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ФУНКЦИЯТА НА ИНФИНИТНИТЕ ФОРМИ И 

ТОПИК СТРУКТУРИ В ТУРСКИЯ ЕЗИК 

 
Татяна Чалъкова, Ембие Кязимова 

 
FUNCTION OF NON-FINITE FORMS AND TOPIC-COMMENT 

STRUCTURES IN TURKISH 

 

Tatyana Chalakova, Embie Kyazimova 

 

Abstract: This article discusses the specific features of non-finite 

forms in the structure of the Turkish parts of speech. Being intermediate parts 

of speech, non-finite verb forms demonstrate exceptional flexibility. 

Depending on their functions as parts of the sentence, they may play the role 

of nouns, adjectives and adverbs, as their fluctuations range between nouns 

and verbs, verbs and adverbs, being restricted by the language norm on one 

hand, and by the lexicalisation processes on the other. Furthermore, we 

should note their specific function of adding predication in the formation of 

complex sentences. The frequency of use of non-finite verb forms as mental 

subjects and predicates which semantically and structurally differ from the 

traditional notion for subject and predicate necessitates the introduction of a 

broader term reflecting the predicative relations: the topic-comment structure, 

as well as introduction of the term nonlinear predication and reconsideration 

of the system of Turkish from the stand point of predication theory.  

 

Key words: non-finite forms, parts of speech, parts of the sentence, 

complex sentence, predication theory, topic-comment structure. 

 

За установяване функцията на инфинитните глаголни 

форми в съвременния турски език е много важно определянето на 

техния статус в системата на частите на речта. При съпоставите-

лен анализ на системата на турския език с типологично различни 

езици, включително и българския език, прави впечатление тях-

ната способност да се трансформират в друга част на речта в 

зависимост от позицията им в изречението. На това явление об-

ръща внимание и турският лингвист И. Дилмен, който нарича 

турските думи „хлъзгави” [Дилмен 1933: 148, цит. по Гълъбов 

1949: 61]. Когнитивният подход налага да се вземат предвид не 

само спецификата на частите на речта от гледна точка на техния 
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основен смислов инвариант (функции), но и инвариантите на 

техните регулярни форми. По такъв начин „текучеството” или 

„хлъзгавостта”, която се изразява в преминаването на една част 

на речта в друга, и оказионалните словоупотреби не се трактуват 

като фактори, нарушаващи самата класификация, а напротив – 

класификацията обхваща всички налични в един или друг език 

факти. Именно този подход се очаква да бъде ефективен при 

анализа на турския език, тъй като – както вече бе споменато – 

всяка част на речта в тюркските езици изпълнява службата на 

всяка част на изречението и обратно, всяка позиция в изречени-

ето може да бъде заета с всяка част на речта. Тези наблюдения се 

потвърждават и от трудностите при определянето на същността и 

диференциацията на някои инфинитни глаголни форми (макар и 

само като глаголни форми). Така например известният тюркмен-

ски езиковед А. Боржаков в статията си, посветена на “имената за 

действие” в югозападните тюркски езици [Боржаков 1979], 

разграничава отглаголните съществителни имена, тюркм. ишлик 

атлары, от имената за действие, тюркм. иш атлары. Авторът 

специално отбелязва, че при превода им на европейски езици се 

губи истинското значение на тюркските глаголни форми. Използ-

ването на термини от индоевропейското езикознание без каквито 

и да било уточнения често води до заличаване на тюркската спе-

цифика.  

„Частите на речта” в турския език са способни да образу-

ват семантико-граматичен кръг чрез добавяне на наставки – като 

например начин за образуване на глаголи от съществителни с 

помощта на аффикса -la. При присъединяване на афикса -m ду-

мата от така създадения глагол се превръща отново в съществи-

телно: anlam (значение, смисъл): an – миг, мигновение; -la – сло-

вообразувателен афикс, който го транспонира в разреда на глаго-

лите – an+la mak – буквално „миг-у-вам” или „моментирам” – от 

„момент” anla+m („мигуване”, „моментиране”) – т.е. „мигно-

вено схващане, хващане на мига, на момента”. В образното от-

ношение транспозициите са аналогични на българското схващам 

– „разбирам, хващам мисълта”, което прилича на руското 

„схватить мысль на лету” [Чалъкова 2013]. Така деепричастието 

на iken и деепричастието на -casına/-cesine се образуват чрез при-
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съединяване не към глаголни основи, а към именни глаголни 

форми, причастия, и дори към съществителни имена (понякога в 

падежна форма) или прилагателно. Тези факти, разбира се, са 

били отбелязвани от множество езиковеди, сред които са А. Н. 

Кононов (1956), Ю. В. Шчека (2007), Н. Коч (1990) и др., но те са 

ги интерпретирали като потвърждение за техния хибриден харак-

тер, а някои от тях дори са определяли това състояние като „не-

доразвитост на езика”. Кратката форма на инфинитива на -ma/-me 

изразява процес или резултат: yazma – процес на писане, yazma – 

резултат на писане. Може да има значение на прилагателно име, 

близко по значение на причастието за страдателен залог: yazma 

kitap – ръкописна книга, asma köprü – висящ мост. Причастията 

на -dık
8
 и -(y)acak

2
, запазвайки връзката си с глагола, функциони-

рат като деятелни и страдателни причастия и изразяват две вре-

мена: -dık
8
 – минало и сегашно, а -(y)acak

2 
– бъдеще. От друга 

страна, тези форми са „причастни” към името, чрез което се по-

сочва действащото лице (постига се чрез присъединяване на 

афикси за принадлежност). İkisi kız olmak üzere üç çocuğu var. Той 

има три деца – две от тях момичета. Gök gürledikçe kürre-i arz 

inliyor zannolurdu. Когато гърмя гръмотевица, се (сторваше, 

считаше, мислеше), че стене земното кълбо. Може да се отбе-

лежи и сходството между подвижността на частите на речта в 

китайския и турския език: те засягат „подвижността” на частите 

на речта и водещата роля на синтаксиса пред морфологията. Из-

глежда, че всякакви „речникови” и „устойчиви” морфологични 

качества в една или друга степен са определени от своята пози-

ция в изречението (т.е. от синтаксиса) и могат да бъдат описани 

по-адекватно, когато изследователят не се влияе от категориите, 

установени в родния си език, или пък не се влияе от такива, при-

ложени към типологично различни езици [Пак там: 77–81].  

От всичко изложено дотук става ясно, че самата специ-

фика на лексикално-граматичния състав на тюркските езици и в 

частност на турския език не позволява последователното прила-

гане на класическите принципи за равнопоставено определяне на 

частите на речта. Възможен отговор на въпроса за най-подходя-

щия класификационен принцип би могъл да бъде намерен чрез 

синтеза на функционалния и когнитивния подход, който напос-
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ледък ефективно се прилага при анализа на типологично раз-

лични езици [Селиванова URL]. Този подход предполага, че час-

тите на речта могат да бъдат разглеждани като вектори на вът-

решния лексикон [Кубрякова 1989: 10] и позволява да се избегне 

необходимостта да бъдат установени категорични граници между 

частите на речта и да се покаже полифункционалността на турс-

ката лексика. Подходът е близък до идеите на В. Н. Курдюмов, 

който от позициите на предикационната теория описва естестве-

ната и водещата за китайския език размитост между частите на 

речта чрез категориите маршрут, диапазон и позиция. Маршру-

тът е хипотетичната възможност на лексикалната (морфоло-

гична) единица да заема редица взаимосвързани позиции (често 

безкрайно преминаващи една в друга на базата на метонимия). 

Диапазонът включва в себе си типични колебания преходи на 

думи, които стабилно заемат една-две близки позиции, ограни-

чени от стилистични норми. Освен това диапазонът е свързан със 

синхронното състояние на единицата; „думата” устойчиво варира 

в неговите граници: прилагателно – наречие, глагол – предмет, 

глагол – герундий – съществително, прилагателно – глагол и т.н. 

Позицията е конкретната употреба, „форма” на думата като част 

на речта, това, което създава илюзия за нейната принадлежност 

към определена част на речта [Курдюмов: 2006: 473].  

Този подход очевидно е перспективен и за турските части 

на речта. Освен това той е печеливш и при инфинитните форми 

на глагола в турския език – различните видове инфинитив, при-

частия и деепричастия, както и имената на действие, които не 

само имат междинен характер между глаголи и имена, глаголи и 

наречия, но и се характеризират със значителна размитост в рам-

ките на самите форми. Тяхната „междинност” от морфологична 

гледна точка се дължи на следните факти: 

1. наличието на неспрегаеми глаголни форми наред със 

спрегаемите глаголни форми;  

2. инфинитивът на -mak/-mek: формите yazmak, gelmek за-

пазват връзките си с имена на действие – скланя се като име, но 

не приема афикси за принадлежност; в някои случаи имат значе-

ние на инфинитив и съществително, но не и име на действие:  

 ekmek (сея), 2. ekmek (хляб); 
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 yemek (ям), 2. yemek (ядене);  

3. наличието, наред със склоняеми съществителни на 

склоняеми имена за действие – инфинитаив и възможността за 

присъединяване на афикс за сказуемост към съществителните 

(спрегаемост на съществителни);  

4. наличието, наред с инфинитива на кратката форма на 

името на действие на субстантивиран глагол. 
 

Важността на синтактичния критерий за диференциацията 

на инфинитните глаголни форми като самостоятелни части на 

речта много точно е посочена от Н. А. Баскаков: „Всяка основа 

или корен на глагола, когато се реализира в изречението, в зави-

симост от това каква част на изречението представлява, приема 

съответните функционали граматически форми: на субстантив 

(действени имена “имена действия”) или на атрибутив (причастия 

и деепричастия)” [Баскаков 1952: 160]. При характеристиката на 

турските причастия и деепричастия М. Ергин, както и Н. А. Бас-

каков използват синтактичния критерий. Водещата роля на син-

тактичния критерий проличава в самите термини, с които той 

назовава инфинитните глаголни форми. Причастията той нарича 

„глаголи прилагателни” (sıfat fiiller), които като глаголни форми 

показват процесуална характеристика на обекта: gelen, geçmiş. 

Освен тази особеност термините на М. Ергин подчертават и тех-

ния синкретизъм, който се състои и в това, че глаголните по своя 

характер основи могат да присъединяват падежните афикси 

(gelenden, geçmişte), от една страна, а от друга, да функционират 

като съществителни (gelene sor) и като прилагателни (gelen 

adam). За да се избегне двойствеността на еднаквите афикси на 

причастията и афиксите за образуване на времевите форми geçmiş 

zaman, gelecek tren и zaman geçmiş, tren gelecek, а също така при 

формите gelir, tanıdık, yatacak, dinmez, demeli, той отново пред-

лага синтактичния критерий: в позиция „пред име” подобни 

форми ще се определят като причастия, а в позиция „след име” – 

като времеви глаголни форми. В качеството на специализиран 

афикс, с който се образуват причастията, той посочва афикса -an, 

-en: başlayan, gelen. Деепричастията според М. Ергин, които той 
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нарича zarf fiil (глаголи наречия), функционират в изречението 

като обстоятелства.  

В тюркологията опит за прилагане на функционално-се-

мантичния подход в частност и при инфинитните форми прави Н. 

А. Баскаков. Той успява да свърже семантичните, формалните и 

синтактичните критерии, които проясняват същността на класо-

вете думи, наричани „части на речта”, и наред с това да отбележи 

спецификата на частите на речта в тюркските езици. Като опре-

деля синтаксиса в тюркските езици като най-общ структурен 

аспект на езика, той установява наличието на две основни струк-

турни синтактични единици: предикативно словосъчетание или 

изречение и атрибутивно (определително) словосъчетание. В 

основата на първите (предикативните) са сложни атрибутивни 

словосъчетания, съставени от две групи атрибутивни словосъче-

тания, в които първото представлява по-конкретно, а второто по-

абстрактно понятие. В основата на вторите са залегнали обикно-

вени атрибутивни отношения между думите.  

Всички граматични форми в тюркските езици според ав-

тора в крайна сметка представляват 2 типа основни форми: 1. 

определяеми или субстантивни и 2. определящи или атрибу-

тивни, като последните се делят в зависимост от определяемото 

на два подтипа: а) атрибутиви на субстанциите и 2) атрибутиви 

на атрибутиви. Подходът, предложен от Н. А. Баскаков, извежда 

на първи план водещата роля на синтаксиса в тюркското изрече-

ние и подчертава важността на позицията на думата в изрече-

нието. Класификацията като цяло успешно може да бъде прило-

жена и към турския език, освен това подходът на Н. А. Баскаков 

показва средствата за изразяване на различните видове субстан-

тивни и атрибутивни отношения в тюркските езици, целия спек-

тър на граматични категории, чрез които те се изразяват
1
. 

                                                 
1
 Теорията на А. В. Бондарко, за разлика от подхода на Н. А. Баскаков, 

взема за отправна точка определена логическа/семантична категория, 

която се изразява с различни части на речта и езикови средства от 

различни езикови нива, като по този начин се моделира функционално-

семантично поле, а в основата на категоризацията се поставя функцията 

(семантичният инвариант) [Бондарко  2001]. 
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И така, лексиката на турския език в съответствие с изло-

жената идея може да бъде разделена на следните бинарни струк-

тури: 1. Субстантивни функционални форми и 2. Атрибутивни 

функционални форми с подкласове. 

Следващото разделяне характеризира субстантивните 

функционални форми (схема 1).  

 

 
 

Схема 1. Структура на субстантивните функционални форми 

 

Субстантивните функционални форми се разпределят на 

имена и глаголи, като в групата на имената се различават пред-

метно-качествени (съществителни) имена, относителни имена 

(или субстантивни форми на местоименията), количествени 

имена (или субстантивни форми на числителните) и емоцио-

нално-експресивни форми (или субстантивни форми на междуме-

тията). В групата на глагола влизат субстантивни форми на мас-

дара. В схема 2 е представена структурата на атрибутивните (оп-

ределителните) форми: 
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Схема 2. Атрибутивни (определителни) форми на турската лексика 

 

Атрибутивните (определителните) форми се делят на 

имена с подкласове: предметно-качествени (прилагателни имена), 

количествени (атрибутивно-определителни форми на числител-

ните имена), относителните (атрибутивно-определителните 

форми на местоименията), емоционално-експресивните (атрибу-

тивно-определителните форми на междуметията). В групата на 

глагола влизат атрибутивно-определителните форми на глаголи 

(причастия). 

