторитетных лиц. 

Проведенный анализ (описание в статье опущено) стилистических особенностей 
выражения единства публицистического и научного начал в жанре аналитической 
статьи экономической направленности позволяет сделать следующие выводы:

Функциональные стили складываются из особых единиц и, тем не менее, не 
могут быть жестко разграничены. Устойчивые единицы, характерные для одного стиля, 

встречаются в текстах другого стиля. Взаимопроникновение стилей не может быть 
рассмотрено достаточно полно без выделения характерных черт каждого из них.

Стилистические особенности научного стиля объясняются предназначенностью 
научных текстов для передачи объективной, как бы обезличенной информации о 
природе, человеке и обществе. Научный стиль должен обеспечивать ясность, точность, 
объективность, логичность и доказательность изложения, воспроизводимость 
экспериментальных научных результатов любым другим ученым, полноту 
информации.

Представленный анализ газетной аналитической статьи экономической 
направленности позволяет закрепить мнение о том, что данный жанр находится как бы 
на пересечении двух стилей – научного и публицистического. Во всяком случае, в нем 
действительно используются приемы и средства этих стилей. Жанр аналитической 
статьи оказывается областью живых межстилевых взаимодействий, что приводит к 
усложнению его структуры. 
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С демократизирането на комуникацията чрез навлизането на интернет и 
мобилните медии абдикирането на комерсиалните медийни организации от 
обществения им ангажимент се случва все по-интензивно. Очакването, че те ще 
отговорят на императивите, наложени както от новите медии (ново отношение към 
публиката, нови журналистически стандарти и практики, нови обвързаности с 
гражданството), така и от мрежовото общество, не се случва. Настоящата публикация се 
опитва да анализира причините, поради които традиционните корпоративни медии не 
само отказват промяната, но и задълбочават кризата в журналистическата професия. 
Тук ще коментирам само един аспект от проблематиката, свързан основно с 
отношението комерсиални медии: аудитория.

Вие родихте Черната Златка. В такъв грях ни обвинява нас, публиката, М. 
Карбовски в интервю с Черната Златка, излъчено на 6 октомври 2012 в предаването 
Отечествен фронт по Нова ТВ, където водещият заявява още: Защо се занимаваме с 
нея. Първо, защото вие се интересувате от нея. Второ, вие сте виновни заради нея ... 
Вие я създадохте. А сега аз трябва да се занимавам с нея ... Цитатът илюстрира 
позицията на всяка една комерсиална медийна организация, а и на голяма част от 
журналистите. Поставянето на аудиторията в позицията на принципал, налагащ 
политиката на продуциране на журналистика, разбира се, е демагогия, описвана с 
термина пазарна цензура, въведен някъде около 80-те години на миналия век. 
Обобщено смисълът, който се крие зад понятието, може да се формулира по следния 
начин: практики на масовите медии, които са насочени към интензифицирането на 
печалбите им, на консумеризма, към налагането на определени корпоративни ценности 
чрез продукцията и дистрибуцията на медийно съдържание, като тези корпоративни 
интереси се маскират като избор на публиката, от една страна, и, от друга, като 
компонент от журналистическия професионализъм, като начин, по който медийната 
система по принцип функционира. Всъщност става дума за интенционална 
корпоративна политика, която се реализира в две посоки. Първо, снемане на разликата 
между корпоративен и журналистически професионализъм, като принципите на 
корпоративния професионализъм се превръщат в доминиращи и медийните 
организации подменят същността на самата професия, трансформират отговорността 
пред публиката от граждани в отговорност пред публиката от консуматори. Освен това 
по този начин се създава възможност за влияние от страна на собствениците на 
съответната медия и за налагане на техните политически, икономически и културни 
пристрастия. Второ, възпитаване на публика- цензор чрез системното прилагане на 

механизми, които намаляват гражданската чувствителност на публиката и изкривяват 
представите за журналистика, т.е. публиката действа като информационен филтър за 
всичко онова, което надхвърля изградените у нея от медийните институции представи 
за журналистическо и гражданско. Тази втора линия се реализира чрез управление на 
процесите по таблоидизация на съдържанието1, управление на езиковия код2,
управление на новините3, управление на достъпа на публиката до продуцентската 
позиция4.

Двете тенденции – налагане на корпоративния над журналистическия 
професионализъм и възпитаването на публика-цензор – са взаимно обвързани, 
предполагат се, стоят в основата на комерсиалния медиен модел и оказват натиск върху 
истинските журналистически инициативи. Те са възможни, обаче, единствено при 
удържането на традиционния модел на масовата комуникация, защото точно при него 
аудиторията е онзи елемент от комуникативната верига, който най-успешно може да се 
използва за реализация на печалби. Осъществяването на корпоративната идеология 
зависи от успешното функциониране на бизнес модела й, а той от своя страна е 
обвързан с масовата публика – комерсиалните масови медии, за да оцелеят, се нуждаят 
от цялата аудитория, а не от отделен фрагмент от нея. Тръгвайки от тази позиция, 
традиционните медийни организации мислят света и аудиториите си монолитно. Те не 
желаят да се простят с цялото внимание и да признаят, че вече съществуват множество 
публики, а не единна аудитория. Фрагментирането, индивидуализирането на 
новинарските материали остава извън редакционната политика. Тръгва се точно в 
обратната посока – под натиска за печалба медийният продукт се фабрикува за
типичните зрители (в терминологията на Стейнър), които са три четвърти от цялата 
публика, ниско образовани, гледат всичко и се интересуват преди всичко от 
развлечението [Стейнър 1963: 231]. Публика с такъв профил лесно може да бъде 
научена, че бащинството на С.  Станишев, „мъдростите” на Б. Борисов, клюките на Яне 
Янев, хулиганските изстъпления на Волен Сидеров, катастрофите, грипните епидемии,  
убийствата, ежедневието на звездите са новините, които трябва да ни вълнуват; че 
изказванията на политиците и обслужващите ги експерти са единственият източник на 
новини; че разказът на полицията за нейно разследване, драматизиран във филм от М. 
Бенатова, е разследваща журналистика; че да разпространиш слуха за офшорките на 
президента, без да провериш фактите, е нормална журналистическа практика и пр. 
Останалата една четвърт от аудиторията очаква друг тип журналистическа работа, 
отговаряща на много по-високи професионални стандарти, но новините не се 
фабрикуват за нея и тя няма какво друго да прави освен да се забавлява с подобен тип 
текстове. Тази част от публиката може да открие други източници за информиране, 
докато трите четвърти живеят с нагласата, че гледат „новините такива, каквито са”, че 

1 Всеки един аспект от политическата, икономическата, социалната, културната сфера е пречупен 
през скандала, атрактивното, персоналното, сензацията. Един универсален жанр – инфотейнмънтът –
опакова актуалната информация и я поднася на реципиентите.
2 Журналистите работят с установен в процеса на професионалните им практики терминологичен 
апарат, който е инструмент за реализиране на целите и функциите й. Специфичното за журналистиката 
говорене става обект на посегателство от страна на медийните институции, които инициират промяна в 
смисъла на установени за журналистическата професия езикови знаци термини, като по този начин си 
осигуряват комфорта да налагат своя смисъл, а не журналистическия. Корпоративният дискурсен ред 
еманципира термина от отговорностите му в съответната терминологична система, като за целта 
езиковият знак насилствено се откъсва от денотата си и се включва в друг режим на обозначаване.
3 Управление на новините наричам всички онези процеси, свързани със събирането, 
селектирането, редактирането, производството и дистрибуцията на новинарските текстове според 
нормите на медийната организация.
4 Техниките, които дадена медийна организация, прилага при интегриране на аудиторията в 
продуцирането на медийни продукти. 



333Вие родихте черната Златка

-

swelikova@abv.bg

Abstract: This article comments on the reasons that have led to the dysfunctional corporate model of 
traditional media which, based on the paradigm of mass communication, follows two major tendencies –
subjecting journalistic professionalism to the corporate one and to educating a censoring audience. The outcomes 
are the unconditional denial of opening the imperatives forced by both new media and the network society, the 
intensifying abdication of journalists from their public responsibility to the audience and its transformation into 
an ally in imposing a mediocre form of journalism.    

Key words: journalism, audience, censorship, tabloidization,  journalistic professionalism,  corporate  
professionalism,  mediocre

С демократизирането на комуникацията чрез навлизането на интернет и 
мобилните медии абдикирането на комерсиалните медийни организации от 
обществения им ангажимент се случва все по-интензивно. Очакването, че те ще 
отговорят на императивите, наложени както от новите медии (ново отношение към 
публиката, нови журналистически стандарти и практики, нови обвързаности с 
гражданството), така и от мрежовото общество, не се случва. Настоящата публикация се 
опитва да анализира причините, поради които традиционните корпоративни медии не 
само отказват промяната, но и задълбочават кризата в журналистическата професия. 
Тук ще коментирам само един аспект от проблематиката, свързан основно с 
отношението комерсиални медии: аудитория.