На схема 3 е представена структурата на атрибутивно-об-

стоятелствените форми в турския език: 

 
 

Схема 3. Атрибутивно-обстоятелствени форми 
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Към атрибутивно-обстоятелствените форми отново се от-

насят както имената, така и глаголите. В състава на имената с 

определителна и обстоятелствена функция се включват пред-

метно-качествените имена или наречия; количествените имена 

или атрибутивно-обстоятелствени форми на числителните; отно-

сителните имена или атрибутивно-обстоятелствените форми на 

местоименията и емоционално-експресивните имена или атрибу-

тивно-обстоятелствените форми на междуметията. Към атрибу-

тивно-обстоятелствените форми на глагола се отнасят деепричас-

тията. 

Както виждаме, инфинитните форми се оказват разсредо-

точени между субстантиви и атрибутиви (определителни и обсто-

ятелствени), което е свидетелство за синкретичния характер и 

спецификата на инфинитните глаголни форми.  

Синтактичният критерий, осмислен като функция, се 

оказва най-важният при идентификацията на инфинитива, при-

частието и деепричастието като синкретични форми. Тази класи-

фикация, приложена конкретно към турския език, позволява сред 

инфинитните форми да бъдат различавани три групи: 

а) субстантивни форми – инфинитивите (но не и отгла-

голните производни); 

б) атрибутивни (определителни) – причастията; 

в) атрибутивни-обстоятелствени форми – деепричастията. 

В тези инфинитни или функционални форми на глагола се 

забелязва противоречие между семантиката им и тяхната функ-

ция: субстантивната форма на глагола само напомня за съществи-

телното име, без да бъде такава. Причастията по семантика са 

глаголи, но според функцията си са атрибутивна и атрибутивно-

определителна форма, която напомня за прилагателното, без да 

бъде прилагателно. Деепричастията по семантика са глаголи, но 

напомнят за наречия, без да са такива. Двусъставните термини за 

инфинитните/функционалните глаголни форми в турския отразя-

ват тяхното междинно положение между частите на речта. В този 

смисъл самите те са факт за наличието на стабилни колебания 

между частите на речта като тяхно вътрешноприсъщо свойство и 

възможността и необходимостта за описание на особеностите на 
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тези устойчиви колебания или техния диапазон. Полюсите на 

диапазона в такъв случай представляват пределните състояния на 

натрупване на семата „глаголност” или „име”, като междинни 

позиции между тях заемат думите със семантиката „атрибутив-

ност” или „обстоятелственост”
2
. Инфинитните глаголни форми, 

като че ли най-точно репрезентират проблемите при определяне 

на частите на речта в турския език: първичната семантика на 

повечето турски думи определя тяхната принадлежност към час-

тите на речта, въпреки това част от тях се „притеглят” от други 

части на речта или представляват граматични омоними. Незави-

симо от това, че за турския език тези актуализации могат да бъдат 

достатъчно многобройни, те се ограничават от езиковата норма. 

Това предполага, че могат да бъдат описани привичните „колеба-

ния” – диапазони и/или маршрути за транспозиции на инфинит-

ните форми. В турският език, както и в редица други езици, съ-

ществуват различни видове преходи – от оказионални до устой-

чиви, характерни за узуса и фиксирани, т.е. узаконени от езико-

вата норма. Оказионалните преходи могат да се реализират в 

поетичната и разговорната реч, която често се фиксира в езика на 

медиите. Често оказионалният преход e станал обичаен в разго-

ворната реч, впоследствие става факт на узуса: Benim gidesim 

geldi (букв.: Дойде ми (желание) да съм тръгнал. Onu göresim 

geldi. Дойде ми (желание) да го видя или Прииска ми се да го 

видя). Оказионалните изпъкват на фона на фиксираните преходи: 

Benim olası. Да бъде моя (бих желал).  

Въпросът за инфинитните форми в турския език е тясно 

свързан и с въпроса за сложното изречение. Турските лингвисти в 

повечето случаи разглеждат изреченията с инфинитни конструк-

                                                 
2
 На този фон двусъставните термини по-добре отразяват същността на 

турските инфинитни форми, които подчертават, от една страна, 

принадлежността на инфинитните форми към глагола, а от друга страна, 

са ориентирани към само една от функциите им в синтактичните 

цялости: инфинитив – isim-fiil, букв. „глагол-съществително‟; причастие 

– букв. sıfat-fiil „глагол-прилагателно‟ и деепричастие – zarf-fiil букв. 

„глагол-наречие‟.  В настоящата работа ще продължа да използвам 

обобщаващия термин инфинитни форми и техните конкретни названия 

поради установила се вече традиция. 
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ции (причастни, деепричастни и инфинитивни) като сложни с 

изключение на Т. Гюленсой [Гюленсой: 2000: 436] и М. Хенгир-

мен [Хенгирмен 1998: 354]. Т. Гюленсой смята, че синтактичните 

конструкции, в които действието е изразено с неспрегаема гла-

голна форма, не могат да функционират като подчинено изрече-

ние, а само като вид усложнено просто изречение. Простите ус-

ложнени изречения Т. Гюленсой нарича girişik cümle. При изре-

ченията, определяни като girişik cümle, основната особеност е, че 

самостоятелното, независимо изречение се превръща в член на 

друго изречение [Хенгирмен 1998: 362]: „Bugün fidan dikip, yarın 

gölgesinde oturamazsınız” sözü bize sabırlı olmayı ne güzel öğütlüyor 

– „Думите „като засадите днес една фиданка, утре не ще можете 

да седите в нейната сянка” колко хубаво ни учат да бъдем търпе-

ливи‟. Изречението Bugün fidan dikip, yarın gölgesinde 

oturamazsınız е пълноценно изречение, но в дадения случай то 

влиза в групата на подлога и го определя. По такъв начин това 

самостоятелно изречение се е включило в структурата на друго 

изречение. М. Хенгирмен определя като сложни тези изречения, 

които съдържат повече от едно сказуемо, изразено чрез спрегаема 

част на речта или съдържат повече от едно съждение [Хенгирмен 

1998: 354]. А. Йозкъръмлъ смята, че сложно изречение е изрече-

нието, което съдържа основно съждение и няколко спомагателни 

съждения, които разкриват и допълват основното [Йозкъръмлъ 

2001: 233]. Докато двете първи определения се базират върху 

формалния критерий, определението на А. Йозкъръмлъ има пред-

вид логическата структура, която има отношение към неговата 

семантика. В повечето случаи обаче сред турските лингвисти – 

носители на турския език, се налага мнението, че действието в 

подчиненото изречение не трябва задължително да се изразява с 

финитен глагол. Наличието на допълнителна предикативност в 

изреченията с инфинитни форми според тях се доказва с транс-

формацията на изреченията като: Serpil koltuktan kalkarak 

pencereyi açtı – „Серпил, ставайки от фотьойла, отвори прозо-

реца‟/: Serpil koltuktan kalktı + Serpil pencereyi açtı = Serpil 

koltuktan kalkarak pencereyi açtı – „Серпил стана от фотьойла + 

Серпил отвори прозореца. 
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Известният руски тюрколог Ю. В. Шчека определя инфи-

нитните форми в турския език (инфинитив, отглаголни имена, 

причастия и деепричастия) откъм гледната точка на тяхната фун-

кция като разширени (разгърнати) членове на изречение и отбе-

лязва тяхната предикативност. Разгърнатите или разширените 

членове на изречение, образувани с инфинитните форми, според 

него се доближават до подчинените изречения, като образуват 

предикативно звено на съответната полипредикативна конструк-

ция (аналог на сложно подчинено изречение) [Шчека 2005: 319].  

Редица европейски и руски автори също така обръщат 

внимание върху предикативността на подобни структури в раз-

лични езици (руски, чешки), макар тя и да е изразена не толкова 

очевидно. В повечето случаи се говори за така наречена „полуп-

редикативност” или за междинния тип изречения, които са нито 

прости, нито сложни: с потенциална, неразгърната предикатив-

ност или допълнителни сказуеми [Реформатски 2003: 334, Шах-

матов 2001: 471]. В. Матезиус отбелязва подобно явление в чеш-

кия език, като обръща внимание на особения статут на деепри-

частните обрати в чешкия език и отбелязва техния междинен 

характер – между изреченските членове и изречението [Матезиус 

2001: 113]. 

Ако към понятието „предикативност” подходим като към 

нелинеен феномен, стават ясни постановките на такива автори 

като Золотова: „Известна полипредикативност, съвместяване на 

имплицитни предикативности с една доминираща, експлицитна, е 

присъща и на простото изречение, а в сложните съчинени изрече-

ния предикативността на придатъчните изречения, макар и екс-

плицитна, се неутрализира и потиска от предикативността на 

главното изречение, която е основен изразител на комуникатив-

ното намерение на цялото изречение [Золотова 1973: 322].  

Независимо от това дали инфинитните разширени струк-

тури в турския език се определят като подчинени изречения, или 

междинни конструкции, те при всички случаи изпълняват функ-

цията на един от изреченските членове.  

А. Баскаков отбелязва една особеност, характерна за син-

тактичния строеж на тюркските езици, свързана с начина на мис-

лене и неговата репрезентация във вербални структури. Според 
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автора „Анализът на всички типове словосъчетания (в широкото 

значение на този термин) в тюркските езици показва наличието 

на две, противоположни по своята същност, структура и форма на 

типове словосъчетания, които се базират върху две различни 

форми или типове човешко мислене. Към тези две противопо-

ложни, антонимични по своя характер типове словосъчетания, а 

следователно и форми на човешкото мислене, се отнасят преди 

всичко словосъчетанията, основани върху предикация, или върху 

предикативни отношения, и второ, словосъчетания, основани 

върху атрибуция или атрибутивни отношения” [Баскаков 1969: 

91].  

Структурата на предикативните словосъчетания или изре-

чения е представена от автора чрез следната схема: 

 

А1 – С1   А2 – С2, 

П    С 
Схема 1. Структура на предикативно словосъчетание или изрече-

ние 

 

където А1 е атрибут на подлога, С1 е субстантив, който влиза в 

състава на подлога, П е подлог, А2 е атрибут на сказуемото, С2 е 

субстантив в състава на сказуемото, С – сказуемо.  

 Всички второстепенни членове на изречението се отнасят 

или към групата на подлога, или към групата на сказуемото, лип-

сата на един от изреченските членове (подлог или сказуемо) се 

пояснява като резултат от редукция поради логическото отслаб-

ване на неговото лексикално и граматично значение. Според Н. 

А. Баскаков същите процеси са засегнали структурата на сказуе-

мото в тюркските езици, които от двучленните словосъчетания, 

включващи атрибут (причастие) и субстантив (име), което пре-

минава трансформация от абстрактно (но реално) значение към 

показателното местоимение (ол - този), а по-късно към личните 

местоимения: мен, сен, ол, биз, сиз, олар и накрая – към тяхната 

пълна редукция [Баскаков 1969: 92].  

Както виждаме, ключовото понятие при осмисляне на 

структурата на тюркското и турското изречение е предикатив-

ността като свойство, предикативното отношение като тип връзка 
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и самият процес на предикация, който е вътрешноприсъщ за 

езика като средство за комуникация. Н. А. Баскаков разглежда 

предикативността като отношение между компонента, който се 

предицира, и предициращия компонент. Аналогични отношения 

в предикационната концепция се определят като топик и комен-

тар. Топик и коментар са понятия, които се базират именно върху 

отношенията на предикация и не се свеждат към отношенията 

подлог-сказуемо или тема-рема. В. А. Курдюмов различава 4 

версии на предикационната концепция: класическата синтак-

тична, текстова, психолингвистичната и типолого-стилистичната 

[Курдюмов 2006: 123]. В типичните топик-конструкции се разг-

раничава това, за което се говори, и какво се говори, при това 

тази характеризация се утвърждава от речевия акт. Първата част 

(това, за каквото се говори) е топик, а втората (какво именно се 

говори) е коментар. Обикновено топикът съвпада с групата на 

подлога, а коментарът – с групата на сказуемото. Наред с това те 

могат значително да се различават както с групата на подлога, 

така и с групата на сказуемото. Ч. Ли и С. Томпсон определят 

тези разлики по следния начин:  

1) Синтактичният топик е определен (тематичен), а 

подлогът може да бъде и неопределен;  

2) Топикът, поради неговата тематичност, обикновено е в 

началото на изречението; 

3) Съгласуването на топика с коментара не е задължи-

телно (число, падеж, лице); 

4) За разлика от подлога глаголът в състава на коментара 

не определя ролята на топика (топик по смисъл може да бъде и 

допълнение, и обстоятелство). 

Така основните разлики с класическите отношения под-

лог-сказуемо се състоят в това, че топик и коментар не изискват 

класическа съчетаемост, а са относително автономни. Под топик 

трябва да се разбират не думи, а позиции, които могат да бъдат 

запълвани с думи, словосъчетания и дори изречения.  

Второто разбиране – текстовото – принадлежи на А. М. 

Ефремов. Според това разбиране топикът е текстова категория, 

той организира не изречение, а текстов фрагмент. Текстовият 
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топик обикновено надхвърля рамките на изречението, при това 

обаче всяко изречение може да има „свой” топик [Ефремов 1990]. 

Третото разбиране – психолингвистичното – е предста-

вено от Т. В. Ахутина и А. А. Леонтиев, според които при пораж-

дане на речта говорещият създава структура, организирана по 

типа „топик-коментар”, която при необходимост се преобразува в 

подлогово-сказуемно изречение [Ахутина 1989; Леонтиев 1969]. 

Теорията на Н. А. Баскаков се съотнася с всички изредени тео-

рии, включително и с психолингвистичната теория на Т. В. Аху-

тина. Както това отбелязва и В. А. Курдюмов, топик и коментар 

са съставните части на дълбинната ментална структура, органи-

зацията на която е подобна на синтактичната структура „топик-

коментар”, т.е. синтактичната (повърхностната структура топик-

коментар съответства на менталната, дълбинната). Сходството 

между тези виждания, към които изследователите в различно 

време и под различна форма стигат до аналогични резултати, е 

следствие от внимателния поглед върху всички (а не само „пра-

вилни”) синтактични структури, които системната лингвистика 

отпраща към „случайни”, „речеви”, оказионални реализации. 

Последните изследвания на спонтанната реч и процесите на по-

раждане и разбиране показват наличието на множество струк-

тури, които не се вписват в рамките на „училищната” граматика 

[Бондарко 2001, Василева и др. 2002 и др.] 

Според това разбиране „вътрешната реч”, предшестваща 

и следваща външната, вербализирана, съдържа структури, по-

добни на синтактичните, а в съзнанието на говорещия топиковите 

структури предшестват структурите подлог-сказуемо. Това озна-

чава, че първоначално при продуциране на речта се поражда то-

пик структура, която по-късно може да се преобразува в структу-

рата подлог-сказуемо. При възприятието (разбирането) реципи-

ентът преобразува „повърхностните отношения” в отношенията 

топик-коментар, т.е. отношенията между предицирания и преди-

циращия компонент, т.е. първични са менталните топик-струк-

тури, които по-късно в преобразуван вид се извеждат на повърх-

ността. 

Четвъртото разбиране се свежда към това, че топик-ко-

ментарът е езикова норма. В зависимост от предпочитанията на 
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говорещите на даден език се различават топикови и подлогови 

езици и междинните – „и топикови, и подлогови едновременно” и 

„нито топик, нито подлогови едновременно”. Така структурите 

топик-коментар се очертават не само като синтактичните анти-

поди на подлога и сказуемото, но и като универсални характерис-

тики на предицирания и предициращия компонент на изказва-

нето. Наред с това топикът и коментарът често съвпадат с класи-

ческите подлог и сказуемо, изразени с име и глагол, име и коли-

чествено определение, изразено с именно сказуемо: така, очеви-

ден е топиковият характер на конструкцията Saat beş. (Пет часа. 

букв: Час – пет
3
).  

 Както виждаме, първоначалната, нередуцирана структура 

на тюркското предикативно словосъчетание или изречение, пред-

ставена от Н. А. Баскаков, напълно съответства на топиковата 

структура. Предположението за предимно топиковия характер на 

турските предикативни конструкции се подтвърждава от това, че 

подлогът в турското изречение може да бъде изразен, освен със 

съществително име в именителен падеж, практически чрез 

всички части на речта: местоимения (лични, показателни и въп-

росителни), наречия, неспрегаеми (инфинитни) глаголни форми 

(инфинитив и причастие), следлози, а също така със словосъчета-

ния, в които подлогът може да има едно или няколко определе-

ния.  

Поради способността си да функционират както в имен-

ната, така и в глаголната парадигма всички видове инфинитиви и 

причастия могат да заемат позицията както на топика, така и на 

коментара: Okuması vardı, yazması azdı. Можеше да чете, но в 

писането беше слаб, букв. Той имаше четмо, но писането му 

беше малко. Bu konuşmaya (Д. п.) nihayet verirken okumak 

terbiyesinden bahsetmek lâzımdır. Докато приключваме този наш 

разговор, необходимо е да поговорим и за хигиената на четенето 

[АТБР 2009: 794]. Много ме натъжава това, че той не си учи уро-

ците (букв. Много ме натъжава неговото нечетене на уроците). 

Ağlamak para etmez. Не си струва да се плаче. (букв. Да плачеш 

                                                 
3
 Тук са интерпретирани примерите на Н. А. Баскаков от гледна точка на 

предикационната теория на В. А. Курдюмов. 
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пари не струва). Bu, kız aramaya, düşünmeye (Д. п.) değer bir şey 

değildi. Това – да търсиш момиче, да мислиш за него – не бе нещо 

стойностно (достойно, струващо си). 

Като определяем субект може да се възприема съществи-

телно в косвен падеж, което се определя чрез предикат или пре-

дикативна конструкция, състояща се от топик и коментар. Топи-

кът в приведената по-долу конструкция съвпада с подлога, а ко-

ментарът – със сказуемото, изразено с глагола var: 

 

 
 

Схема 1. Топик конструкция с топик съществително име  

в местен падеж и коментар предикативно словосъчетание 

 

Такава структура се характеризира със сложен вид преди-

кативност, която се установява, от една страна, между граматичен 

субект (Т1) и определително предикативно словосъчетание (К1), 

а от друга, между граматичния субект (Т2) и коментар (К2) в 

определителното предикативно словосъчетание.  

 
 

Схема 2. Топик конструкция  

с топик номинативен инфинитив 
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Подобни топик структури се откриват в изреченията с 

инфинитни форми на глагола – Birdenbire yolun dönemeçinde beş 

altı çocuğun koştuğu görüldü. Изведнъж на завоя се видя, че бягат 

няколко деца. Очевиден е и топиковият на конструкцията Saat 

beş. Букв: Час – пет
4
. İstediğim şu dakidada sadece beni 

bırakmanızdır. Това, което искам в тази минута е да ме оставите на 

мира. 

 

 
Схема 3. Топик конструкция с коментар инфинитив  

във функция на сказуемо с обстоятелствено пояснение  

за време – tekrar и косвено допълнение със следлог – benimle 

 

Като топикови структури могат да бъдат квалифицирани 

някои предикативни словосъчетания/изречения, които се състоят 

от причастия и разширено сказуемо: Denize düşen yılana sarılır. 

Bal tutan parmağını yalar. Падналият в морето се хваща за змия. 

Който държи меда, си ближи пръста.  

 
 

Схема  4. Топик конструкция с топик сегашно причастие 

                                                 
4
 Тук са интерпретирани примерите на Н. А. Баскаков от гледна точка на 

предикационната теория на В. А. Курдюмов. 
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В изречението „Bu ameliyatı yapan doktorun eli 

öpülesiymiş’. Ръката на лекаря направил тази операция е била за 

целуване (букв. Ръката на доктора, направил тази операция, била 

да я целунеш/да бъде целувана) в ролята на коментар функцио-

нира пожелателно причастие. 

 
 

Схема 5. Топик конструкция  

с коментар пожелателно причастие 

 

В ролята на топик често функционира и минало причастие 

на -dık: İstediğim şu dakikada sadece beni bırakmanızdır. Това, което 

искам, e в тази минута да ме оставите на мира. Приведеното из-

речение се характеризира със сложна полипредикативна струк-

тура: 

 

 
 

Схема 6. Топик конструкция с топик 1 минало причастие  

и коментар 1 с полипредикативна структура 
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Поради факта, че деепричастията функционират в гла-

голна парадигма, те много рядко заемат позиция на топик: 

Arkadaşı gelmeyip kim gelecek? 

 
 

Схема 7. Топик конструкция с деепричастие в позиция на топик 1 и 

коментар 1 с нова предикативна структура топик 2 и коментар 2 

 

Описанието на турските изречения като топик структури 

позволява преди всичко да се открои тяхната „подвижност” при 

заемане на позиция на една или друга част на речта и описание на 

техните диапазони (колебания на тяхната принадлежност към 

определена част на речта, определена от синтактичната им роля и 

функционирането им в именна или глаголна парадигма). В турс-

кия език наличието на самостоятелни частеречни категории като 

име и прилагателно не се подлага на съмнение, макар че в пове-

чето случаи актуализацията на това тяхно значение става в рам-

ките на изречение или словосъчетание. Наред с това причастията, 

притежавайки всички граматични показатели на самостоятелна 

част на речта, в същото време не се смятат за такива, а като во-

дещ признак за тяхната несамостоятелност се посочва именно 

възможността им да функционират като имена, т.е. в качеството 

си на имена да заемат позиция на подлог и допълнение, а в качес-

твото на глаголи – като сказуемо. В тези случаи, когато инфинит-

ните форми заемат несвойствена на тях позиция, те всъщност се 

транспозират в друга част на речта или в съответствие с предика-

ционната теория „заемат частеречна позиция”. Всичко това и 

редица споменати по-горе подобни факти дават основание меж-

динните глаголни форми, каквито са инфинитивите, причастията 

и деепричастия, да бъдат описани като диапазони от частеречни 

реализации.  



Факултет по хуманитарни науки, том ХХV А, 2014 г.  

 

 25 

Показателна е и ролята на инфинитни конструкции в тур-

ското изречение. Тяхната честотност е показател за това, че по-

добни структури са вътрешноприсъщ факт на фрагментиране на 

света и установяване на отношенията на предикацията между 

логическия субект (известното) и логическия предикат (новото, 

неизвестното), извършвано чрез модуса присвояване на изказва-

нето и изразяване на неговото отношение към предмета на гово-

рене. Особено е важна тяхната роля при конструиране на разгър-

натите (разширени) форми на това, за което се говори, и на това, 

какво се говори. Ölmek var, dönmek yok. Yaşamak bir sanattır, 

birlikte yaşamak ise büyük-sanattır. В приведените изречения в 

състава на топика и коментара, на които влиза номинативния 

инфинитив, ясно се прокарва граница между това за какво се 

говори, и това, което се говори. При това характеризация или 

предикация се утвърждава от речевия акт. Първата част 

съответства на топик, а втората – на коментар, тъй като топикът е 

винаги тематичен, поради което той обикновено се намира в на-

чалото на изказването.  

Деепричастното действие на подчиненото обстоятелст-

вено изречение, образувано с деепричастието на -(y)ınca
4
, и 

действието на главното изречение могат да имат общ подлог. 

 
Таблица 1. Предикативни структури с общо подлог, характеризи-

ран от деепричастен обрат 

 

1. Yalnız, bu ayrılığın, vakit 

gelince güneşin batması, 

yağmurun yağması gibi hiçbir 

tedbirle önüne geçilmiyecek bir 

felaket olduğunu gayet iyi 

aklıyordum [Нури 1957: 14]. 

..., но разбрах съвсем ясно, че 

раздялата е тъй непредотвра-

тимо нещастие като залеза на 

слънцето, когато настъпи 

определеният час, като валежа 

на дъжда [Хафъзов 1991: 12]. 

2. Nihayet annemin hastalığı 

artınca babam hiç olmazsa onu 

İstanbul‟ a götürmek için bir ay 

izin istemiş ve cevap beklemeden 

yola çıkmış [Нури 1957: 13]. 

Най-после, когато болестта на 

мама напреднала много, баща 

ми поискал поне един месец 

отпуск, за да я заведе в Истан-

бул, и тръгнал на път, преди да 

получи отговор [Хафъзов 1991: 
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11]. 

3. Ah masör, beni görünce ne 

kadar sevindiklerini bilseniz 

[Нури 1957: 20]... 

Ах, ма сьор, да знаете само как 

се радват, като ме видят… 

[Хафъзов 1991: 18]. 

4. Zavallı kız havagazı 

lambasının ışığında bir akrebin 

kıskaçlarını, kuyruğunu titreterek 

kürsünün üzerinde yürüdüğünü 

görünce bir feriyat kopardı 

[Нури 1957: 21].  

Щом видя на светлината на 

лампата, че върху катедрата се 

движи страшен скорпион, като 

разклащаше щипците и опаш-

ката си, бедната девойка из-

пищя от ужас [Хафъзов 1991: 

19]. 

5. Geceye doğru güneşten 

yüzümün derileri pul pul olmuş, 

yaralı ellerimle eteklerimin 

yırtıklarını kapatmaya çalışarak 

içeri girince teyzem saçını başını 

yolar ... [Нури 1957: 23]. 

На смрачаване, когато се при-

бирах в къщи със загоряло от 

слънце лице и се мъчех да 

прикривам с изранените си 

ръце скъсаните места по рок-

лята си, леля ми започваше да 

скубе косите си… [Хафъзов 

1991: 21]. 

6. Fakat annemi ayakta görünce 

sevinçle koştuğunu, yeni yürüyen 

bir çocuk gibi onu bileklerinden 

tutarak ağladığını hiç unutmam 

[Нури 1957: 13]. 

Но никога няма да забравя как 

започна да тича от радост и как 

плака, като хвана майка ми за 

ръцете, сякаш бе току-що про-

ходило дете [Хафъзов 1991: 

11]. 

7. Bunun sebebine gelince, öyle 

sanıyorum ki, ben etrafındaki 

hayata pek fazla kendini kapıp 

koyuveren hafif ve dikkatsiz bir 

çocuktum [Нури 1957: 8]. 

Как се е създал този навик? 

Струва ми се, че бях едно ле-

комислено, небрежно момиче, 

което лесно се влияе от окол-

ния живот и се увлича от него 

[Хафъзов 1991: 6]. 
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В същото време деепричастното и главното действие в 

турския език могат да имат и свои самостоятелни подлози и това 

не противоречи на нормата: 

 

1. Berk sınıfa girince arkadaşları 

ona birer birer sarıldılar. 

Когато Берк влезе в класната 

стая, приятелите му го прегър-

наха поотделно. 

9. Yeni öğrenci odaya girince 

sınıfta bulunan öğrenciler onu 

selamladılar. 

Когато новият ученик влезе в 

клас, учениците, които бяха в 

класната стая, го поздравиха. 

 

По такъв начин установяваме, че в турския език няма 

строго очертана граница между сложните подчинени изречения 

със самостоятелни подлози и сложните подчинени изречения с 

един и същ подлог, повторен или подразбиращ се в подчиненото 

изречение. Тези случаи на различни предикативни отношения 

могат да бъдат обединени чрез понятието нелинейна предикатив-

ност, която обхваща цялото изречение, разделено на топик и 

коментар, обединени от акта на предикация и предикативни 

отношения. В същото време както топикът, така и коментарът 

могат да се състоят от собствени топик структури. В схема 8 то-

пикът Arkadaşlarından ayrılıp, който се състои от съществително в 

косвен падеж (отделителен) и деепричастието ayrılıp носителят на 

българския и руския език трудно може да усети предикативност 

от позициите на академичната граматика, макар интуитивният 

усет да налага превода на конструкцията с финитен глагол. Така 

буквално изразената ситуация „Напускайки приятелите ми” се 

превежда с подразбирания от контекста подлог и финитен глагол: 

Тя напусна приятелите ми..., в който подразбираната предикатив-

ност се възстановява в класическите рамки. 
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Схема 8. Нелинейна предикативност в изречение  

с деепричастна конструкция 

 

Тази полипредикативност, конструирана като топик и ко-

ментар (който незадължително се изразява със съществително в 

именителен падеж) интуитивно се усеща от носителите на турс-

кия език като актове на предикация, а при превода на българския 

език също често пъти се разпознават като две предикативности. 

Разбира се, в някои случаи тази двойна предикативност се усеща 

по-слабо особено в зависимост от лингвистичния научен фон на 

изследователя. За това, че в случая особено на деепричастните 

конструкции нелинейната предикативност се усеща и от носите-

лите на типологично различни езици (като руския например), 

свидетелстват езикови грешки, които противоречат на езиковата 

норма. Така в руския език често се срещат грешки при използване 

на деепричастен обрат в качеството на отделен глагол, несвързан 

с основния: Придя с работы, солнце уже давно село (букв. Зав-

ръщайки се от работа, слънцето отдавна залезе). Тази конструк-

ция съвсем нормално може да бъде преведена с деепричастен 

обрат и при това да се възприема като правилна от позициите на 

турското езиково мислене: Ben ağlamayıp ta kimler ağlasın. Аз ако 

не плача, кой ще плаче. (букв. Аз не се смеейки, кой се смее). 