Вие родихте Черната Златка. В такъв грях ни обвинява нас, публиката, М. 
Карбовски в интервю с Черната Златка, излъчено на 6 октомври 2012 в предаването 
Отечествен фронт по Нова ТВ, където водещият заявява още: Защо се занимаваме с 
нея. Първо, защото вие се интересувате от нея. Второ, вие сте виновни заради нея ... 
Вие я създадохте. А сега аз трябва да се занимавам с нея ... Цитатът илюстрира 
позицията на всяка една комерсиална медийна организация, а и на голяма част от 
журналистите. Поставянето на аудиторията в позицията на принципал, налагащ 
политиката на продуциране на журналистика, разбира се, е демагогия, описвана с 
термина пазарна цензура, въведен някъде около 80-те години на миналия век. 
Обобщено смисълът, който се крие зад понятието, може да се формулира по следния 
начин: практики на масовите медии, които са насочени към интензифицирането на 
печалбите им, на консумеризма, към налагането на определени корпоративни ценности 
чрез продукцията и дистрибуцията на медийно съдържание, като тези корпоративни 
интереси се маскират като избор на публиката, от една страна, и, от друга, като 
компонент от журналистическия професионализъм, като начин, по който медийната 
система по принцип функционира. Всъщност става дума за интенционална 
корпоративна политика, която се реализира в две посоки. Първо, снемане на разликата 
между корпоративен и журналистически професионализъм, като принципите на 
корпоративния професионализъм се превръщат в доминиращи и медийните 
организации подменят същността на самата професия, трансформират отговорността 
пред публиката от граждани в отговорност пред публиката от консуматори. Освен това 
по този начин се създава възможност за влияние от страна на собствениците на 
съответната медия и за налагане на техните политически, икономически и културни 
пристрастия. Второ, възпитаване на публика- цензор чрез системното прилагане на 

механизми, които намаляват гражданската чувствителност на публиката и изкривяват 
представите за журналистика, т.е. публиката действа като информационен филтър за 
всичко онова, което надхвърля изградените у нея от медийните институции представи 
за журналистическо и гражданско. Тази втора линия се реализира чрез управление на 
процесите по таблоидизация на съдържанието1, управление на езиковия код2,
управление на новините3, управление на достъпа на публиката до продуцентската 
позиция4.

Двете тенденции – налагане на корпоративния над журналистическия 
професионализъм и възпитаването на публика-цензор – са взаимно обвързани, 
предполагат се, стоят в основата на комерсиалния медиен модел и оказват натиск върху 
истинските журналистически инициативи. Те са възможни, обаче, единствено при 
удържането на традиционния модел на масовата комуникация, защото точно при него 
аудиторията е онзи елемент от комуникативната верига, който най-успешно може да се 
използва за реализация на печалби. Осъществяването на корпоративната идеология 
зависи от успешното функциониране на бизнес модела й, а той от своя страна е 
обвързан с масовата публика – комерсиалните масови медии, за да оцелеят, се нуждаят 
от цялата аудитория, а не от отделен фрагмент от нея. Тръгвайки от тази позиция, 
традиционните медийни организации мислят света и аудиториите си монолитно. Те не 
желаят да се простят с цялото внимание и да признаят, че вече съществуват множество 
публики, а не единна аудитория. Фрагментирането, индивидуализирането на 
новинарските материали остава извън редакционната политика. Тръгва се точно в 
обратната посока – под натиска за печалба медийният продукт се фабрикува за
типичните зрители (в терминологията на Стейнър), които са три четвърти от цялата 
публика, ниско образовани, гледат всичко и се интересуват преди всичко от 
развлечението [Стейнър 1963: 231]. Публика с такъв профил лесно може да бъде 
научена, че бащинството на С.  Станишев, „мъдростите” на Б. Борисов, клюките на Яне 
Янев, хулиганските изстъпления на Волен Сидеров, катастрофите, грипните епидемии,  
убийствата, ежедневието на звездите са новините, които трябва да ни вълнуват; че 
изказванията на политиците и обслужващите ги експерти са единственият източник на 
новини; че разказът на полицията за нейно разследване, драматизиран във филм от М. 
Бенатова, е разследваща журналистика; че да разпространиш слуха за офшорките на 
президента, без да провериш фактите, е нормална журналистическа практика и пр. 
Останалата една четвърт от аудиторията очаква друг тип журналистическа работа, 
отговаряща на много по-високи професионални стандарти, но новините не се 
фабрикуват за нея и тя няма какво друго да прави освен да се забавлява с подобен тип 
текстове. Тази част от публиката може да открие други източници за информиране, 
докато трите четвърти живеят с нагласата, че гледат „новините такива, каквито са”, че 

1 Всеки един аспект от политическата, икономическата, социалната, културната сфера е пречупен 
през скандала, атрактивното, персоналното, сензацията. Един универсален жанр – инфотейнмънтът –
опакова актуалната информация и я поднася на реципиентите.
2 Журналистите работят с установен в процеса на професионалните им практики терминологичен 
апарат, който е инструмент за реализиране на целите и функциите й. Специфичното за журналистиката 
говорене става обект на посегателство от страна на медийните институции, които инициират промяна в 
смисъла на установени за журналистическата професия езикови знаци термини, като по този начин си 
осигуряват комфорта да налагат своя смисъл, а не журналистическия. Корпоративният дискурсен ред 
еманципира термина от отговорностите му в съответната терминологична система, като за целта 
езиковият знак насилствено се откъсва от денотата си и се включва в друг режим на обозначаване.
3 Управление на новините наричам всички онези процеси, свързани със събирането, 
селектирането, редактирането, производството и дистрибуцията на новинарските текстове според 
нормите на медийната организация.
4 Техниките, които дадена медийна организация, прилага при интегриране на аудиторията в 
продуцирането на медийни продукти. 
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това са „всички гледни точки” и т.н. От една страна, корпоративните медийни 
институции се съобразяват с най-широката публика, което води до безпрецедентно 
занижаване на качествената журналистика. От друга, чрез професионалния 
инструментариум, който е на тяхно разположение, успяват да възпитат у  аудиторията 
вкус към такъв тип журналистика. Аудиторията винаги е била привличана от новини, 
свързани с емоции, преди всичко с онези, които засягат страха, храната, секса, но и 
други като принадлежност към група, различност, власт, подчиняване на авторитети, 
закрила на децата, минимален риск и други, кореспондиращи с инстинкта за оцеляване 
[Броуди 1996:88]. Именно затова новинарският поток изобилства от текстове, 
активиращи тези чувства, които никога не могат да бъдат задоволени и публиката 
винаги ще иска още и още. Така адресатът е обучаван да пренебрегва друг тип 
информация, която не е по-малко значима, но не задейства директно бутона на 
самосъхранението. 

Парадигмата на масовите медии предполага един „прескриптивен” и „елитарен” 
модел за публиката [Дюз 2008:848], основаващ се на обществения договор между 
журналистите и аудиторията. Гражданите са възложили на медиите задачата да ги 
осведомяват по важните и актуални социални теми, за да могат да вземат информирани 
решения относно общностното живеене. В основата на този модел стои оскъдицата на 
информация, а оттам и изграждането и възпроизвеждането на информационна 
зависимост на аудиторията от новинарските институции. Медийните работници са 
професионалистите, които сме натоварили да ни снабдяват с новини, делегирали сме им 
доверието да ни предоставят ежедневно знание по актуални теми, за да можем да 
управляваме живота си. Журналистите са връзката между институциите и хората. Ние 
сме им възложили задачата да бъдат гаранцията за недосегаемостта на демократичните 
процеси, защото гражданите не са в състояние сами да упражняват контрол и да влияят 
върху властта винаги и навсякъде. От казаното става ясно, че аудиторията не е активен 
участник в комуникативните събития, засягащи информирането й. Публиката не се 
допуска до журналистическия продукт. Може само да го консумира. При рецепцията 
участва в процеса по приписване на смисъл на даден журналистически материал, който 
вече битува в публичната сфера със собствени значения. Тя се захранва с 
„подходящите” съобщения, на нея й се налагат определени смисли, препоръчва й се 
определено мнение, определени източници, някой друг приписва новинарска стойност 
на дадени събития. Аудиторията може да бъде научена да възприема и интерпретира по 
определен начин журналистическите послания (например като обективни и достоверни 
и да реши да не гласува на референдума за АЕЦ Белене, защото не може да вземе 
информирано решение), да приема по определен начин журналистическите практики 
(напр. компромати като разследваща журналистика, раздумки за „филията с мас” като 
сериозна журналистика и т.н.). Общувайки с медиите, публиката системно е приучавана 
да комуникира с определен тип текстове и жанрове (основно инфотейнмънт), които 
поради преобладаващия си брой изграждат бариери пред възможността за сравнение и 
алтернатива, за разпознаване и отсяване на новинарското (затова „нестандартността” на 
Волен Сидеров и Яне Янев е новина); с даден тип журналисти (Н. Бареков, Д. 
Найденова, Е. Кушлуков, М. Бенатова, Д. Гайтанджиева, В. Иванов, М. Карбовски и 
пр.), които чрез връчваните им награди са посочвани като пример и в такъв смисъл са 
поставени в позиция да формират вкусове, да печелят доверието на аудиторията, която е 
възпитавана да сверява становищата си с тях, да вярва, че те правят истинската 
журналистика, но именно тези журналисти се употребяват от медиите за прокарване на 
корпоративните интереси и подмяната на стойностната журналистика с 
нискокачествени продукти. У публиката се формират определени навици по отношение 
на комуникативния обмен с медиите (например сутрешните блокове на телевизиите 