Изложените наблюдения могат да бъдат потвърдени и с факта, че 

в турския език деепричастията служат не толкова за обозначаване 

на признак на глаголното действие, колкото за свързване на 

действията, означени с глагола, и деепричастията: Aşırı sıcağa 

dayanamayıp denize atladı. Не можа да издържи на голямата 

жега и скочи в морето. (букв. Не издържайки на голяма жега 

скочи в морето). 
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Схема 9. Деепричастен обрат в ролята на топик 

 

Таблица 2. Деепричастни обрати в ролята на топик 

 

1.Yaptığım deliliğe ne zaman ah 

vah diyeceğimi bir kestirebilsem! 

Само да можех да зная кога ще 

прокълна лудориите, които 

съм вършил [АТБР 2009: 51]! 

2.Mektub verecek benim ablam 

oldu. 

Тази, която ще даде писмото, се 

оказа, че е сестра ми. 

3. Para artırmaya onem veriyor. Той придава голямо значение на 

умножаването на парите 

[АТБР 2009: 86]. 

 

Като се базираме върху положението, че за тюркското 

мислене са характерни два вида определителни отношения – 

атрибутивни и предикативни с атрибутивна структура в ролята на 

определяемо и предикативна в ролята на определител, става ясно, 

че тези структури съответстват на менталния субект и коментар. 

При това, както топик, така и коментар, отново могат да бъдат 

разчленени на топик и коментар, като в тези случаи можем да 

говорим за полипредикативни отношения. Трябва да се подчер-

тае, че значителна роля във формирането на нелинейната преди-

кативност и топик структури играят именно инфинитните форми. 

Честотността на инфинитните форми, сложни и усложнени изре-

чения в турския език определят необходимостта турският синтак-
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сис да бъде разгледан от позициите на предикационната теория и 

да бъдат описани топик конструкции, както и всички възможни 

позиции и диапазони, които могат да бъдат заемани от именните 

и глаголните форми. Този подход ще позволи разглеждането на 

турския синтаксис под друг ракурс, който отчита менталната 

организация на турското изречение, без да бъде необходимо той 

да се нагажда към каноните, установени в европейските грама-

тики.  
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ПЪРВИ ПРОЯВИ НА ПУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

 
Надка Николова 

 
FIRST SIGNS OF PURISM IN BULGARIA 

 

Nadka Nikolova 

 

Abstract: The subject of research are the first signs of purism during 

the Bulgarian Revival: from 'Istoria Slavianobolgarska' until the end of the 

late 20s of 19th century when the puristic idea in the social space was im-

plicitly expressed. The most typical features of the initial phase of Bulgarian 

purism are glorification of Bulgarian language, ascribing of symbolic func-

tions and prestige to it, the attitude of loyalty and pride with the view of ex-

cluding Greek from the cultural and linguistic space. 

 

Key words: Paisius of Hilendar, Istoriya Slavyanobolgarskaya, New 

Bulgarian standard language, ethnic language, purism, social functions of the 

standard language. 

 

Действията на езикотворците през втората половина на 

ХVІІІ до 20-те г. на ХІХ в. на пръв поглед нямат отношение към 

пуристичната идея. За чистотата на езика до много късно във 

възрожденските текстове се говори спорадично, не се предприе-

мат и някакви сериозни пуристични замествания и това е законо-

мерно – до представата за чистия език трябва да се мине през 

други етапи на създаването на книжовен език от национален тип. 

Самата идея за качествено нова норма, която е в пряко съотноше-

ние с произхода на езиковите средства, се демонстрира едва в 

края на посочения период. В тези първи десетилетия на Българс-

кото възраждане националната езикова доктрина се създава успо-

редно с изграждането на национална политическа и етническа 

доктрина, нещо повече – тя става тяхна манифестация, техен 

инструмент. Както у други европейски народи, главно славянски, 

пуризмът в българския случай започва с прослава на родния език, 

с патриотично отношение към него и негативна оценка на чуждия 

език (и етнос). 
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Разбира се, твърде силно е да се твърди, че Паисий Хи-

лендарски е пурист и че историята му е проява на пуризъм. В нея 

няма такива податки и не може да се приписват на Паисий идеи, 

за които все още българското общество не е готово. Той не вер-

бализира отрицателно отношение към чужди езикови средства 

или към чуждоезиково влияние в българския език, не отхвърля 

конкретни езикови единици
5
. Но очертава врага: това е култур-

ният агресор, онзи, който може да отнеме най-яркия различите-

лен признак на нацията – общият културен език за общата кръв 

(рода). Не е случайно, че през десетилетията от Паисий докъм 30-

те г. на ХІХ в. българските книжовници радеят за книжовен език, 

разбиран като антитеза на гръцкия без оглед на това дали и до-

колко ще бъде архаичен или актуален. Обстоятелството, че Паи-

сий и т.нар. паисиевци поставят и решават противопоставянето 

български език ~ чужд език, е първата стъпка в борбата за кул-

турно надмощие – отхвърля се чуждият език и се утвърждава 

етничният като език, който може (защото някога е можел) да 

изпълнява ролята на книжовен език. И ако те постигат целта си да 

издигнат престижа на новобългарския език като език не само 

годен, но и заслужаващ да бъде книжовен, то това става именно 

чрез „симбиозата между черковнославянския език и „простия” 

български език както от запад, така и от изток" [История 1989: 

88]. 

Ако подобни признаци очертават началото на пуризъм в 

други европейски езикови ситуации, логично е да се смята, че 

важат и за българската. Това тълкуване, според мен, би могло да 

обясни регресията в езика на Паисиевата история. Чрез езиковата 

си концепция о. Паисий поставя оная платформа, върху която по-

късно ще започне да се гради нагласата за прочистване на езика 

от чужди елементи.  

По времето на султан Селим ІІІ (1789 – 1807), който в 

просветно и икономическо отношение е бил благоразположен 

                                                 
5
 Вж. напр. изследването на Ал. Милев [Милев 1962], от което се 

вижда, че Паисий използва както гръцки (48 на брой), така и латински 

(20 на брой) думи, само няколко от които днес не са част от активния 

речник на българския език.  
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към руммилета в Османската империя, се отварят много гръцки 

училища в Цариград, Янина, Смирна, Кидония, Корфу и другаде, 

откъдето лъхат идеите на новото време, на буржоазния либерали-

зъм, на националния патриотизъм най-вече в лицето на апосто-

лите на Гръцкото възраждане Адамандиос Кораис и Теофилос 

Каирис. В училищата започват да учат много синове на заможни 

българи, които, ако не се запалват от горещ патриотизъм, прие-

мат за особено престижно да се нарекат гърци. Примерите за 

такава народностно-културна колаборация са много [Николова 

2004: 124–131], един от тях напр. търговецът Христо Рачков от 

Габрово, който се замогва много и през 1801 г. си прикачва тит-

лата “грек” като “знак на извоювано с труд благородство” [4, с. 

ХХІV]. Така гръцкият език става “езикът на всички образовани 

хора в Турция” [Априлов 1940: ХХХІV]. 

В тази застрашаваща българския език ситуация книжов-

ниците, чиято дейност е била лишена от механизмите на държав-

ната организация, се изправят пред трудната задача да опълчат на 

гръцкия език своя етнична книжовна формация, толкова автори-

тетна и достойна, колкото гръцката. Те е трябвало да създадат 

литература, която, от една страна, да задоволи комуникативните 

нужди на потребителите й, а от друга, да я напишат на такъв език, 

който да противостои по престижност, древност, класически 

блясък на великия елински език. Така, подобно на Паисий, сле-

довниците му – епископ Софроний Врачански, Йоаким Кърчов-

ски и Кирил Пейчинович – започват да търсят баланса между 

вече съществуващото: новобългарския език на дамаскинските 

слова и архаичната домашна и черковнославянска традиция и 

така да претворяват концепцията му. 

Фактически всички изследвачи на езика на Софроний ак-

центуват върху въвеждането от него на „живата народна реч” 

„още по-категорично” от Паисий [История 1989: 69]. Неговото 

творчество, далеч по-обемно от Паисиевото, на пръв поглед „не 

успява да изчерпи напълно всички импулси, дадени от Паисие-

вата история” [Георгиева 1982: 93]. Може би това се отнася до 

продължаване линията на защита на българския език, така го-

рещо звучаща от страниците на История славеноболгарская. 

Упоритостта, с която Стойко Владиславов, този “емблематичен 
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представител на прехода” [Иванова 2001: 20], следва намерението 

си да създаде литература, каквато имат „греците и сербите”, спо-

ред нас е следващата стъпка по пътя на пуризма и закономерен 

негов етап: да се създаде литература, убедително заемаща прост-

ранствата, които чуждият език се стреми да завземе. Книжовни-

кът има пред себе си два примера – на дамаскинарите и на Паи-

сий. И следва и двата, пишейки различни по жанр творби, в които 

двата компонента, архаичният/класическият и говоримият/новият 

са в допълваща се корелация. В преводите, басните, автобиогра-

фията му преобладават средствата на говоримия език, тъй като 

комуникативната сфера, за която са предназначени, изисква та-

кива езикови инструменти. Езикът на „Неделника” и на „Театрон 

политикон” обаче е чувствително по-архаичен [Георгиева 1982: 

97], тъй като комуникативната сфера е друга – тя е официална, 

церемониална, ритуализирана. И затова досущ като Паисий го 

украсява с по-архаични езикови средства: черковнославянска 

фонетика, размесена с новобългарска
6
, непоследователно и не-

рядко погрешно употребени падежни форми успоредно с члену-

вани имена, синтетични и аналитични адективни форми, пъстра 

практика при местоименията, смесване на инфинитивни форми и 

да-конструкции, паралелна употреба на преизказни и непреиз-

казни форми за минало свършено време и др. Тенденцията на 

архаизиране на езика на Софроний в тези творби се обяснява със 

„засилената книжовна обработка на езика, съобразена с черков-

нославянската книжна норма – резултат от съзнателно търсена 

приемственост с предходната книжовноезикова традиция” [Вътов 

1989: 339]. В този смисъл може да се каже, че независимо от сте-

пента и характера на напластяванията на говорими и архаични 

средства в своите творби, Софроний продължава линията на пу-

ристичната платформа в Паисиевата концепция, без да й дава 

формулиран израз – да създава текстове, които да доказват, че 

българският език (въпреки своята „краткост”) е достоен противо-

вес на гръцкия и може да бъде езикът обединител на нацията. 

                                                 
6
 Това е най-общо казано, защото Софроний свидетелства, че познава 

част от българските наречия, а в някои от тях фонетичните облици 

съвпадат формално с черковнославянските и ги подкрепят. 
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Докато у Паисий чуждите думи са крайно малко (турски 

титли, традиционна гръцка лексика за църковно-религиозни реа-

лии, термини като граматика, история и под.), изследвачите на 

Софрониевия език
7
 отбелязват честата употреба на ориентализми. 

С тях той пояснява книжни думи от по-стари домашни източници 

или от черковнославянски. Причината за поясненията е осъзнава-

нето, че поради билингвизма българинът е изместил много думи 

от българския речник на заден план и е актуализирал турски
8
: 

„Того ради положих и смесих няколико наречей и от турецкаго 

язика, почто болгарский народ в та времена в турецкей земли 

навикли еста више турецкаго язика беседовати” пише Софроний 

в Първия видински сборник [по Георгиева 1982: 95]. Дори ако 

Софроний хиперболизира, отдал се на емоцията си, несъмнено 

билингвизмът е довел в началото на ХІХ в. до изтласкване на 

изконна българска лексика в периферията на говоримата реч, 

която не е била актуална в речника на необразования българин, 

но е била разбираема поради ясния си морфемен строеж и семан-

тичната си прозрачност. Книжовникът я въвежда нарочно, пояс-

нявайки я на места с турска, и така „подпомага народностната 

чистота на книжовния език… Софроний се проявява като целена-

сочен езиков строител чрез стремежа си да заменя ориентализ-

мите, присъщи на народната реч, с елементи от традиционния 

книжовен език и от черковнославянски. Тази линия по-късно 

намира отражение в цялостните процеси при изграждане на но-

вобългарския книжовен език” [История 1989: 72]. Ориентализ-

мите от говоримата реч поясняват (славяно)българската
9
 дума със 

                                                 
7
 Вж. напр. литературата, посочена в [Строители 1982: 352–353]. 

8
 Под турски думи, турска лексика тук се разбират ориентализмите, 

включващи и всички онези лексикални средства от арабския и 

персийския език. 
9
 Под (славяно)българска дума разбирам лексикална единица с 

български произход, която може да има черковнославянска фонетична 

редакция. По модела на старобългарска лексика на руска почва се 

образуват и думи, които по морфемния си материал и строежа си са 

трудно различими от българската – те също се определят като 

(славяно)български, тъй като се възприемат и употребяват от 

българските книжовници като домашни. 
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задачата не само да приобщават към книжовната реч все по-ши-

рока читателска аудитория с ниско или никакво образование. 

Нещо повече, въведената от Софроний практика на поясняване на 

славянска лексика с турски думи подкрепя тезата за следващата 

фаза на българския пуризъм – целенасочено почистване на езика 

от чужди лексикални единици (ориентализми) и замяната им с 

родноезикови (или припознавани за родноезикови) средства. 

Органично вплелата се в говоримия български език турска 

лексика нахлува в езика на следващите новобългарски книги – на 

Кирил Пейчинович и Йоаким Кърчовски, които са написани с 

преобладаване на актуалните езикови средства. Например в езика 

на „Огледало” от К. Пейчинович като турски са различени 114 

думи от различни части на речта [Първев 1968: 528–529]. Коли-

чеството им може да се обясни донякъде с произхода на двамата 

автори – те са от македонските краища (с. Теарце, Тетовско, и 

Кичево), където влиянието на българския език в културната 

сфера е по-слабо: в църквата се е настанил гръцкият език, а учи-

лища, в които се преподава на български език, до късно липс-

ват
10

. Въпреки това линията на заместване на някои чужди, 

главно турски думи, не прекъсва с практиката на К. Пейчинович 

и Й. Кърчовски. В съчиненията им „се забелязва стремеж към 

ограничаване на употребата на ориентализми в печатната книж-

нина и заместването им със славянски думи, срв. „во джехнем во 

вечна мука”, „на алиш вериш да прекупи, да препродаде”, „курбан 

ке речет нашиски жертва”, „имаат селамет куртулус сиреч 

спасение” и др.” [История 1989: 80].  

С обяснение на употребена (славяно)българска дума чрез 

турска, а понякога и гръцка, дадена най-често в скоби, си служи и 

д-р Петър Берон в своя Рибен буквар почти на всяка страница, 

напр.: оружието (силяхът), дойди (ила), басни (темсили), храни-

ници (хизмикерки), левска (асланска) [Берон 1964: 44, 51, 52, 53] и 

мн. др. Проучването на неговия език води до извода, че „Берон 

има ясно съзнание и за чистотата на българския език, което личи 

от твърде последователното избягване на турските думи. Така 

                                                 
10

 За езиковата ситуация в македонските земи вж. по-подробно 

[Николова 2006]. 
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например предпочита да си послужи с българската дума тръст, а 

турската дума „камуш”, разпространена в някои наши области, 

използува само за да поясни българската дума за тези, на които тя 

не е позната. По такъв начин постъпва Берон и на много други 

места в своя буквар. Някъде той използува и книжовни (черков-

нославянски или руски) думи за заместване на турцизмите (напр. 

повар, поварня вм. „ахчия”, „ахчийница” и др.)… Остава да се 

проучи въпросът, дали в някои такива случаи Берон не е проявил 

и самостоятелно словотворчество” [Андрейчин 1982: 113]. Не е 

същото отношение на П. Берон към гръцката лексика. Думите от 

гръцки произход в Рибния буквар не са много на брой и имат 

старобългарски форми – напр. ангел, апостол, варвар, евангелие, 

зограф, идол, икона, колиба, кораб, миро, поп, пинакида, псалтир, 

темел, трапеза [Цойнска 1968: 540]. Думите от по-ново време са 

свързани с образованието, обществения и културния живот – 

напр. академия, аритметика, граматика, даскал, еклогар, ети-

мология, история, електрика, театър и др. „Повечето от тях са 

били познати и употребявани в народната реч през първата поло-

вина на ХІХ век… От употребените в “Рибния буквар” на Петър 

Берон думи от гръцки произход само няколко (5 от 68) не се сре-

щат днес... Останалите думи са неделима част от речника на на-

шия съвременен език” [Цойнска 1968: 545]. 

Макар и да не успява да се ориентира в активно протича-

щите книжовноезикови процеси и „да заменя редица думи, които 

се оказват перспективни… с техни общобългарски или диалектни 

(вкл. гърцизми и турцизми)”, Петър Сапунов, в опита си за 

осъвременяване на езика при превода на Четириевангелието от 

1828 г., пояснява с разговорен еквивалент, понякога с гърцизми и 

турцизми, „неясни за читателя думи и изрази” (напр. образ с юр-

нек, обаче с алла) [Цойнска 1968: 196–197]. Но П. Сапунов, както 

и Софроний Врачански, К. Пейчинович, Й. Кърчовски, П. Берон, 

А. Кипиловски не ограничава до крайност присъствието на чужда 

лексика. Напротив, дори използва и други чужди думи – от „ла-

тински, сръбски, руски, които се чувства задължен да поясни” 

[Иванова 2010: 198]. Изводът на изследвачката на езика му е, че 

„Ограничаването до минимум на турцизмите и на разговорните 

гърцизми показва, че Петър Сапунов смята тази лексика за неп-
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редставителна и я използва предимно с поясняваща функция” 

[Иванова 2010: пак там]. 

Без да демонстрира отрицателно отношение към чуждия 

произход на някои думи в „Свещенно цветообрание” от 1825 г., 

авторът му Анастас Кипиловски обяснява в увода: “Аз употре-

бих виражение благопонятно и за да изяснявам вред разумат, 

пригудих приградени много турецки речи и простонародни, дето 

с тях нашиат народ обичествува да говори” (с. ХVІ). Интересното 

в случая е разбирането му за „виражение благопонятно” – изг-

лежда то не включва непрестижната турска лексика, която обаче 

е обичайна в речника на българите от началото на ХІХ в. Членът 

на Филологическото общество в Брашов, както и сподвижниците 

му (Петър Берон, Васил Ненович) са наясно с колоквиалния ха-

рактер на ориенталската лексика. Тяхното разбиране за „другия” 

език, езика на книжнината, не включва това нископрестижно 

езиково средство, тъй като не съответства на езиковия идеал, т.е. 

на традицията, и най-важното – защото накърнява една важна 

функция на този „друг” език: репрезентативната. Не е логично 

една нация да се представя от език, чиято лексика има произход, 

противоречащ на представата за национално, т.е. домашно, свое. 

Без да са изричани формулировки от подобен характер, без дек-

ларативност, самата практика на тези възрожденски книжовници 

е проява на оформящата се езикова доктрина: обединението по 

етничен признак, каквото е по същество нацията, изисква подо-

баващ език, който да го представя, да бъде негов символ и да го 

разграничава от другите, т.е. български. Така осъзнаването на 

небългарското в изграждащия се книжовен език на първо време е 

провидяно в чуждата лексика, и то не коя да е, а именно лекси-

ката на онзи, който възпрепятства това обединение – колониза-

тора. 

 

* * * 

В тези първи десетилетия от историята на новобългарския 

книжовен език от националния етап – от История славеноболгар-

ская докъм края на 20-те години на ХІХ в. – пуристичната идея в 

общественото пространство е изразена имплицитно: тя не е де-

монстративно вербализирана, липсват и атаки към чуждите езици 
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и лексикални средства. Прославата на българския език, припис-

ването му на символни функции и престижност, отношението на 

лоялност и гордост към него с цел отстраняването на гръцкия 

език от културното езиково пространство (училището и църквата) 

са типични за началната фаза на българския пуризъм. Налице са 

всички основания да смятаме, че тя е реализирана в езиковата 

концепция на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, К. 

Пейчинович, Й. Кърчовски, П. Берон, А. Кипиловски, В. Нено-

вич, П. Сапунов. Логично включване към стремежа да се сътво-

ряват произведения, които да запълнят официалните комуника-

тивни пространства на роден език, е съзнателното, макар и често 

неумело, търсене на връзката с традицията и отстраняването на 

ориентализми чрез заместване с непопулярна (славяно)българска 

лексика. Характерното за тази фаза на зараждане на българския 

пуризъм е, че осъзнаването на заплахата за езика и създаването на 

произведения, които да докажат, че българският език е годен да 

бъде книжовен, са насочени срещу гръцкия език и въобще срещу 

гръцката езикова политика спрямо българите. Следващата стъпка 

обаче – отстраняването на чужда лексика – е противодействие 

срещу конкретни езикови единици не на гръцкия език (такива 

случаи са редки), а на турския и влезлите чрез него ориента-

лизми. Конкретната реализация на езиковата концепция на пър-

вите строители на новобългарския книжовен език убедително 

защитават тезата за съществуване на пуристична платформа, 

която би могла да се определи като  

 реформаторска – свързана с възкресяването и преуст-

ройство на книжовния български език; 

 защитна – насочена срещу гръцката езикова асимила-

ция и  

 педагогическа – популяризирането на изконна (сла-

вяно)българска лексика на мястото на турски и гръцки думи и 

изрази. 

Важно е да се отбележат още два момента. Ако пуризмът 

има отношение не само към отстраняването на нежелани ези-

кови особености, но също така и към опазването на желаните 

елементи, книжовниците от този период на формирането на но-

вобългарския книжовен език са го демонстрирали съвсем видно. 
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Архаичната патина, въвеждането на лексика и форми от класи-

ческия език идеал – черковнославянския, припознаван за старо-

български, е солидно доказателство за това. Другият момент е 

свързан с факта, че пуризмът не е единствено насочен срещу 

чужди влияния, но и срещу домашни форми, най-често диалек-

тни. Именно турцизмите, не защото са език на агресора, а защото 

са характерни за битовото общуване в ограничената територи-

ално-езиково група, са осъзнати за непрестижни, противоречащи 

на целта да се изтъкне престижността на родния език. През този 

период на първи прояви на българския пуризъм е изпълнена за-

дачата да се утвърди родният език чрез доказване на качествата 

му: че може да изпълнява ролята на книжовен език, да бъде пъл-

ноценно средство за комуникация в народния живот.  
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ВКУСОВАЯ МЕТАФОРА  

КАК СРЕДСТВО КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Елена Стоянова 

 
GUSTATORY METAPHOR  

AS A MEANS OF CONCEPTUALIZATION OF CONTEMPORARY 

REALITY 

 

Elena Stoyanova 

 

Abstract: The article examines gustatory metaphor in Russian and 

Bulgarian media discourse. This metaphorical model belongs to anthropo-

morphic and artifact metaphors and is located at the intersection of these two 

types. The main tasks of the article are to outline the submetaphor 'Society ~ 

basic tastes and its variations', to identify gustatory sensations, which are 

source of Russian and Bulgarian metaphors in the framework of modern 

linguistic-cultural situation, and also to analyze the development of gustatory 

metaphors in the context of tradition – modernity correlation. 

 

Key words: metaphor, metaphorical model, linguistic and cultural 

situation. 

 

Метафора как естественный и основополагающий меха-

низм мышления
11

 играет важную роль в процессе концептуализа-

ции человеком окружающей его действительности. Она в 

качестве модели осуществляет структурирование (а также и пос-

ледующее хранение) в мозгу человека поступающей извне ин-

формации. Метафорическую модель
12

 (далее М-модель) 

исследователи (А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, Н. А. Красильни-

кова, М. Минский, А. П. Чудинов и др.) рассматривают как воз-

                                                 
11

 Идеи о роли метафоры в мышлении индивида и его поведении представлены 

в книгах Дж. Лакоффа, М. Джонсона „Метафоры, которыми мы живем“, Дж. 

Лакоффа „Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 

мышлении“ и др. исследователей. 
12 О понимании М-модели [см. Баранов, Караулов 1991; 1994; Чудинов 2000; 

Стоянова 2012; 2013 и др.] 
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можность языкового представления когнитивных процессов и 

своеобразного инструмента при изучении метафорического стол-

кновения понятийных сфер. На этом основании метафора явля-

ется значимым механизмом познавательной деятельности чело-

века, объединяющей язык – мышление – культуру. При этом 

культурный компонент становится одним из основных ориенти-

ров когниции. Глобализация мира, как всеобщая тенденция сов-

ременного развития лингвокультур, ведет к универсализации 

медиадискурса и часто обусловливает зеркальность метафори-

ческих образов, функционирующих в различных языках. В. М. 

Шаклеин обращает внимание на тот факт, что „данная глобаль-

ность – не что иное, как развитие глубинных культурных основ, 

на которых собственно и держится вся история этноса” [Шаклеин 

2012: 175]. Таким образом, поиск когнитивных структур, между 

которыми устанавливается подобие (иными словами, выбор М-

моделей), определяется культурной традицией и лингвокультур-

ной ситуацией [Шаклеин 1997; Шаклеин 2012; Стоянова 2013], а 

регулируется лингвокультурной компетенцией носителей линг-

вокультуры.  

Как известно, одним из основных механизмов жизнедея-

тельности человека является инстинкт питания, в соответствии с 

которым человек добывает, готовит и поглощает пищу, чтобы 

снабдить организм необходимой энергией для его функциониро-

вания и развития. Вполне естественным представляется метафо-

рическое восприятие мира и его концептуализация в терминах 

пищевого кода как основы существования человека. При этом 

разграничиваются две основные концептуальные метафоры: ме-

тафора питания как принадлежность антропоморфной метафоры 

и кулинарная метафора
13

 в структуре артефактной метафоры. На 

наш взгляд, термин кулинарная метафора более соответствует 

                                                 
13

 Термин кулинарная метафора не является единственным для квалификации 

указанной метафоры. Ряд исследователей ее именуют гастрономической 

[Дормидонтова 2011; Бойчук 2012], метафорой кухни  (кухонной метафорой) 

[Керимов 2005], кулинарной метафорой [Будаев, Чудинов 2007: 69–75; 

Люболинская 2007: 273–277; Цонева 2007; 2008; 2012 и др.], в 

этнолингвистических  работах используется понятие пищевого кода [Березович 

2007: 347] 
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сущностной концептуализации сферы-источника, включающего 

не только сырье, но и процесс сознательной деятельности чело-

века по его обработке и приготовлению пищи. Указанная мета-

фора изучается на материале русского и французского языков, 

русского и болгарского языков, а также немецкого языка [Дорми-

донтова 2011; Цонева 2007; 2008; 2012; Стоянова 2012; Любо-

линская 2007].  

Когнитивная деятельность человека во времени, осущест-

вляемая с помощью органов перцепции, характеризуется явной 

структурированностью, традиционализмом и продуктивностью. 

Информацию о мире можно получать, например, посредством 

вкусовых ощущений. Специфика вкусовой метафоры как модели 

заключается в том, что она отражает процесс практического поз-

нания истины посредством накопления человеком личного каж-

додневного опыта. В определении места вкусовой метафоры пре-

обладает мнение о ее принадлежности к гастрономической мета-

форе, некоторые исследователи ее считают центром в полевой 

структуре указанной метафоры [например, см. Бойчук 2012]. На 

материале болгарского языка вкусовая метафора не являлась 

предметом специального анализа. На наш взгляд, она располага-

ется на пересечении двух типов метафор – антропоморфной и 

артефактной, и в определенной степени является принадлежнос-

тью обоих типов. Она связана с физиологическим процессом 

хеморецепции как взаимодействия вкусовых рецепторов с раз-

личными агентами внутри организма и поступившими из внеш-

ней среды (как продуктами в естественном виде, так и после ку-

линарной обработки в виде готовой пищи). Результатом подоб-

ного взаимодействия становятся разного рода ощущения, ко-

торые и выступают понятийными источниками формирования 

вкусовой метафоры.  
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1. Метафора питания ак субмодель 

Антропоморфной метафоры 

2. Кулинарная метафора как субмодель 

Артефактной метафоры 

3. Вкусовая метафора как принадлеж-

ность Антропоморфной и 

Артефактной метафор 

 

Рис. 1. Место вкусовой метафоры в структуре знания 
 

Вкусовую метафору можно отнести к наиболее древним 

метафорическим типам, связанным с когнитивной деятельностью 

человека. Мифические представления о познании соотносятся со 

вкушением яблока. Вкусить от древа познания (высок.) – значит 

познать жизнь (Ср. по библейскому сказанию, вкусив запретный 

плод Адам и Ева познали тайну продолжения жизни). 

Философское осмысление мира De gustibus nоn est disputandum 

(лат.) (русск. О вкусах не спорят; болг. За вкусовете не трябва 

да се спори) и народная мудрость На вкус и цвет товарищей нет; 

У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз; У всякого свой 

вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, в кто свиной 

хрящик; болг. (На) вкус другар няма свидетельствуют о различии 

людей и народов, следующих по своему собственному, индиви-

дуальному, пути познания. Несмотря на универсальность физио-

логического строения человека, у разных народов наблюдаются 

различия в чувственном восприятии окружающей действитель-

ности. Вкусовая рецепция складывается в процессе становления и 

развития лингвокультуры [см. Костяев 2007].  