раждат новини или че политическите и бизнес офиси са единствените източници на 
новинарско съдържание и пр.). И докато в модерността масовите средства за 
осведомяване разчитат на факта, че липсват други легитимни източници на 
информация, а аудиторията ежедневно е изправена пред дилемата да получава наготово 
новини или да бъде тотално неинформирана, то в мрежовото общество ситуацията е 
различна. Според М. Шадсън аудиторията има „мониториално” отношение към 
информацията – сканира всякакъв тип новини и информационни източници за теми, 
които я засягат персонално [Шадсън 1999: 311]. В този смисъл масовите традиционни 
медии са поставени в непозната досега конкуренция. Позицията им на 
привилегировани разпространители на същностни за гражданския процес текстове 
силно е разклатена. Знанието, необходимо за реализиране на гражданското, започва да 
се медиира и извън тяхното пространство. Всъщност сменя се и моделът на 
манифестиране на граждански практики – преобладават индивидуализираните актове 
на гражданство, които могат да се сравнят с актовете на консумация [Дюз 2008 :852].
Овъншняването на гражданството се случва със сроковете, нагласите и разбиранията на 
индивида. Отговорът на масовите медии пред предизвикателствата на новите медии е 
още по-некачествена журналистика и доближаване до стандартите на прохождащите, 
неопитните, некомпетентни аматьори журналисти, работещи в мрежата, или имитация 
на приобщаване на аудиторията, зад която се крие използване на безплатния й труд и 
привличане на рекламодатели.

Масовият модел се обвързва с представата за медиите като основен елемент на 
демократичната публична сфера, като мястото, където се случва публичният дебат, 
където представителната власт се среща с гражданите и общественият интерес 
изтласква на заден план идеята за печалба и власт. Защото медията достига до всички, а  
това е предпоставка за съ-участие на аудиторията в публичното говорене. Липсата на 
интеракция между медия и публика не осуетява претенциите на масовите медии да 
изпълнят ролята на публичен форум, да бъдат изразители на общностния глас. 
Непрекъснато налаганата представа, че средствата за масово осведомяване формулират 
и търсят решение на проблемите на обществото, е комфортна за тях по множество 
причини. В контекста на настоящите разсъждения е важно основанието, че образът на 
посредник ги визира като пренасящи определен смисъл, наложен от някой друг, снема 
от тях отговорността за значенията, които разпространяват. Така публиката например е 
научавана, че скандалите на политическите партии са дебат по същностни за социума 
теми, а не техника за задържането й пред екрана. В масовия обмен на текстове 
публиката е на слаба позиция, тя е максимално отдалечена от продуцентската позиция и 
от достъпа до медийното съдържание, докато медията - на силна и оттук разкриването 
на перспектива за транслиране на удобните за нея смисли. Новинарските организации 
удобно игнорират факта, че са институционална структура, оперираща в рамките на 
дадена дискурсна сфера, и по тази логика регламентират правилата на общуване -
медийните организации имат правото да определят кой и за какво ще говори, т.е. да 
пораждат смисъл, а не само да го пренасят. 

Другият аспект, в който се интерпретира посредническата роля на медиите, е 
разбирането, че те изграждат общност, осигуряват кохерентността на социума чрез 
смисъла, който разпространяват.  Масовият модел, обаче, налага на медиите да 
въобразяват общността на доминиращата култура. Другите култури и субкултурите са 
маргинализирани. В този смисъл публиката е дисциплинирана да не вижда различието, 
да го пренебрегва, да го подценява, окарикатурява, да го изключва, даже да го 
ненавижда, защото непознатото най-малкото е подозрително. Когато различните стават 
видими, то е основно в рамката на екзотиката, скандала, зрелището, все зони, които са 
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това са „всички гледни точки” и т.н. От една страна, корпоративните медийни 
институции се съобразяват с най-широката публика, което води до безпрецедентно 
занижаване на качествената журналистика. От друга, чрез професионалния 
инструментариум, който е на тяхно разположение, успяват да възпитат у  аудиторията 
вкус към такъв тип журналистика. Аудиторията винаги е била привличана от новини, 
свързани с емоции, преди всичко с онези, които засягат страха, храната, секса, но и 
други като принадлежност към група, различност, власт, подчиняване на авторитети, 
закрила на децата, минимален риск и други, кореспондиращи с инстинкта за оцеляване 
[Броуди 1996:88]. Именно затова новинарският поток изобилства от текстове, 
активиращи тези чувства, които никога не могат да бъдат задоволени и публиката 
винаги ще иска още и още. Така адресатът е обучаван да пренебрегва друг тип 
информация, която не е по-малко значима, но не задейства директно бутона на 
самосъхранението. 

Парадигмата на масовите медии предполага един „прескриптивен” и „елитарен” 
модел за публиката [Дюз 2008:848], основаващ се на обществения договор между 
журналистите и аудиторията. Гражданите са възложили на медиите задачата да ги 
осведомяват по важните и актуални социални теми, за да могат да вземат информирани 
решения относно общностното живеене. В основата на този модел стои оскъдицата на 
информация, а оттам и изграждането и възпроизвеждането на информационна 
зависимост на аудиторията от новинарските институции. Медийните работници са 
професионалистите, които сме натоварили да ни снабдяват с новини, делегирали сме им 
доверието да ни предоставят ежедневно знание по актуални теми, за да можем да 
управляваме живота си. Журналистите са връзката между институциите и хората. Ние 
сме им възложили задачата да бъдат гаранцията за недосегаемостта на демократичните 
процеси, защото гражданите не са в състояние сами да упражняват контрол и да влияят 
върху властта винаги и навсякъде. От казаното става ясно, че аудиторията не е активен 
участник в комуникативните събития, засягащи информирането й. Публиката не се 
допуска до журналистическия продукт. Може само да го консумира. При рецепцията 
участва в процеса по приписване на смисъл на даден журналистически материал, който 
вече битува в публичната сфера със собствени значения. Тя се захранва с 
„подходящите” съобщения, на нея й се налагат определени смисли, препоръчва й се 
определено мнение, определени източници, някой друг приписва новинарска стойност 
на дадени събития. Аудиторията може да бъде научена да възприема и интерпретира по 
определен начин журналистическите послания (например като обективни и достоверни 
и да реши да не гласува на референдума за АЕЦ Белене, защото не може да вземе 
информирано решение), да приема по определен начин журналистическите практики 
(напр. компромати като разследваща журналистика, раздумки за „филията с мас” като 
сериозна журналистика и т.н.). Общувайки с медиите, публиката системно е приучавана 
да комуникира с определен тип текстове и жанрове (основно инфотейнмънт), които 
поради преобладаващия си брой изграждат бариери пред възможността за сравнение и 
алтернатива, за разпознаване и отсяване на новинарското (затова „нестандартността” на 
Волен Сидеров и Яне Янев е новина); с даден тип журналисти (Н. Бареков, Д. 
Найденова, Е. Кушлуков, М. Бенатова, Д. Гайтанджиева, В. Иванов, М. Карбовски и 
пр.), които чрез връчваните им награди са посочвани като пример и в такъв смисъл са 
поставени в позиция да формират вкусове, да печелят доверието на аудиторията, която е 
възпитавана да сверява становищата си с тях, да вярва, че те правят истинската 
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раждат новини или че политическите и бизнес офиси са единствените източници на 
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смисъла, който разпространяват.  Масовият модел, обаче, налага на медиите да 
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атрактивни и лесно привличат, задържат и карат аудиторията да търси подобна 
информация заради акцента върху емоционалното. 

Масовият модел е удобен за медийните организации и заради факта, че 
аудиторията се съотнася с множество от непознати, които не са организирани на базата 
на някакви общи белези, имат слабо взаимодействие помежду си и не съгласуват 
действията си един с друг [вж. напр. Маккуайл 1987].  Тези характеристики на 
публиката, индивидуалният акт на рецепция на медийния продукт не създават 
предпоставка за конструиране на общност, която да служи като коректив за материалите 
на медийните организации, освен в изолирани случаи. Отговорността на медията се 
размива, при условие че отсреща стои въобразен адресат, без реални характеристики и 
възможности за достъп до медията и без реален натиск от негова страна.  Липсата на 
обратна връзка в масовата комуникация още повече засилва недосегаемостта на 
медиите, особено в период, когато рекламодателите са основният източник на приходи. 