Сфера источника вкусовой метафоры отличается относи-

тельным постоянством во времени, что в значительной степени 

выделяет эту метафору среди других, поскольку вкусовые ощу-

щения человека характеризуются определенной стабильностью и 

относительной неизменностью. На наш взгляд, сравнительное 

исследование подобной консервативной сферы в свете соотноше-

ния национального и общечеловеческого видения мира на мате-

риале различных языков представляет несомненный научный 
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интерес. Целью данной статьи и является рассмотрение вкусовой 

метафоры в российском и болгарском медиадискурсах в рамках 

современной лингвокультурной ситуации, характеризующейся 

значительной метафоричностью в обеих лингвокультурах.  

В европейской культуре традиционно выделяются четыре 

основных вкуса, являющих собой социокультурный архаизм 

данной культуры: соленый, горький, сладкий, кислый. У азиатских 

народов встречается значительно больше вкусов.
14

 Исследования 

вкусовых анализаторов до сих пор не дают точного ответа о ко-

личестве соответствующих рецепторов у человека. В современ-

ном мире все чаще ученые склоняются к признанию вкуса умами 

в качестве пятого дополнения к основному списку вкусов.
15

 Сов-

сем недавно исследователи из Вашингтонского университета 

Сент-Луиса расширили количество вкусовых рецепторов чело-

века за счет открытия рецептора жира. Таким образом появился 

еще один новый вкус – вкус жира (жирный). 

Среди вкусовых ощущений человек способен различать и 

некоторые оттенки вкуса: жгучий (острый), терпкий, металли-

ческий (неметаллический) и др., различные вкусовые комбинации 

(горько-сладкий, кисло-сладкий), а также такие дополнительные 

характеристики пищи, такие как сочный, аппетитный, лакомый, 

ароматный, пресный, вкусный, безвкусный, невкусный, не по 

вкусу и др., которые формируются различными перцептивными 

органами. Таким образом, целостной вкусовой образ у человека 

создается в процессе сложного взаимодействия разного рода 

рецепторов (вкусовых, тактильных, температурных, обоня-

тельных). 

В современном медиадискурсе вкусовая метафора ак-

тивно эксплуатируется: она становится незаменимым стилисти-

                                                 
14

 В культурах государств Юго-Восточной Азии выделяются пять или шесть 

основных вкусов. К традиционным европейским добавляются умами и жгучий 

(острый). 
15 Термин умами был предложен японским профессором Икеда Кумикаэ в 1908 

году для квалификации специфичного вкусового ощущения, производимого 

свободными аминокислотами (в частности глутаминовой), которое не возможно 

было описать с помощью традиционных средств. Умами усиливает вкус пищи, 

делает его ярче. В переводе с японского языка слово означает вкусный.   
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ческим ресурсом для привлечения внимания, представления и 

оценки той или иной ситуации в целях латентной манипуляции 

сознанием, обеспечивая требуемое в этих целях упрощение и 

конкретизацию понятий. Рассмотрим, какие же из вкусовых 

ощущений являются сферами-источниками формирования рус-

ских и болгарских метафор в медиатекстах в рамках современной 

лингвокультурной ситуации. Для сопоставительного анализа 

выбраны национальные печатные издания и электронные ре-

сурсы (росс. Комсомольская правда, Труд, Независимая газета, 

Московский комсомолец, Новая газета; болг. Дума, 24 часа, Сега, 

Стандарт, Новинар, Монитор и др.).  

Анализ собранного метафорического материала позволяет 

схематично отобразить структуру М-модели „Общество ∼ вку-

совые ощущения‟ следующим образом (См. Рис. 2).  
 

 

 
 

Рис. 2. Структура метафорической модели  

„Общество ∼ вкусовые ощущения‟  

Вкусовая метафора 

Фрейм 
‘Основные вкусы и их 

оттенки' 

Слот ‘Соленый’ 

Слот ‘Сладкий’  

Слот 'Горький' 

Слот 'Кислый' 

Слот 'Жирный'  

Слот 'Вкусовые оттенки' 

Фрейм 
‘Оценка вкусовых ощущений’ 
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В рамках современной лингвокультурной ситуации в М-

модели выделяются два основных фрейма: „Основные вкусы и их 

оттенки‟ и „Оценка вкусовых ощущений‟, состоящие из соответ-

ствующих слотов, в которых разграничиваются различные кон-

цептуальные векторы и сценарии. Языковой материал демонст-

рирует значительный количественный перевес данной метафоры 

в российском медиадискурсе по сравнению с болгарским. Пожа-

луй, характерной особенностью данной метафоры в обоих медиа-

дискурсах является ее представленность в текстах различной 

тематической направленности (политических, культурных, эко-

номических, спортивных), а в ряде слотов отмечается значитель-

ное ее преобладание в определенной тематике медиатекстов. 

 

Фрейм 1. „Основные вкусы и их оттенки‟ 
 

Среди различных показателей наибольшую ценность 

имеют вкусовые характеристики пищи. Именно эта область лек-

сики выступает в качестве базовой сферы-источника в процессе 

современной метафоризации. У разных народов выработана соб-

ственная вкусовая карта языка, которая формировалась в течение 

длительного периода развития лингвокультуры и обусловлена 

различными ее особенностями. Среди общепринятых показателей 

вкусовой чувствительности источниками метафоризации высту-

пают следующие характеристики: русск. соленый, сладкий, 

горький, кислый (некислый), жирный; болг. солен, сладък, горчив, 

кисел, тлъст, а также разнообразные вкусовые оттенки: русск. 

терпкий, сладковатый, острый, жгучий, медовый, 

металлический, горько-сладкий, страдальчески-горький, смаз-

ливо-кислый, фальшиво-приторный и болг. лют, сладникав, заха-

росан, шоколадов, сладко-горчив, горчиво-кисел и др.  

 

Слот 1. „Соленый‟ 
 

Данный слот представляется наиболее значимым с точки 

зрения традиции. Ощущение солености пище обычно придает 

соль. По своему происхождению слово соль и сахар восходят к 

одному и тому же корню (*soldъ), что первоначально означало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
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небезвкусный – таким образом передавались первые вкусовые 

ощущения наших предков. Дальнейшее семантическое движение 

шло по пути: соленый > вкусный > пряный > сладкий.  

Соль входила в природную троицу (сера, ртуть, соль), со-

относимую с сутью человека (дух, душа, тело). Она получила 

значение основы, ценности жизни (русск. соль земли; болг. солта 

на земята). На материальных свойствах соли, на ее принадлеж-

ности к чужому миру природы базируется формирование функ-

ции соли как оберега. Болгарское поверие гласит, что дом су-

ществует пока не закончится в нем соль Къща без сол не бива ибо 

в ее отсутствии в дом беспрепятственно проникают враги и бо-

лезни. Соль может отвести зло, когда ее бросают в лицо врагу-

вредителю (русск. Соль тебе в очи…). И наоборот, посредством 

соли происходит наведение порчи: болг. Солена вода да те яде; 

русск. насолить кому-нибудь, и соответственно, хлебнуть соле-

ного – т.е. испытать много неприятностей, обид, горя. Очевидно с 

порчей связаны и болгарские фразеологизмы: Чукам сол на гла-

вата и Трия сол на главата (на някого) в значении „мучить кого-

либо своими постоянными упреками, укорами, ссорами и сканда-

лами‟. 

В римской и скандинавской мифологиях таким образом 

именовалось солнечное божество (от лат. sol – солнце). Связь с 

божественным, магическим проявляется в использовании соли в 

многочисленных обрядовых действиях (свадебные и родильные 

обряды, крещение) [см. подр. Топорков, URL]. Встреча дорогого 

гостя до сих осуществляется хлебом и солью (русск. хлеб-соль; 

болг. с хляб и сол). Принадлежность к божественной сфере обус-

ловливает ряд правил и запретов, регламентирующих повседнев-

ное обращение с солью: рассыпать соль – к ссоре; Подавая соль 

– смейся, не то поссоришься; Нельзя обмакивать хлеб в солонку, 

т.к. так делал Иуда на Тайной вечере и по руке в него вошел са-

тана. В Болгарии принято, накрывая на стол, первым делом ста-

вить солонку, чтобы соль отпугнула злые силы от пищи и дома. 

Как свидетельствует народная мудрость, жизненные ситу-

ации оценивались посредством соли. В них соль выступает мери-

лом вкуса и ценности. На вкусовых ощущениях от несоленой (а 

значит невкусной и не доставляющей удовольствия) пищи, стро-



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 54 

ится фразеологизм – русск. Не солоно хлебавши – „ничего не до-

бившись, обманувшись в своих ожиданиях‟. В современных ме-

диатекстах отмечается частое его употребление. Например: 

русск. Министр финансов Кипра улетел из России не солоно 

хлебавши (dp.ru 22.03.2013).  

Своеобразным продолжением греко-римской традиции, 

согласно которой соль воспринималась в качестве литературного 

остроумия, является метафорическое употребление прилагатель-

ного соленый (о словах, выражениях и т.п.) в значении „остро-

умный, выразительный, но грубый и не совсем пристойный‟. В 

российских СМИ фиксируются следующие сочетания: соленые 

истории, анекдоты, афоризмы, выражения, матюги, шуточки, 

словцо, слова, строчки. В болгарских медиатекстах эксцерпиро-

ваны единичные примеры: солен хумор, солени шегички. Напри-

мер: русск. На всю обложку соленый афоризм: "Те же яйца, 

только в профиль" (Труд-7 08.11.2007); Эта история немного 

„соленая“, нескромная, но поучительная для бесплодных жен-

щин, а случилась она в далеком 1966 году (Комсомольская правда 

27.01.2001); В комедии положений подобного рода "приколы" 

использовались всегда, против них даже король не возражал, 

поскольку это было связано с народным соленым юмором, 

высмеивающим человеческие слабости и пороки (Труд-7 

25.10.2005) и болг. Комикът Боб Сегет пише книга със „солен” 

хумор. В книгата Сегет ще разбули уникалната си личност, 

казва още редакторът. Според анонса той ще даде простор на 

лютия си хумор, като предупреждава, че някъде шегичките 

могат да са твърде солени (Лира.бг. 01.12.2012). 

В российских медиатекстах при метафорическом осмыс-

лении прилагательного соленый развивается сема „напряженный, 

изнурительный, тяжѐлый‟. Традиционно знаком напряженного, 

тяжелого труда воспринимается соленый пот. В медиатекстах 

спортивной тематики указанный образ соотносится со спортив-

ными достижениями, достигнутыми упорным трудом: русск. Миг 

от исступленной отработки каждого движения – до ФАна-

тизма. Соленый пот пьедестала – счастливо-усталые секунды. 

Секунды, когда вместо безмятежного „ЛЯ“ взмокшая грудь 

выдает сиплое „СИ“ (Советский спорт 23.10.2010). Интересной 
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реализацией подобного значения в болгарском языке представля-

ется соотносительная связь соленый – сладкий в метафорическом 

образе сладкий хлеб – то есть сладок тот хлеб, который добыва-

ется пóтом, праведным тяжелым трудом: Безработицата прев-

зема все по-големи територии и все повече човешки съдби. Нищо 

ново не ви казвам. Много от вас го изпитват на гърба си. Много 

от вас я носят като гърбица тази безработица. Хора здрави, 

прави, работливи, можещи, знаещи. Не скатаващи се под дебели 

сенки, а вопиещи да изгорят под жаркото слънце на трудовото 

усилие, за да го има на масата им хлябът наш насъщни и да е 

сладък, защото е изкаран с чест и пот (24 часа 07.08.2014). 

Метафора соли расширяется в российских медиатекстах 

политической направленности, где соленая победа воспринима-

ется победой, достигнутой потом и кровью, с большим трудом и 

большими жертвами: русск. Здесь же откроется выставка „У 

Победы соленый вкус“, на которой будет рассказывается об 

идеологии нацизма и планах „окончательного решения еврейского 

вопроса“ (Аргументы и факты 27.01.2013). Подобное семанти-

ческое наполнение перекликается с семой „большим трудом, с 

большими жертвами‟ в болгарских медийных метафорах.  

Беспощадной и суровой становится соленая правда 

жизни, представляющая частичное пересечение с семантикой 

прилагательного горький. Например: В. Путин: С пивом хорошо 

соленую правду (Голос России 15.12.2012); Тут встал чел и ска-

зал: „Кто хочет уберечь Путина от ошибок, говорит ему бес-

пощадную соленую правду“ и спросил, почему до сих пор не 

выполнены обещания в отношении обеспечения военнослужащих 

жильем (Частный корреспондент 15.12.2011) и др. 

В болгарском медиадискурсе также наблюдается развитие 

стертой метафоры Излиза ми солено в значении „большой ценой, 

с большими жертвами‟. В этом значении фиксируются две 

группы метафор. В первой группе примеров (солена цена, глоба, 

такса, сума, фиш, тариф, данък, санкции, живот, раздори) акту-

ализируется сема „дорого‟. Например: болг. Проблемът е, че 

бързата наказателна процедура на Еврокомисията може да 

завърши със солени глоби и заедно със замразените европрог-

рами да изправи правителството на Орешарски пред празна 
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хазна и планини от дългове, които ще трябва спешно да се пога-

сяват (Стандарт 05.06.2014); Мая Манолова, която доскоро беше 

депутат от левицата обвини ГЕРБ, че на всеки час от 

управлението на кабинета „Борисов” са били искани по 8 разре-

шения за използване на СРС-та. Абсолютно сигурна съм – прес-

мятахме го в пленарна зала с колегите, заяви тя пред бТВ. Това 

си има и своята солена цена – около 100 млн. лева са се харчели 

на година за това задоволяване на властта да знаят какво си 

говорят политическите им опоненти (Стандарт 05.04.2013); 

Таксата им за обучение обаче е малко по-солена – 750 лева на 

година (Стандарт 16.06.2012); Димитров припомни, че за оценка 

на проекта, държавата вече е платила солена сума и на анг-

лийска банка (Стандарт 06.04.2011); А видяхме при банковата 

паника колко важна е точно стабилността на институциите и 

доверието в онези, които управляват държавата. Затова тези 

игрички на дребно с кворума един ден ще им излязат солени на 

политиците. Идват избори, а на тях потърпевшите българи ще 

имат последни думата (24 часа 04.07.2014); Токът ни по-скъп от 

френския, а газът – най-солен в Европа (24 часа 03.02.2012); 

Шефът на Бербатов беше осъден да плати $4,5 млрд. на бив-

шата. Разводът може да струва доста скъпо. И то не само в 

Холивуд. За останалите солени раздори четете в новия брой на 

в."168 часа" (24 часа 13.06.2014) и др. А во второй группе приме-

ров, менее представленной в количественном отношении, реали-

зуется сема „с большими „жертвами“, трудно‟ – это солен вот, 

солен глас. Например: Гласът за НДСВ най-солен. Един глас на 

парламентарния вот е излязъл най-солено на НДСВ. Въпреки че 

царистите не се настаниха на жълтите павета, бюлетината за 

тях им е струвала 3 лева и 93 стотинки в тв реклама (Монитор 

17.07.2009) и др. 