Съвременното общество вече не е устойчиво и традиционните медии не са му 
необходими да се въобразява като общност. То е мобилно, нестабилно, 
самовъобразяващо се. То е общество,  самоорганизиращо се ad hoc. В информатиката 
съществува терминът ad hoc мрежа, който много точно описва съвременния социум: 
Мрежата от типа ad hoc е инцидентна безжична мрежа, която се създава за кратък 
период от време и се използва за изпълнение на конкретна задача или за постигане на 
определена цел, след което престава да съществува. При този тип мрежи 
компютрите и устройствата са свързани директно едно с друго, а не ползват 
маршрутизатор (рутър), комутатор (суич) или концентратор (хъб), с което се 
опростява осъществяването на връзката и се повишава бързината на работа
[Компютър 2008]. По този начин се случват общностите и гражданските им 
инициативи5. Старите медии предпочитат да не забелязват тези процеси, защото това 
означава овластяване на аудиторията, а оттам демасовизирането им и превключването 
към друг тип информационни продукти, съобразени наистина с различните аудитории и 
социални реалности, към нов тип журналистика, която допуска индивида до 
продуцентската позиция и работи съвместно с него, до отнемане на функциите им на 
„хъб”, съсредоточаващ властови ресурс. Новите медии се справят с подобна функция 
много по-успешно, а традиционните не успяват да се конкурират с тях. Затова 
привличането на публика от страна на корпоративните медийни институции става на 
всяка цена и то за сметка на качеството на журналистическия процес, на съдържанието, 
на публиката, на която се размахва пръст, че тя носи отговорността за журналистиката 
на Златките.
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В пазарната икономика рекламата е могъщ двигател на бизнеса и гарантира 
успешната реализация на стоките и услугите. Съществуват множество определения за 
реклама и нейните качества, отразяващи различни гледни точки и становища. Според 
Дитер Урбан „добрата реклама е ефективната реклама, която носи удоволствие на 
всички: на производителя, на възложителя, на клиента” [Урбан 1995:35]. Като основен 
икономически фактор рекламата подпомага и развива пазара на стоки и услуги, 
представя нови продукти и събужда интерес към тях, цели да завоюва нови пазарни 
дялове и нови клиентски кръгове, разяснява и изтъква качествата на продуктите, за да 
ги наложи на пазара и разграничи от вече съществуващите, стимулира пазарната 
конкуренция, стреми се да запази позицията на продукта и да повиши търсенето му, да 
доведе до повторна покупка, да въздейства на стокооборота.

Според определението, че рекламата обхваща всички средства и активности, 
целящи пласмента на стоки, се оказва, че нейното начало съвпада с появата на 
търговско-икономическите отношения в обществото. Може да се счита, че тя има 
хилядолетна история, защото още в древния Египет преди около 6000 години е имало 
форми на човешка дейност с тази цел. След откриването на книгопечатането от Йохан 
Гутенберг през 1440 и напечатването в Германия на първата библия на латински през 
1456 се открива пътят на печатното слово, но минава дълъг период на развитие до 
появата на първите вестници. За първи път рекламен вестникарски текст се появява 
едва през XVII век, откогато датира началният период на индустриален и 
икономически подем. За родоначалник на печатната реклама в Германия се счита 
лайпцигският всекидневник Tageszeitung, чийто начален брой излиза през 1650 година. 
Този вестник е първата подходяща медия за разпространение на рекламни обяви и 
рекламата от съвременен тип най-после намира своето адекватно място. 

В периода преди и след Първата световна война рекламата в Германия се опитва 
за пръв път да събуди желание за притежание на определени стоки, активирайки 
психически маханизми за персуация чрез обновени образ и текст и опирайки се на 
психоанализата. За пръв път се обръща внимание на процесите в подсъзнанието като 
фактор, влияещ върху човешкото поведение, защото вече има познания за него, 
изнесени от Фройд и неговия кръг. Рекламата започва да играе с копнежи и мечти за 
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компютрите и устройствата са свързани директно едно с друго, а не ползват 
маршрутизатор (рутър), комутатор (суич) или концентратор (хъб), с което се 
опростява осъществяването на връзката и се повишава бързината на работа
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„хъб”, съсредоточаващ властови ресурс. Новите медии се справят с подобна функция 
много по-успешно, а традиционните не успяват да се конкурират с тях. Затова 
привличането на публика от страна на корпоративните медийни институции става на 
всяка цена и то за сметка на качеството на журналистическия процес, на съдържанието, 
на публиката, на която се размахва пръст, че тя носи отговорността за журналистиката 
на Златките.
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хилядолетна история, защото още в древния Египет преди около 6000 години е имало 
форми на човешка дейност с тази цел. След откриването на книгопечатането от Йохан 
Гутенберг през 1440 и напечатването в Германия на първата библия на латински през 
1456 се открива пътят на печатното слово, но минава дълъг период на развитие до 
появата на първите вестници. За първи път рекламен вестникарски текст се появява 
едва през XVII век, откогато датира началният период на индустриален и 
икономически подем. За родоначалник на печатната реклама в Германия се счита 
лайпцигският всекидневник Tageszeitung, чийто начален брой излиза през 1650 година. 
Този вестник е първата подходяща медия за разпространение на рекламни обяви и 
рекламата от съвременен тип най-после намира своето адекватно място. 

В периода преди и след Първата световна война рекламата в Германия се опитва 
за пръв път да събуди желание за притежание на определени стоки, активирайки 
психически маханизми за персуация чрез обновени образ и текст и опирайки се на 
психоанализата. За пръв път се обръща внимание на процесите в подсъзнанието като 
фактор, влияещ върху човешкото поведение, защото вече има познания за него, 
изнесени от Фройд и неговия кръг. Рекламата започва да играе с копнежи и мечти за 
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притежание, тя продава вече не продукти, а илюзии, с което започва и периодът на 
голямата манипулация в рекламата. Това е времето на фрапантните плакати и афиши, 
рекламиращи както стоки, така и културни прояви, като филмови прожекции и 
театрални постановки. Появяват се първите имиджмейкъри, чиято роля е да ракламират 
с различни средства също и личности.

Възходът на рекламата бива прекършен по времето на Националсозиализма в 
Германия (1933-1945) и тя загубва по идеологически причини до голяма степен 
функцията си на посредник между производител и потребител, типична за пазарната 
икономика. Характерният за тоталитарното общество контрол над икономиката засяга 
пряко и рекламата. И тъй както според плана на националсоциалистите трябва да бъдат 
заличени капиталистическите явления, така и рекламата трябва изцяло да се промени и 
да се превърне в част от идеологията. Новата власт отрича пазарната конкуренция като 
двигател на икономиката и апелира към сътрудничество и обединяване на всички 
икономически сили, без да се елиминира конкурентът. В тези нови икономически 
условия дори се надигат гласове срещу самото съществуване на рекламата, но в крайна 
сметка се оценява нейната целесъобразност. Още през 1933 година се създава Съвет за 
немска реклама, който се ръководи пряко от министъра на Народното просвещение и 
пропаганда Гьобелс. Публикува се Закон за икономическата реклама, според който 
трябва да се създаде новата „немска реклама“, различна от „еврейската реклама“ на 
Ваймарската република, окачествена като „чужда, интелектуална и снобска” [Зенебоген 
2004: 178]. Разделителната линия между политическите системи на капитализма и 
националсоциализма, както и между различните типове икономики, се пренася и в 
рекламата. Националсоциалистите променят нейната основна функция на 
комуникационно средство и я подчиняват на новата идеология, което се отразява на 
съдържанието и изразните ú средства. Според идеята за „чиста господстваща раса“ на 
националсоциалистическото правителство (Blut- und Bodenpolitik), на „прочистване“ се 
подлага и рекламата, тъй като езикът и речта са израз на обществените отношения. 
Езиковият анализ на текста от определен период може да хвърли светлина върху 
политиката и историческите събития и обратно – езикът и речта могат да бъдат 
разглеждани като проекция на тези отношения. 

След публикуването на Закона за защита на националните символи през май 
1933 година всички важни символи на националсоциалистическото движение се
превръщат в инсигнии на властта и стават „сакрални”. Рекламата няма право да 
употребява думи от речника на националсоциалистите като Hitlerjugend, braune Front,
Hakenkreuz, Mein Führer (бълг. ‘Хитлерова младеж, Кафяв фронт, свастика, Майн 
Фюрер’) за икономически цели, както и много други понятия от забранения списък, 
цитати от речи на Хитлер и негови изображения. Тези предписания се издават 
специално за рекламата под наименованието Maßnahmen zum Schutz des
Sakralwortschatzes (бълг. ‘Защита на сакралното речниково богатство’). Особено 
популярни за времето са наименования на стоки с лексемата Volk(s)- (бълг. ‘народен’)
като първи компонент на съставни съществителни, но тя се свързва с понятия от 
пропагандния апарат и впоследствие се ограничава използването ú при по-
незначителни продукти като прахосмукачки и шевни машини. Допуска се 
съществуването ú само в новата марка автомобили „Volkswagen“. т.е. "народната кола” 
или „първия автомобил за човека от народа“1. Езикът на рекламата трябва да бъде 

1 Самото име на марката внушава идеята, че „Партията” (NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) мисли за добруването на обикновения човек. В противоречие с този „партиен хуманизъм” 
производството на „народната кола” се преустройва по времето на Втората световна война във военно и 
в него са ангажирани на принудителен труд 20000 военнопленници, концлагеристи и работници от 26 
държави. За изкупване на тази вина фирмата „Volkswagen“ създава през 1998 хуманитарен фонд, от 

„честен, разбираем и обективен” [Зенебоген 2004: 205], от което следва забраната на 
компаративи и суперлативи поради факта, че емпирично не могат да бъдат доказани.
Ограничава се оценъчната лексика с положителна семантика. Deutsch все по-често се 
заменя с arisch, макар че остава метафората das deutsche Haus, която олицетворява 
отечеството. Започва и процес на отстраняване на чуждите думи от рекламата, като 
отново се предлагат списъци с немски думи като заместители, вследствие на което 
някои от прокудените думи завинаги отпадат от лексикона на немския език.

Между рекламата по времето на Националсоциализма в Германия и 
социалистическата реклама в ГДР и в България могат да се открият някои прилики 
поради подобните характеристики на централно управляваното планово стопанство, 
напр. липсата на конкуренция и идеологическата намеса на държавата във всички 
жизнени сфери. Целта на социалистическата реклама е да възхвалява новата 
пролетарска и социалистическа идентичност и социалистическия начин на живот, както 
и антибуржоазния, антифашистки и пронароден модел на развитие,  противопоставяйки 
ги на ценностната система на страните зад „Желязната завеса“. Тя има незавидната 
задача да убеди потребителите в двете социалистически държави и в света в 
абстрактния икономически успех на системата и затова през първия период до 70-те 
години както на нея, така и на произвежданите продукти, се възлагат големи надежди, 
рекламни текстове има по телевизията и радиото, в пресата и кинопрегледите. От 
средата на 70-те, когато ГДР окончателно изгубва надмощие в икономическото 
състезание между двете системи, рекламата бавно започва да губи смисъла си и да се 
превръща от икономически медиатор само в идеологически. Редуцират се различни 
форми на реклама, например тези в телевизията и радиото.

Много от характеристиките на рекламата в ГДР са валидни и за България през 
този период. Още в края на 40-те години по инициатива на Васил Коларов и Антон 
Югов се забраняват всякакви форма на реклама, вкл. малките обяви по вестниците, „за 
да не можели капиталистическите шпиони и диверсанти да пускат чрез тях 
съобщенията си“ [Доганов, Дуранкев 2001:37].

Едва през 50-те години, след смъртта на Сталин и периода на култа към 
личността, в България започва да се изживява догматичното схващане, че в плановата 
икономика рекламата е излишна. Рекламните усилия се насочват към стоките за износ и 
рекламите на стоки по така нареченото „второ направление”, т.е. за износ в 
капиталистически страни, се стремят да следват естетиката на изображение на 
западната реклама, в повечето случаи доста неумело и комично (Изобр. № 1 и № 2).
Пропагандираната от партийната доктрина скромност и непретенциозност на 
продуктите се отразява на дизайна и опаковките на стоките и в двете социалистически 
страни (Изобр. № 3). Рекламните послания целят не емоционално въздействие и 
примамване в един свят на мечти, а „сериозна, проста и лишена от емоционални оценки 
информация“ [Хенеке 1999:59]. Приоритет е количеството, а не качеството и 
разнообразието. Днес повече като лозунг или виц звучат следните социалистически 
реклами:

Praktisch denken – Plaste schenken; (бълг. ‘Мисли практично – подарявай 
пластмасови изделия);

Bequem – trotzdem modisch (бълг. ‘Удобно и въпреки това модерно);
Да приберем хляба на народа;
Да оберем пипера до шушка;

който са изплатени компенсационни суми на над 2000 бивши работници и се създава музей, напомнящ 
за тези мрачни времена и събития.
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притежание, тя продава вече не продукти, а илюзии, с което започва и периодът на 
голямата манипулация в рекламата. Това е времето на фрапантните плакати и афиши, 
рекламиращи както стоки, така и културни прояви, като филмови прожекции и 
театрални постановки. Появяват се първите имиджмейкъри, чиято роля е да ракламират 
с различни средства също и личности.

Възходът на рекламата бива прекършен по времето на Националсозиализма в 
Германия (1933-1945) и тя загубва по идеологически причини до голяма степен 
функцията си на посредник между производител и потребител, типична за пазарната 
икономика. Характерният за тоталитарното общество контрол над икономиката засяга 
пряко и рекламата. И тъй както според плана на националсоциалистите трябва да бъдат 
заличени капиталистическите явления, така и рекламата трябва изцяло да се промени и 
да се превърне в част от идеологията. Новата власт отрича пазарната конкуренция като 
двигател на икономиката и апелира към сътрудничество и обединяване на всички 
икономически сили, без да се елиминира конкурентът. В тези нови икономически 
условия дори се надигат гласове срещу самото съществуване на рекламата, но в крайна 
сметка се оценява нейната целесъобразност. Още през 1933 година се създава Съвет за 
немска реклама, който се ръководи пряко от министъра на Народното просвещение и 
пропаганда Гьобелс. Публикува се Закон за икономическата реклама, според който 
трябва да се създаде новата „немска реклама“, различна от „еврейската реклама“ на 
Ваймарската република, окачествена като „чужда, интелектуална и снобска” [Зенебоген 
2004: 178]. Разделителната линия между политическите системи на капитализма и 
националсоциализма, както и между различните типове икономики, се пренася и в 
рекламата. Националсоциалистите променят нейната основна функция на 
комуникационно средство и я подчиняват на новата идеология, което се отразява на 
съдържанието и изразните ú средства. Според идеята за „чиста господстваща раса“ на 
националсоциалистическото правителство (Blut- und Bodenpolitik), на „прочистване“ се 
подлага и рекламата, тъй като езикът и речта са израз на обществените отношения. 
Езиковият анализ на текста от определен период може да хвърли светлина върху 
политиката и историческите събития и обратно – езикът и речта могат да бъдат 
разглеждани като проекция на тези отношения. 

След публикуването на Закона за защита на националните символи през май 
1933 година всички важни символи на националсоциалистическото движение се
превръщат в инсигнии на властта и стават „сакрални”. Рекламата няма право да 
употребява думи от речника на националсоциалистите като Hitlerjugend, braune Front,
Hakenkreuz, Mein Führer (бълг. ‘Хитлерова младеж, Кафяв фронт, свастика, Майн 
Фюрер’) за икономически цели, както и много други понятия от забранения списък, 
цитати от речи на Хитлер и негови изображения. Тези предписания се издават 
специално за рекламата под наименованието Maßnahmen zum Schutz des
Sakralwortschatzes (бълг. ‘Защита на сакралното речниково богатство’). Особено 
популярни за времето са наименования на стоки с лексемата Volk(s)- (бълг. ‘народен’)
като първи компонент на съставни съществителни, но тя се свързва с понятия от 
пропагандния апарат и впоследствие се ограничава използването ú при по-
незначителни продукти като прахосмукачки и шевни машини. Допуска се 
съществуването ú само в новата марка автомобили „Volkswagen“. т.е. "народната кола” 
или „първия автомобил за човека от народа“1. Езикът на рекламата трябва да бъде 

1 Самото име на марката внушава идеята, че „Партията” (NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) мисли за добруването на обикновения човек. В противоречие с този „партиен хуманизъм” 
производството на „народната кола” се преустройва по времето на Втората световна война във военно и 
в него са ангажирани на принудителен труд 20000 военнопленници, концлагеристи и работници от 26 
държави. За изкупване на тази вина фирмата „Volkswagen“ създава през 1998 хуманитарен фонд, от 

„честен, разбираем и обективен” [Зенебоген 2004: 205], от което следва забраната на 
компаративи и суперлативи поради факта, че емпирично не могат да бъдат доказани.
Ограничава се оценъчната лексика с положителна семантика. Deutsch все по-често се 
заменя с arisch, макар че остава метафората das deutsche Haus, която олицетворява 
отечеството. Започва и процес на отстраняване на чуждите думи от рекламата, като 
отново се предлагат списъци с немски думи като заместители, вследствие на което 
някои от прокудените думи завинаги отпадат от лексикона на немския език.