 

Слот 2. „Сладкий‟ 
 

Формирование сладкого вкуса происходит на основе вос-

приятия пищи как различной от несоленой и небезвкусной, что 

базируется на этимологической связи соленый и сладкий (исконно 

русск. солодкий). Сладкий вкус у древних людей не имел широ-
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ких ассоциаций и соотносился, в основном, со вкусом меда и ряда 

плодов. Впоследствии указанные ощущения привели к становле-

нию новой понятийной сферы.  

В данном слоте прослеживается значительная синоними-

ческая цепочка с доминантой сладкий (болг. сладък): русск. ме-

довый, медоточивый, сладостный, сладенький, сладкозвучный, 

сладкоречивый; болг. сладникав, захаросан, шоколаден, сладолед, 

которые обозначают различные нюансы сладкого вкуса. Напри-

мер: русск. Наши отношения с Европой не будут такими сла-

денькими, но нам и не нужны сладкие отношения. (Труд-7 12.05. 

2005); Достается в леворадикальной печати и автору музыкаль-

ной редакции Павлу Овсянникову: „Новая слащавая аранжи-

ровка музыки Александрова… придает словам гимна плаксивый, 

жалостливый тон“ (Комсомольская правда 26.01.2001); Потому 

и нет сегодня ничего более ужасного для элиты девяностых, чем 

перспектива ареста счетов или в американских (британских, 

швейцарских) банках или каких-нибудь других сладостных и 

почѐтных активов за пределами России (Комсомольская правда 

19.01.2004); На пресс-конференции немецкие журналисты попы-

тались добавить ложечку дегтя в „медовые отношения“ двух 

лидеров (Комсомольская правда 28.04.2006) и болг. Това вече не е 

"гражданското общество", за което се сипеха сладникави су-

перлативи от страна на посланици, еврокомисар и президент. 

Защото на неговия фон призивите на Рединг и Плевнелиев звучат 

водевилно (Дума 25.07.2013); От светло бъдеще, от сладки заха-

росани обещания, от демократични шоколадени прогнози, от 

захаросани лъжи и предизбони програми и от сладникави пред-

писания майка България заболя и от диабет (Дума 28.11.2013); 

“Левски” е върхът на сладоледа в България (24 часа 23.02.2014) 

и др. 

Оттенки и степени основного вкуса передаются сравни-

тельной и превосходной степенью прилагательного и наречия 

(русск. слаще, болг. по-сладък, най-сладък), что ноиболее широко 

представленно в болгарских примерах. Например: русск. Исто-

рия последних попыток Виктора Санеева. ..., какой поворот сю-

жета ждѐт нас в следующий миг, и от этого счастливая кон-

цовка становится ещѐ слаще. Советский мастер тройного 
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прыжка Виктор Данилович Санеев и без дополнительных эпи-

тетов заслуживает уважения и почитания... (Чемпионат.com 

21.04. 2013) и болг. Ски бизнесът – по-сладък от спорта (Мони-

тор 17.12.2010); Минава през юношеската школа на ЦСКА, за да 

се върне в родния град за най-сладките мигове на “Велбъжд” в 

“А” група, а после става един от най-обичаните футболисти на 

“Левски”. – В “Левски” печелиш 5 трофея за 5 г., кой ти е най-

сладък? Аз не съм искал да се връщам в България. Ако исках, 

щеше да е единствено в “Левски” (24 часа 23.02.2014). 

В российских и болгарских медиаобразах сема „приятный, 

доставляющий наслаждение, вкусный‟ формируется посредством 

участия различных органов чувств. Подобная реализация носит 

как абстрактный, так и (в большинстве случаев) предметный 

характер. Выделяются пять основных групп примеров: 

1) Сладкий в значении „приятный, доставляющий наслаж-

дение на основе вкусовых ощущений‟. Например: русск. „Я 

сладкий кусочек“. Депутат Госдумы и трехкратная олимпийс-

кая чемпионка Ирина Роднина обиделась на оппозицию за крити-

ческие высказывания в своей адрес. Роднину упрекали в том, что 

она проголосовала за „антимагнитский закон“ и слишком резко 

отвечала оппонентам в социальных сетях; сама спортсменка 

посчитала, что это „травля“ (Lenta.ru 04.02.2013); Нитратные 

арбузы могут быть найдены в любой торговой палатке. Алина 

Демухамедова купила скороспелый арбуз в палатке возле дома. 

Вроде и место проверенное, и с бумагами все в порядке, и на вкус 

был отличный. Вот только последствия оказались совсем не 

сладкими (ТРК „Петербург-Пятый канал“ 02.08.2012); К рос-

сийско-украинскому столу переговоров обо всем теперь подно-

сят еще и „десерт“. На „сладкое“ пошла продукция марки 

Roshen – кондитерского флагмана Украины. Ныне депутат Вер-

ховной рады, в прошлом – глава Нацбанка, министр иностранных 

дел, экономики и прочая, прочая, он поднялся на „оранжевой 

революции“. Как его называют на родине, „кондитерский король 

Украины“ всегда выступал и выступает против сближения с 

Таможенным союзом, даже не смотря на то, что себе сладкую 

жизнь обеспечивает именно поставками в Россию (Голос России 

30.07.2013) и болг. Много от вас я носят като гърбица тази 
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безработица. Хора здрави, прави, работливи, можещи, знаещи. 

Не скатаващи се под дебели сенки, а вопиещи да изгорят под 

жаркото слънце на трудовото усилие, за да го има на масата 

им хлябът наш насъщни и да е сладък, защото е изкаран с чест и 

пот (24 часа 07.08.2014); Виктор Янукович: Споразумението с 

Украйна е сладък бонбон за ЕС. Янукович обвини ЕС, че си служи 

с предложението като сладък бонбон, за да накара Украйна да 

подпише споразумение с МВФ, налагащо скок на цената на газа и 

отоплението и замразяване на заплатите и пенсиите в замяна 

на кредитна линия от 610 млн. евро (24 часа 27.11.2013). 

2) Сладкий в значении „доставляющий удовольствие пос-

редством слуха‟ (русск. сладкие речи, песни, сказки, обещания, 

слова, мелодии, предложения, проклятия, колыбельная, тема, 

нота, звук, слово и болг. думи, приказки, подигравки). В полити-

ческих текстах метафорическое значение склоняется к семе 

„льстивый, лицемерный, лживый‟. Например: русск. Пресса 

США: сварливый Путин против сильного Обамы. ... а я сомнева-

юсь, чтобы мы это сделали. И это не исправить никаким дру-

желюбием или сладкими речами. Он относится к США весьма 

подозрительно, – сказал перед встречей президентов автори-

тетному сайту Politico Блэр... (BBCRussian.com 19.06.2012); 

Инара Островска: „Латвию режут по живому: справится ли с 

массовой эмиграцией и урезанием социальных расходов?“Другое 

дело, что еще совсем недавно наши политики сладко пели о том, 

что пенсии, пособия по безработице, зарплаты медиков и учите-

лей страдать не будут... (ИА REGNUM 12.02.2012); Главное 

опасение израильтян – это то, что Роухани не сможет или что 

кто-то ему не позволит начать делать уступки по ядерному 

вопросу. Он может попросить снять санкции, и Израиль опаса-

ется, что Запад прислушается к сладкой мелодии, исходящей из 

Тегерана, изменит свою политику и даст Ирану ещѐ какое-то 

время, а Иран в это время будет заниматься своей ядерной 

программой (Голоса России 28.06.2013) и болг. Сладки приказки 

за 3 млрд. лв. Изпълнението на проектобюджета на социалното 

министерство означава сигурен фалит на държавата (Политика 

№77, 08.–14.10.2005); Не слушайте какво говорят политиците и 

с какви сладки думи ви обещават, че ще ви предпазят от собст-
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вената ви свобода да правите каквото желаете със своята 

собственост, за да водите живота, който желаете. Под тези 

сладки думи се крият регулации и закони, които отнемат чо-

вешки животи, за да пълнят партийни каси и сметките на фар-

мацевтичните корпорации (24 часа 14.03.2014). 

3) Сладкий в значении „доставляющий удовольствие на 

уровне зрительного восприятия‟ (русск. сладкий сон, воспомина-

ние и болг. сладък сън, спомен). Например: русск. Блог чинов-

ника: невиновность россиян. И с ним сложно не согласиться – 

российское общество сейчас впало в такой сладкий „невинный“ 

сон, что кто знает, в какой стране оно проснется. Если прос-

нется (BBCRussian.com 28.09.2012) и болг. Ще се измъкне ли и 

България от тресавището като барон Мюнхаузен. Скоро и аз се 

пренесох в един много сладък спомен. Киро, приятелят от де-

тинство, се бе изнесъл на село и ме покани на гости (Дума 

01.07.2013); Цветанов: Този медал е по-сладък от бронза на 

световното (Монитор 04.12.2007). 

4) Сладкий в значении „доставляющий удовольствие как 

комплексный образ на уровне действия различных органов 

чувств‟. Например: русск. Премьер Пакистана рассказал о 

„сладких“ отношениях с Китаем. Во время своего первого зару-

бежного визита после избрания на премьерский пост Шариф 

подписал восемь экономических соглашений с китайской сторо-

ной. В частности, был согласован план по строительству тран-

спортного коридора длиной более двух тысяч километров с се-

веро-запада Китая до пакистанского порта Гвадар. Предполага-

ется, что это сократит время для грузоперевозок и даст Китаю 

доступ к Ормузскому проливу, основным „воротам“ к крупней-

шим мировым запасам нефти, – сообщает русская служба BBC 

(Голос России 05.07.2013); Saxo Bank: настал конец сладкой 

жизни политиков. „Это значит, что сладкая жизнь для поли-

тиков закончилась. Теперь им придется делать то, чего они 

никогда не умели... (РБК.Daily 12.04.2013); Россия готовится к 

„выбору пути“. Гаспарян: Эти выборы у нас проходят сразу 

после парламентских. Тогда партия власти столкнулась с бес-

прецедентной историей, когда все остальные агитировали про-

тив нее. Отчасти эта история теперь переходит уже на прези-
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дентскую кампанию. Постоянно лидеры системной оппозиции 

говорят о том, что они объединятся, и тогда точно в стране 

наступит „сладкая эпоха демократии“ (Голос России 

05.02.2012) и болг. Международната етика изисква, когато един 

кораб потъва, заедно с него да потъне и неговият капитан. Но 

капитанът Горбачов не потъна. Напротив, той се отдаде на 

сладък политически живот (Дума 18.10.2010); Думата не пре-

дизвиква приятни асоциации, но за сметка на това връща бля-

съка в очите на американските търсачи. Треската за шисти 

достигна и нас. Сега обект за атакуване е правителството на 

Бойко Борисов. Но министрите май не е зле да поразпитат ня-

кои от предшествениците си за техния "сладък" опит с амери-

кански фирми, търсили газ в България (Дума 04.08.2010); Про-

мени на банковия и застрахователния пазар през декември 2008 

г. Последният месец от миналата година приключи с акцент 

върху депозитите, отбелязват анализаторите от "Моите 

пари". Също така банката стартира нов депозит, наречен 

„Тримесечен сладък депозит”. За срок от 3 месеца лихвата на 

годишна база при депозит в BGN е 7.60 п.п., а при този в EUR тя 

е 5.60% годишно. Минималната сума за откриване на депозита е 

1000 BGN/EUR (econ.bg 15.01.2009); Борисов: В България остана 

лош човешки материал. Лидерът на ГЕРБ разясни на българите 

в Чикаго, че положението у нас е трагично, оплака се от про-

дажния български манталитет и призна, че готви съюз с Иван 

Костов. Борисов разкри, че БСП постоянно хвърляла пари да го 

черни: "ГЕРБ им е толкова сладък за коалиционен партньор 

(econ.bg 05.02.2009); Ски бизнесът – по-сладък от спорта (Мо-

нитор 17.12.2010); Ботев (Пд) удари Левски за първи път от 16 

години. Мъри Стоилов взе сладък реванш срещу любимия си тим 

(iNews.bg 09.03.2013); При толкова много пари изливани концен-

трирано в тази насока, фармацевтичните компании са заинте-

ресувани да попречат на тези пациенти да опитат алтерна-

тивни медикаменти и методи за лечение. Те лобират с цел поли-

тиците да ограничат този “сладък” бизнес за последните дни 

от живота на всеки болен единствено за най-силните корпора-

ции, които могат да си платят за дългата процедура за узако-

няване на техните лекарства (24 часа 14.03.2014). 
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5) Сладкий в значении „красивый, милый‟: русск. сладкая 

парочка, сладкий человек и болг. сладък човек. Например: русск. 

Сладкие вы мои. Как вы думаете, чем похожи между собой Анд-

рей Малахов и Юрий Стоянов? Ведь более разных людей, каза-

лось, не найти. Один ТВ-ведущий до мозга костей, некоторые 

говорят, что „желтый“. Другой артист, причем народный, без 

всяких кавычек. С солидной классической школой, ведь БДТ Тов-

стоногова просто так не забудешь. А его „Городок“ – вообще 

пальчики оближешь! Так в чем их сходство? (Московский Ком-

сомолец 10.07.2014); Владимир Абрамов: „Сегодня особенно 

впечатлила наша сладкая парочка Кокорин – Смолов“. Агент 

Лионеля Месси и Федора Смолова Владимир Абрамов подвел 

итог товарищескому матчу Россия – Сербия (1:1) „Мы увидели 

то, что и ожидали (Sports.ru 16.11.2013) и болг. Бате Енчо е 

сладък човек с чувство за хумор, защото е актьор, също ще из-

ненада как танцува. Милко Калайджиев е другият бисер (24 часа 

09.03.2014). 

В русском языке для смягчения негативной коннотации 

на основе метафоризации формируется терминологический 

эвфемизм: сладкая болезнь в значении „диабет‟. Например: Слад-

кая болезнь активно косит ряды крымчан. Сахарный диабет, 

который называют также „сладкой болезнью“, стал активно 

распространяться среди крымчан (Gigamir.net); При ожирении 

„сладкая болезнь“ развивается чаще? (Аргументы и факты – 

Волгоград 15.11.2013). 