Между рекламата по времето на Националсоциализма в Германия и 
социалистическата реклама в ГДР и в България могат да се открият някои прилики 
поради подобните характеристики на централно управляваното планово стопанство, 
напр. липсата на конкуренция и идеологическата намеса на държавата във всички 
жизнени сфери. Целта на социалистическата реклама е да възхвалява новата 
пролетарска и социалистическа идентичност и социалистическия начин на живот, както 
и антибуржоазния, антифашистки и пронароден модел на развитие,  противопоставяйки 
ги на ценностната система на страните зад „Желязната завеса“. Тя има незавидната 
задача да убеди потребителите в двете социалистически държави и в света в 
абстрактния икономически успех на системата и затова през първия период до 70-те 
години както на нея, така и на произвежданите продукти, се възлагат големи надежди, 
рекламни текстове има по телевизията и радиото, в пресата и кинопрегледите. От 
средата на 70-те, когато ГДР окончателно изгубва надмощие в икономическото 
състезание между двете системи, рекламата бавно започва да губи смисъла си и да се 
превръща от икономически медиатор само в идеологически. Редуцират се различни 
форми на реклама, например тези в телевизията и радиото.

Много от характеристиките на рекламата в ГДР са валидни и за България през 
този период. Още в края на 40-те години по инициатива на Васил Коларов и Антон 
Югов се забраняват всякакви форма на реклама, вкл. малките обяви по вестниците, „за 
да не можели капиталистическите шпиони и диверсанти да пускат чрез тях 
съобщенията си“ [Доганов, Дуранкев 2001:37].

Едва през 50-те години, след смъртта на Сталин и периода на култа към 
личността, в България започва да се изживява догматичното схващане, че в плановата 
икономика рекламата е излишна. Рекламните усилия се насочват към стоките за износ и 
рекламите на стоки по така нареченото „второ направление”, т.е. за износ в 
капиталистически страни, се стремят да следват естетиката на изображение на 
западната реклама, в повечето случаи доста неумело и комично (Изобр. № 1 и № 2).
Пропагандираната от партийната доктрина скромност и непретенциозност на 
продуктите се отразява на дизайна и опаковките на стоките и в двете социалистически 
страни (Изобр. № 3). Рекламните послания целят не емоционално въздействие и 
примамване в един свят на мечти, а „сериозна, проста и лишена от емоционални оценки 
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който са изплатени компенсационни суми на над 2000 бивши работници и се създава музей, напомнящ 
за тези мрачни времена и събития.



3�0 Албена Иванова

1944 – 1969: 25 години български цирк.
Въпреки тези предписания на Партията по отношение на рекламата, 

източногерманецът може да се наслаждава на достатъчно рекламни образци от 
западногерманските телевизии и да направи сравнение с родните еднообразни и сиви 
стоки, които никоя реклама не би успяла да направи по-примамливи. Българите от своя 
страна правят своята оценка въз основа на рекламните списания и каталози като 
„Quelle” и „Neckermann”, успели макар и рядко да преодолеят бариерата на „Желязната 
завеса”.

В съвременното глобално и консуматорско общество, където медиите все по-
често изместват директната комуникация, рекламата става по-агресивна, динамична и 
разнообразна, като използва нови средства за въздействие, нови стратегии и медии като 
интернет и SMS.

Съвременният анализ, отчитащ лингвистичните и екстралингвистичните 
особености на рекламния текст както в синхронен, така и в диахронен план, се 
превръща в база за научни изследвания и за обучение на студенти от различни 
специалности като филология, приложна лингвистика, журналистика, икономика и др. 
В университетите на немскоезичните страни в много специалности обучението 
включва теоретични познания, както и изграждане на практически умения в 
създаването на реклама. Изучаването на съвременното рекламно право, като и 
историята на рекламата, допринасят за избягване на грешките от миналото и създаване 
на своеобразна чувствителност за допустимото в един рекламен текст. Заниманията с 
езика на рекламата създават усет за иновации и креативност, защото създаването на 
една реклама е и творчески процес. Без езикови и теоретични познания, без 
информация за параметрите на продукта и закономерностите на пазара, но и без 
фантазия и добри хрумвания – няма успешна реклама. Всички тези фактори
предопределят успешна и разнообразна бъдеща професионална реализация, както и 
отговорно отношение към езика, изключващо злоупотребите с него.
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custom. All this gives us reason to deem the church custom unwritten canon.
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Вселенските събори приели и записали в писмен вид основните принципи на 
Църквата. Но в първите години от разпространението на християнството всички църкви 
се водили по преданието, което било живо в съзнанието на църковните общества. 
Православната вселенска църква винаги е учила и учи, че освен от Свещеното Писание, 
трябва да се ползваме и от устното Свещено Писание, запазено в Църквата, т. е. от
неписано слово - Свещеното Предание. То е най-често срещаната форма на 
съхраняване на Църквното учение. Според Сергей Булгаков преданието е живата памет 
на Църквата, което съдържа истинното учение и съхранява духа на откровението.

Писаните закони не обхващат действащото в Църквата право. Има още един вид 
църковно право, което е тясно свързано със Св. Предание - обичая [Цыпин 2009:31].

„Обичаят е общоприет ред, традиционно установени правила на обществено 
поведение” [Буров 1994:532]. В юридически смисъл обичай се нарича начина на 
действие, задължителната сила на който се крепи не върху предписанията на 
законодателната власт, а на общото убеждение на известно общество в това, че дадено 
действие, в известни случаи, е необходимо и правилно да бъде извършено по точно 
определен начин. С други думи, че трябва да се спазва едно определено, макар и 
неписано правило [Павлов1902: 41].

Обичаите фиксират и придават трайност на първите форми на социално 
общуване между хората. Като социална норма, обичаят се характеризира с 
консервативност - устойчивост и неизменност в течение на столетия. Обичайните 
норми се приемат и прилагат доброволно, винаги и при всякакви обстоятелства от 
всички членовете на социалната група. Поради това, че е дълбоко вкоренен в 
съзнанието на социалната група, обичаят бива наречен „социален инстинкт” [Ташев 
2010:180-181].

В Древната църква обичаят се отъждествявал с преданието, тъй като и обичаят, и 
преданието имат признак на древност, но между тях има разлика. Преданието се 

основава на авторитета на Онзи, който го е предал и служи за една от формите на 
изразяване истина. То е неписана законодателна норма, която има значение на 
божествено право, докато обичаят е анонимен. Той се произвежда от живота на самото 
църковно общество и се отнася към нормите на човешкото право. В гражданското 
право обичаят може да съществува самостойно, като се основава на непосредственото 
обществено убеждение, а в църковното право той се намира в зависимост от известно 
предание. Като източник на обичая се явява непосредственото убеждение у членовете,
което се счита необходимо за обществото. Само онзи обичай, който се потвърждава от 
общопризнатото църковно предание, може да получи в църквата задължителна сила. 
Освен това, обичаят в никакъв случай не трябва да противоречи на Преданието. Ако 
има противоречие, то е доказателство, че обичаят не е продукт на общоцърковното 
съзнание и че не съществуват такива църковно-юридически норми [Неофит 1910:28].

С течение на времето, много страни от църковния живот, неустановени по едно 
или друго съображение от църковното законодателство, се утвърдили от Църквата чрез 
обичая. Но за да може обичаят да има значение в църквата, трябва да „съответства на 
духа и на същността на цялата Църква и на института, който урежда (consuetude 
rationabilis); да има доказателства, че съществува и действа продължително време 
(consuetude legitime praescripta); да съответства на закона и да служи за развитието и 
изясняването му (consuetude secundum legem); да запълва липсата на писан закон 
(consuetude praeter legem)” [Красноженъ 1900:17]. С други думи, обичаят трябва да 
съдържа в себе си истината, предметът му да бъде от строг църковен характер, а целта 
му да съответства на общата цел на самата църква, както и да има древен произход.

Той „е призован да попълни сериозни празнини, които оставят в този отрасъл на 
правото писмените разпоредби и се отнася до неуредени от църковното 
законодателство страни на църковния живот” [Петрова 2005:74].

Следователно, за възникването на обичая е необходимо да се налице следните 
предпоставки: 1) недостатъчно писани правила - колкото по-малко е развито 
положителното законодателство, толкова повече се прилага църковният обичай и 
обратно - колкото по-голям е развоят на положителното църковно право, толкова 
повече се ограничава областта на обичая; 2) съзнание за необходимост и полезност на 
обичая в църквата; именно на съзнанието и убеждението, че той е необходим, 
традиционен и с него се решава най-правилно някое неуредено с църковните канони 
правоотношение, се основава задължителността на обичая в християнската църква. 3) 
общо, безспорно съгласие на членовете на църквата да участват в тази страна от 
църковния живот, в която възниква обичаят [Горчаков 1909: 32-33].

В църковното право често се срещат норми за църковни действия, които намират 
основание в обичаите. Особено голямо е значението на обичая в първите векове от 
съществуването на Църквата. До периода на Вселенските събори за уреждане на 
случаите, за които нямало установени правила, обичаят бил единственото ръководно 
начало. Той бил възприеман като потвърждение на Свещеното Предание и свято се 
почитал [Петрова 2005:73].

Уважение към обичая срещаме в Свещеното Писание на Новия завет. Апостол 
Павел се опира на църковния обичай, когато съветва, че жените требва да се явяват на 
църковните събрания с покрити глави „Обаче, ако някой иска да се препира, ние 
нямаме такъв обичай, нито църквите Божии” (1Кор. 11:16).

Почит към обичая засвидетелстват и св. отци и църковните писатели. Например, 
западният църковен писател Квинт Септимий Флоренс Тертулиан (160 - 223 г.) пише: 
„Ако нещо не е определено писмено, а пък се пази навсякъде, значи, че то е утвърдено 
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консервативност - устойчивост и неизменност в течение на столетия. Обичайните 
норми се приемат и прилагат доброволно, винаги и при всякакви обстоятелства от 
всички членовете на социалната група. Поради това, че е дълбоко вкоренен в 
съзнанието на социалната група, обичаят бива наречен „социален инстинкт” [Ташев 
2010:180-181].

В Древната църква обичаят се отъждествявал с преданието, тъй като и обичаят, и 
преданието имат признак на древност, но между тях има разлика. Преданието се 

основава на авторитета на Онзи, който го е предал и служи за една от формите на 
изразяване истина. То е неписана законодателна норма, която има значение на 
божествено право, докато обичаят е анонимен. Той се произвежда от живота на самото 
църковно общество и се отнася към нормите на човешкото право. В гражданското 
право обичаят може да съществува самостойно, като се основава на непосредственото 
обществено убеждение, а в църковното право той се намира в зависимост от известно 
предание. Като източник на обичая се явява непосредственото убеждение у членовете,
което се счита необходимо за обществото. Само онзи обичай, който се потвърждава от 
общопризнатото църковно предание, може да получи в църквата задължителна сила. 
Освен това, обичаят в никакъв случай не трябва да противоречи на Преданието. Ако 
има противоречие, то е доказателство, че обичаят не е продукт на общоцърковното 
съзнание и че не съществуват такива църковно-юридически норми [Неофит 1910:28].

С течение на времето, много страни от църковния живот, неустановени по едно 
или друго съображение от църковното законодателство, се утвърдили от Църквата чрез 
обичая. Но за да може обичаят да има значение в църквата, трябва да „съответства на 
духа и на същността на цялата Църква и на института, който урежда (consuetude 
rationabilis); да има доказателства, че съществува и действа продължително време 
(consuetude legitime praescripta); да съответства на закона и да служи за развитието и 
изясняването му (consuetude secundum legem); да запълва липсата на писан закон 
(consuetude praeter legem)” [Красноженъ 1900:17]. С други думи, обичаят трябва да 
съдържа в себе си истината, предметът му да бъде от строг църковен характер, а целта 
му да съответства на общата цел на самата църква, както и да има древен произход.

Той „е призован да попълни сериозни празнини, които оставят в този отрасъл на 
правото писмените разпоредби и се отнася до неуредени от църковното 
законодателство страни на църковния живот” [Петрова 2005:74].

Следователно, за възникването на обичая е необходимо да се налице следните 
предпоставки: 1) недостатъчно писани правила - колкото по-малко е развито 
положителното законодателство, толкова повече се прилага църковният обичай и 
обратно - колкото по-голям е развоят на положителното църковно право, толкова 
повече се ограничава областта на обичая; 2) съзнание за необходимост и полезност на 
обичая в църквата; именно на съзнанието и убеждението, че той е необходим, 
традиционен и с него се решава най-правилно някое неуредено с църковните канони 
правоотношение, се основава задължителността на обичая в християнската църква. 3) 
общо, безспорно съгласие на членовете на църквата да участват в тази страна от 
църковния живот, в която възниква обичаят [Горчаков 1909: 32-33].

В църковното право често се срещат норми за църковни действия, които намират 
основание в обичаите. Особено голямо е значението на обичая в първите векове от 
съществуването на Църквата. До периода на Вселенските събори за уреждане на 
случаите, за които нямало установени правила, обичаят бил единственото ръководно 
начало. Той бил възприеман като потвърждение на Свещеното Предание и свято се 
почитал [Петрова 2005:73].

Уважение към обичая срещаме в Свещеното Писание на Новия завет. Апостол 
Павел се опира на църковния обичай, когато съветва, че жените требва да се явяват на 
църковните събрания с покрити глави „Обаче, ако някой иска да се препира, ние 
нямаме такъв обичай, нито църквите Божии” (1Кор. 11:16).

Почит към обичая засвидетелстват и св. отци и църковните писатели. Например, 
западният църковен писател Квинт Септимий Флоренс Тертулиан (160 - 223 г.) пише: 
„Ако нещо не е определено писмено, а пък се пази навсякъде, значи, че то е утвърдено 
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от обичая, който е основан на преданието. Ако някой каже, че и за преданието е нужно 
писмено свидетелство, тогава ние можем да посочим много установления, запазени без 
всякакво писмо само чрез важността на самото предание и със силата на обичая”. В 
подтвърждение на това той посочва няколко примера и завършва: „ако някой би 
поискал да потърси писан закон относно тези и много други установления, не би могъл 
да намери такъв. Тук преданието важи като основа, обичаят - като потвърждение, а 
вярата - като страж” [Цит. по Милаш 1904: 52].

Според съвременника на Тертулиан, Кесарийският епископ Фирмилиан, 
обичаите, които били запазени в различните поместни църкви, трябва свято да се 
почитат. 

Законодателството на древната Църква се отнася с уважение към обичая, ако е 
убедено в неговата справедливост и целесъобразност, или ако не вижда в обичая 
противоречие с нейния дух и основните й правила. Св. Василий Велики (92 пр.)
свидетелства, че древността на обичая внушава към него особенно благоговение.

Уважение изразяват и отците на църковните събори, които потвърждавали
многото обичаи със своите правила, или основавали на обичаите своите постановления.

Първият вселенски събор (6 пр.) узаконил предимствата на известни 
първопредстоятели на църквата, като се основавал именно на съществуващите обичаи и 
изисквал да се пазят в сила древните обичаи: „Нека се пазят старите обичаи, приети в 
Египет, в Ливия, и в Пентапол, имено Александрийският епископ да има власт над 
всички тези области, защото и Римският епископ има такава според обичая” [Правила 
1912: 282]. Също и в 7 правило: „Понеже се утвърдил обичай и древно предание да се 
почита епископа, който е в Елия, то....” [Правила 1912:296]. В 15 правило, тъй като 
някои епископи, пресвитери и дякони самоволно преминавали от една епархия в друга,
се постановява да се унищожи този обичай, който, въпреки апостолското правило, се 
вкоренил в отделни места [Правила 1912: 332].

Същият вселенски събор (18 пр.) осъдил като противно на канона и на обичая 
извършването на Св. Евхаристия от дяконите вместо презвитерите [Правила 1912: 345].

Вторият вселенски събор (2 пр.) установява границите на някои църковни 
области, а относно църквите на другите народи предписва да се управляват според 
обичая на отците, спазван дотогава [Правила 1912:378]. Със седмото си правило
съборът предписва как да се приемат в църквата еретици, и постановява, че в този 
случай трябва да се следва обичаят [Правила 1912: 417].

Третия вселенски събор, състоял се в Ефес, (8 пр.) предоставил на кипърските 
епископи право сами да си ръкополагат епископи за областта съгласно древния обичай. 
И за да запазят независимостта на църковните области от посегателството на други 
епископи, укорява претенциите на антиохийския епископ за правото да ръкополага 
епископи в Кипър, главно въз основа на това, че противоречи на древния обичай 
[Правила 1912: 468-469].

Трулският събор (39 пр.) определя, че епископите на Хелеспонт трябва да се 
поставят по древния обичай, от свои епоскопи, [Правила 1913:198], а 102 правило 
постановява да знаем онова, което допуска обичаят и да следваме установения ред,
изобщо във всяка църква да се пазят установените обичаи [Правила 1913:409].

Седмият вселенски събор (7 пр.) споменава за неписан обичай на почитане на 
иконите и за други обичаи, които били нарушени от иконоборците [Правила 2004:204].

Св. Василий Велики свиделства за обичаи, които се спазвали като общеприето 
правило (4 пр., 87 пр.). В своето послание до Тарския епископ Диодор, отправено по 
повод встъпващите в брак с две сестри, той посочва важността на обичая и ясно говори, 

че запазеният обичай в този случай има сила наравно със закона [Правила 2004:435-
438].

В номоканона от XIV титли (известен като Номоканон на Фотий), трета гл. на I 
титла, четем, че „неписаният църковен обичай трябва да бъде уважаван като закон”, и 
за потвърждение са посочени отнасящите се тук канони, които свидетелстват за това; 
дори е добавено, че и в гражданското право, когато обичаят е потвърден от съда и не 
противоречи на писания закон, той има значение наравно с този закон. Всичко това 
показва важността на обичая и условията, при които той може да има значение в 
правото. 

Не може да се отрече, че има църковни обичаи, които трудно могат да се 
оправдаят от гледна точка на църковното учение и църковната дисциплина. Понякога
те дълго се задържат в практиката, но са изключение и се допускат предвид на 
обстоятелствата и времето. Иначе обичаят може да получи сила на църковен закон само 
тогава, ако не противоречи на църковния дух и ако съществува от древност. В такъв 
случай той не само може да попълни празнотата на църковното законодателство, но и 
да заеме мястото на закон.

Когато се поставяло под съмнение юридическото значение на даден обичай, 
който не бил утвърден по законен ред, се обръщали към съдебната власт. При подобен 
род недоразумение църковната власт решава въпроса самостойно, а ако предметът на 
обичая е от смесен характер, т. е. отнася се и до гражданската власт, в решението 
вземали участие съвместно църковната и гражданската власт. В такъв случай 
последната произнасяла своята присада - прекратявала действието на обичая или го 
узаконявала като неписан закон [Милаш 1904:53].

В заключение можем да кажем, че църковният обичай предшествал издаването 
на правилата и е имал широко влияние, във връзка с апостолското предание, при 
уреждане на чина и развоя на църковното богослужение, както и в историята и развоя 
на манастирската дисциплина и в устава за спазване на постите [Неофит 1910:30].

Както пише Суворов, „ролята на обичая в древния църковен живот била повече 
от значителна, защото не е имало твърда юридическа норма и Църквата била длъжна 
сама да изработи такава по пътя на обичая, т. е. по пътя на еднообразното и неразривно 
изразяване на общото правосъзнание” [Суворов 1889:211]. При това трябвало самото 
правосъзнание да съдържа в себе си истината, защото, според думите на св. Киприян 
Картагенски, „обичай без истина е като старо заблуждение” [Киприан 1891:357].
Преданието е пробният камък за проверка на правилността на обичая, което обяснява 
защо у църковните писатели преданието е тясно свързано с обичая.

Обичаят не само се приравнява по достойнство със закона, но има силата на 
закон и се счита за задължително правило по такива въпроси, за които няма писано 
право, и „ако мислите, изразяващи се в него, са съгласни със Свещенното Писание, с 
истините на вярата и нравствеността, и в духа на Християнската църква; ако обичаят не 
противоречи на писаните правила на църквата и ако той се съхранява, по предание, 
продължително време” [Горчаков 1909: 32]. Всичко това ни дава основание да считаме 
църковния обичай за неписан канон, който се е пазил и се пази в паметта на членовете 
на Църквата.

:
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от обичая, който е основан на преданието. Ако някой каже, че и за преданието е нужно 
писмено свидетелство, тогава ние можем да посочим много установления, запазени без 
всякакво писмо само чрез важността на самото предание и със силата на обичая”. В 
подтвърждение на това той посочва няколко примера и завършва: „ако някой би 
поискал да потърси писан закон относно тези и много други установления, не би могъл 
да намери такъв. Тук преданието важи като основа, обичаят - като потвърждение, а 
вярата - като страж” [Цит. по Милаш 1904: 52].

Според съвременника на Тертулиан, Кесарийският епископ Фирмилиан, 
обичаите, които били запазени в различните поместни църкви, трябва свято да се 
почитат. 

Законодателството на древната Църква се отнася с уважение към обичая, ако е 
убедено в неговата справедливост и целесъобразност, или ако не вижда в обичая 
противоречие с нейния дух и основните й правила. Св. Василий Велики (92 пр.)
свидетелства, че древността на обичая внушава към него особенно благоговение.

Уважение изразяват и отците на църковните събори, които потвърждавали
многото обичаи със своите правила, или основавали на обичаите своите постановления.

Първият вселенски събор (6 пр.) узаконил предимствата на известни 
първопредстоятели на църквата, като се основавал именно на съществуващите обичаи и 
изисквал да се пазят в сила древните обичаи: „Нека се пазят старите обичаи, приети в 
Египет, в Ливия, и в Пентапол, имено Александрийският епископ да има власт над 
всички тези области, защото и Римският епископ има такава според обичая” [Правила 
1912: 282]. Също и в 7 правило: „Понеже се утвърдил обичай и древно предание да се 
почита епископа, който е в Елия, то....” [Правила 1912:296]. В 15 правило, тъй като 
някои епископи, пресвитери и дякони самоволно преминавали от една епархия в друга,
се постановява да се унищожи този обичай, който, въпреки апостолското правило, се 
вкоренил в отделни места [Правила 1912: 332].

Същият вселенски събор (18 пр.) осъдил като противно на канона и на обичая 
извършването на Св. Евхаристия от дяконите вместо презвитерите [Правила 1912: 345].

Вторият вселенски събор (2 пр.) установява границите на някои църковни 
области, а относно църквите на другите народи предписва да се управляват според 
обичая на отците, спазван дотогава [Правила 1912:378]. Със седмото си правило
съборът предписва как да се приемат в църквата еретици, и постановява, че в този 
случай трябва да се следва обичаят [Правила 1912: 417].

Третия вселенски събор, състоял се в Ефес, (8 пр.) предоставил на кипърските 
епископи право сами да си ръкополагат епископи за областта съгласно древния обичай. 
И за да запазят независимостта на църковните области от посегателството на други 
епископи, укорява претенциите на антиохийския епископ за правото да ръкополага 
епископи в Кипър, главно въз основа на това, че противоречи на древния обичай 
[Правила 1912: 468-469].

Трулският събор (39 пр.) определя, че епископите на Хелеспонт трябва да се 
поставят по древния обичай, от свои епоскопи, [Правила 1913:198], а 102 правило 
постановява да знаем онова, което допуска обичаят и да следваме установения ред,
изобщо във всяка църква да се пазят установените обичаи [Правила 1913:409].

Седмият вселенски събор (7 пр.) споменава за неписан обичай на почитане на 
иконите и за други обичаи, които били нарушени от иконоборците [Правила 2004:204].

Св. Василий Велики свиделства за обичаи, които се спазвали като общеприето 
правило (4 пр., 87 пр.). В своето послание до Тарския епископ Диодор, отправено по 
повод встъпващите в брак с две сестри, той посочва важността на обичая и ясно говори, 

че запазеният обичай в този случай има сила наравно със закона [Правила 2004:435-
438].

В номоканона от XIV титли (известен като Номоканон на Фотий), трета гл. на I 
титла, четем, че „неписаният църковен обичай трябва да бъде уважаван като закон”, и 
за потвърждение са посочени отнасящите се тук канони, които свидетелстват за това; 
дори е добавено, че и в гражданското право, когато обичаят е потвърден от съда и не 
противоречи на писания закон, той има значение наравно с този закон. Всичко това 
показва важността на обичая и условията, при които той може да има значение в 
правото. 

Не може да се отрече, че има църковни обичаи, които трудно могат да се 
оправдаят от гледна точка на църковното учение и църковната дисциплина. Понякога
те дълго се задържат в практиката, но са изключение и се допускат предвид на 
обстоятелствата и времето. Иначе обичаят може да получи сила на църковен закон само 
тогава, ако не противоречи на църковния дух и ако съществува от древност. В такъв 
случай той не само може да попълни празнотата на църковното законодателство, но и 
да заеме мястото на закон.

Когато се поставяло под съмнение юридическото значение на даден обичай, 
който не бил утвърден по законен ред, се обръщали към съдебната власт. При подобен 
род недоразумение църковната власт решава въпроса самостойно, а ако предметът на 
обичая е от смесен характер, т. е. отнася се и до гражданската власт, в решението 
вземали участие съвместно църковната и гражданската власт. В такъв случай 
последната произнасяла своята присада - прекратявала действието на обичая или го 
узаконявала като неписан закон [Милаш 1904:53].

В заключение можем да кажем, че църковният обичай предшествал издаването 
на правилата и е имал широко влияние, във връзка с апостолското предание, при 
уреждане на чина и развоя на църковното богослужение, както и в историята и развоя 
на манастирската дисциплина и в устава за спазване на постите [Неофит 1910:30].

Както пише Суворов, „ролята на обичая в древния църковен живот била повече 
от значителна, защото не е имало твърда юридическа норма и Църквата била длъжна 
сама да изработи такава по пътя на обичая, т. е. по пътя на еднообразното и неразривно 
изразяване на общото правосъзнание” [Суворов 1889:211]. При това трябвало самото 
правосъзнание да съдържа в себе си истината, защото, според думите на св. Киприян 
Картагенски, „обичай без истина е като старо заблуждение” [Киприан 1891:357].
Преданието е пробният камък за проверка на правилността на обичая, което обяснява 
защо у църковните писатели преданието е тясно свързано с обичая.

Обичаят не само се приравнява по достойнство със закона, но има силата на 
закон и се счита за задължително правило по такива въпроси, за които няма писано 
право, и „ако мислите, изразяващи се в него, са съгласни със Свещенното Писание, с 
истините на вярата и нравствеността, и в духа на Християнската църква; ако обичаят не 
противоречи на писаните правила на църквата и ако той се съхранява, по предание, 
продължително време” [Горчаков 1909: 32]. Всичко това ни дава основание да считаме 
църковния обичай за неписан канон, който се е пазил и се пази в паметта на членовете 
на Църквата.
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