Сладкая метафора охватывает конкретные предметы 

(например, русск. сладкий подарок, приз, мелодия, валюта, па-

рочка, болг. сладък подарък, медал, човек), временные периоды 

(русск. сладкий день, миг, сутки, болг. сладък ден, момент, миг), 

абстрактные понятия (русск. сладкая правда, свобода, доля, 

месть, болг. сладък живот, понятие). 

В обоих языках существует метафорическая возможность 

подсластить (болг. подсладя) ситуацию. Например: русск. Они 

требуют побед, да и нам необходимо подсластить горечь после 

ванкуверского разгрома (Советский спорт 07.05.2010); Прези-

дент, скорее всего, объявит о том, что наша армия когда-нибудь 

станет полностью контрактной, чтобы „подсластить пи-
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люлю“ всем тем, кто лишается отсрочек согласно поступив-

шему недавно в Госдуму законопроекту (РБК Daily 12.04.2006) и 

болг. И в крайна сметка банките-кредитори на Гърция се преда-

доха – половината от гръцкия дълг ще бъде опростен. За да под-

сладят по някакъв начин този горчив хап, в Брюксел взеха реше-

ние за гаранции в размер на 30 млрд. евро (Дума 28.10.2011). 

 

Слот 3. „Горький‟ 
 

Горький как ощущение своеобразного, неприятного вкуса, 

свойственного хине, полыни, горчице, в переносном смысле в 

русском и болгарском языках традиционно является обозначе-

нием чего-то горестного, тяжелого, выражающего огорчение, 

разочарование, горечь, скорбь, неприятность. Указанное значение 

наблюдается в современных медиатекстах различной тематики. 

Например: русск. К сожалению, у многих болельщиков встреча 

оставила горький осадок (Известия 19.11.2010); Был, правда, еще 

и горький аромат мирового финансового кризиса, поскольку 

Ницца стала для многих участников саммита, как выразились бы 

военные, „аэродромом подскока“ на пути к другому, вашингтон-

скому саммиту „большой двадцатки“ 15 ноября (РИА Новости 

14.11.2008); Критический пафос выражается уже в озвученных 

президентом горьких цифрах, характеризующих демографичес-

кую ситуацию (Труд-7 20.05.2003) и болг. „Левски“ глътна нов 

горчив хап през пролетта – 0:1 в „Надежда“ (24 часа 

28.02.2014); Борусия с горчива победа срещу Реал (Стандарт 

09.04.2014); Борисов възкликна горчиво, че държавата България 

нямала откъде да си набави нови, свежи пари (Дума 07.08.2013); 

Горчив диспут възникна между френската компания Danone и 

най-големия китайски производител на напитки Wahaha (econ.bg 

06.06.2007).  

Интересным примером горькой метафоры является 

формирование в современных болгарских медиатекстах метафо-

рического образа на основе наречия Горько! (болг. Горчиво!). 

Традиционно таким образом обозначается возглас гостей на 

свадьбе, призывающий молодых поцеловаться. Поцелуй в этом 

случае становится подсладителем горького вина (ср. русск. пить 
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горькую; болг. горчиво вино) и символом соединения, создания 

нового семейного союза. Указанный образ коалиционного едине-

ния политических сил и партий становится популярным в пос-

леднее время в болгарском политическом медиадискурсе. На-

пример: болг. Трите партии бяха единодушни само за парите за 

здраве и щом ремонтът на големия бюджет мина на първо че-

тене, червените започнаха да подвикват на ГЕРБ и ДПС "Гор-

чиво". Огромно изпитание за служителите на МВР, защото е 

райското време за крадците – те знаят че 1 млрд. някъде е 

скрит, под дюшеци, под възглавници" (Стандарт 01.08.2014); 

"Сватбените целувки на БСП и ГЕРБ не искам да ги гледам. Рад-

вам се на влюбените, "горчиво" на БСП и ГЕРБ. Не бъдете ано-

нимни", заяви Дражев (Стандарт 24.06.2014); Веднага след гласу-

ването левицата огласи залата с възгласи "горчиво" по адрес на 

разбирателството между ДПС и ГЕРБ (Стандарт 29.07.2014). 

 

Слот 4. „Кислый‟ 
 

Устойчивое переносное употребление прилагательного 

русск. кислый (болг. кисел) квалифицирует уныло-тоскливое, 

раздраженное состояние, настроение, без подъема и воодушевле-

ния. Указанное значение реализует современная медийная мета-

фора (русск. выражение лица, лицо, физиономия, мина, гримаса, 

человек, болг. физиономия, човек). Например: русск. Баскетбол. 

ЦСКА завоевал 3-е место в Евролиге. ... Даже в воскресенье, 

отправляясь на игру, они наполняли вагоны лондонского метро с 

кислыми минами на лицах и горечью в сердце, но с надеждой в 

душе (Чемпионат.com 12.05.2013); При нашем появлении на лицах 

браконьеров появляется кислая гримаса (Труд-7 07.07.2004) и 

болг. И самият премиер в оставка го потвърди – с най-широ-

ката си усмивка, невиждана 1 година, 1 месец и 25 дни. Черве-

ните пък го препотвърдиха с най-киселите си физиономии от 

евроизборите насам (vsekiden.com 25.07.2014); ДС и БКП – брак 

с кисела физиономия (Дневник 20.04.2008). 

Кислый вкус в качестве сферы-источника метафоричес-

кой концептуализации современной действительности особенно 

актуализируется и развивается в российском медиадискурсе. С 
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помощью указанной метафоры квалифицируется не достаточно 

активный, но получивший положительный импульс процесс. 

Например: Кислая экономика: ожидать ли продолжение деваль-

вации в 2014 году? С оценкой премьер-министра Дмитрия Мед-

ведева, назвавшего ситуацию в экономике „кислой“, трудно 

спорить (Интерфакс 30.12.2013); Медведев: состояние эконо-

мики РФ „кислое“, но лучше, чем в Европе (РИА Новости 

06.12.2013); „Некислая“ электронная подпись для Дмитрия 

Медведева. Согласно недавнему заявлению Дмитрия Медведева, 

процесс получения электронной подписи в России выглядит 

“мягко говоря, кисло”. Более того, не только этот процесс, но и 

сама электронная подпись в России “кислые”. Программное 

обеспечение и средства для подписания электронных документов 

доисторичны, неудобны и не понятны простому человеку. Полу-

чение Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП) стоит порядка 

$30, занимает некоторое время, и требует личного визита в 

удостоверяющий центр (siliconrus.com 27.08.2013); Подарок 

россиян Медведеву вышел „кислым“. 14 сентября президенту 

Российской Федерации Дмитрию Медведеву исполнилось 46 лет. 

Это его четвертый день рождения на посту главы государства. 

Президентский срок подходит к концу, поэтому самое время 

подводить предварительные итоги. Этим и занялся ВЦИОМ, 

который к празднику лидера страны опросил граждан о дости-

жениях Медведева. „Подарок“ получился не очень радостным. 

По данным опроса, 47 % россиян затруднились ответить на 

вопрос о достижениях президента (svpressa.ru 14.09.2011). 

Незначительное недовольство, неудовольствие или не-

удовлетворенность, транслируемые кислой метафорой достигают 

своего апогея – приводят к оскомине. Например: Балетно-газет-

ная композиция Киркорова встретила в Витебске довольно 

кислый прием (Труд-7 05.07.2005); Кислый старт. Прошлогод-

ние поражения от „Терека“ добавили „Краснодару“ мотивации. 

Однако на деле команда из Грозного продолжила серию. „Сок-

кер.ру“ констатирует: „Терек“ эффективней работал у чужих 

ворот, быстрые атаки гостей застали защитников „быков“ 

врасплох. „Краснодар“ – „Терек“ – 1:3 (0:3) (Soccer.ru 

10.03.2012); Российские критики оказались полярны и неприми-
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римы в своих прогнозах о будущем кинофоруме на Лазурном бе-

регу: одни предвкушают 49 мировых премьер от легендарных 

Алена Рене, Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и прочих, 

другие критики морщатся, называя состав участников 

„кислым“, программу – „перепевом прошлых сюжетов“, а сам 

фестиваль – „мелкобуржуазной срамотой“, едва прикрытой 

„красным генералитетом“ – радикальными авторами, наподо-

бие Михаэля Ханеке (Новый регион 2 13.05.2009); Разговорами о 

том, что старые драйверы роста уже не могут, а новых еще 

нет, правительство и экономисты давно набили друг другу ос-

комину, видимо, полагая, что правильно поставленный диагноз – 

это уже полдела (Интерфакс 30.12.2013). 

В болгарском языке фиксируются единичные примеры 

кислого образа с семой незначительности: Сигурен съм, че тези 

мои разсъждения ще срещнат оня кисел сарказъм и самодовол-

ството на реванша, с които са залети форумите и социалните 

мрежи. Ще се сблъскат и с объркването и обидата, обвзели 

хората, които се надяваха, че най-сетне с правителството на 

Орешарски ще започне промяната и нормализацията на стра-

ната към по-добро, каквито бяха и обещанията преди и след 

изборите (Дума 19.06.2013); Чиновникът – тази неизтребима 

класа. Четата му е всявала кисел ужас сред богатите, а пък 

бедните направо са го обожавали и често са го укривали от 

потери и войска, защото се е правел на Робин Худ. Властта го е 

преследвала, но без да си дава много зор, обаче след като прави 

неуспешен опит да задигне пет милиона от държавната банка в 

Хасково, хайдутинът съвсем озверява (Дума 04.06.2011). 

 

Слот 5. „Жирный‟ 
 

Жирный вкус в качестве сферы-источника метафоризации 

используется как в российских, так и в болгарских медиатекстах. 

В слоте фиксируется, наряду с устойчивыми, традиционными 

метафорами, и тенденции семантического развития. 

На основе переносного употребления прилагательного 

жирный („толстый‟), когда идет речь о линии, черте т.п. (жирный 

заголовок, жирный шрифт), и устойчивого сочетания поставить 
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крест, точку в значении „окончательно отказаться от чего-либо, 

прекратить‟ в современном российском медиадискурсе при мета-

форизации происходит расширение арсенала знаков: минус, плюс, 

знак вопроса, пунктационный знак, многоточие, восклица-

тельный знак. При этом на первый план в новой метафоре 

выдвигается сема „значимости и важности‟. Например: Что каса-

ется „Спартака“, то здесь поставлю жирный вопрос (Советс-

кий спорт 17.03.2011); Он прекрасно знал, какой жирный минус 

он ставит своему политическому авторитету, начиная перего-

воры с Басаевым (Известия 08.11.2010); Несколько успокаивает 

лишь то, что во всем западном мире лишь США умильно ставят 

жирный знак равенства между Саакашвили, Грузией и демок-

ратией (РИА Новости 11.08.2008).  

Подобное метафорическое значение („заметный, значи-

тельный‟) фиксируется не только в лексико-семантической 

группе пунктационных знаков, но и в других лексических груп-

пах. Например, жирный след, жирный кризис: И хотя пресс-

служба посольства это сообщение оперативно опровергла, свой 

жирный след оно оставило (РИА Новости 24.08.2007); А в 

стройных рядах „Групо-2002“, похоже, затесался жирный кри-

зис (Советский спорт 07.04.2008). А в медиатекстах спортивной 

тематики жирные вкусовые ощущения выступают источником 

формирования метафоры со значением „важный, решающий‟: К 

тому же на кону для Маскаева стоит „жирный“ бой с Кличко 

(Советский спорт 14.03.2009). 

Кроме того, в медийной метафоре наблюдается активное 

расширение переносного значения „о чем-либо выгодном, заман-

чивом‟ (русск. жирный кусок, навар, разговор, контракт, под-

ряд, бизнес, тема, статья, работа, подпитка, транши, кор-

мушка, финансирование, профициты, партии, штаты, поставки, 

счета) и формирование метафоры на основе временной лексики 

(русск. жирные годы, времена). Ср. например: Ну пытаются 

оттяпать у федеральных структур жирный кусок – так хотя 

бы позаботились о должном юридическом оформлении сделки 

(Труд-7 01.08.2006) и За „жирные“ годы мы при консолидиро-

ванном бюджете в 104 млрд руб. накопили резервов в 20 млрд 

руб. (РБК Daily 08.10.2010); Неказистые Tiida, своим нескладным 
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обликом слегка напоминающие Renault Logan, вызывали мно-

жество вопросов у потенциальных покупателей, однако чудо-

вищный спрос на автомобили, образовавшийся в „жирные“ 

нефтяные годы, корректировал эту неприятность (РБК Daily 

02.07.2010). При этом происходит коррекция метафорического 

значения – „заманчивый, благополучный, стабильный‟.  

В болгарских медиатекстах преобладающим в жирной ме-

тафоре является значение „большой, значительный‟ о финансах и 

материальных преимуществах власти (болг. бонус, хонорар, чек, 

заплата, сума, пари, премии, сметки, сделки, подкуп, борч). На-

пример: Лидерът на БСП запита дали Световната банка ще ни 

консултира безплатно или там ще се получават тлъсти хоно-

рари (Стандарт 31.08.2010) и др.  

Единичным окказиональным употреблением представля-

ется метафора жирная служба, которая пересекается с описанной 

выше русской метафорой в семе „выгодный‟: Мнозина историци 

подчертават, че ако България имаше силна армия и офицерство, 

като нищо можеше да се направи преврат, подобен на този от 

19 май 1934 г. Тогава след пуча на звенарите правителството на 

Кимон Георгиев разтурва партиите и закрива парламента, и 

започва да управлява с извънредни закони-наредби. Населението 

посреща гилотината над демократичните права с нескрито 

облекчение, а масовото мнение гласи, че те са се превърнали в 

котерии за обслужване на тесни интереси, уреждане с тлъсти 

служби и ограбване на ресурсите на държавата. Няма да е пре-

силено да се каже, че и днес гражданите мислят по сходен на-

чин, и затова немалка заслуга има и 42-ият парламент (Стандарт 

05.08.2014) 

 

Слот 6. „Вкусовые оттенки‟ 
 

В данном слоте представлены оттенки и нюансы вкусов в 

качестве сферы-источника современной метафоризации. Значи-

тельным разнообразием в этом плане отличаются российские 

медиатексты, в которых фиксируются следующие разновидности 

вкусовых оттенков: русск. острый, жгучий, (не)металлический, 

терпкий, сочный. Для болгарского медиадискурса характерны 
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метафорические образы на основе жгучего (острого) оттенка 

вкуса – лют. Например: русск. Село гибнет буквально на глазах. 

Это – жгучая общероссийская проблема. Без подъема сельского 

хозяйства у нас нет шансов добиться стабильного роста всей 

экономики" (Труд-7 24.10.2003); Впрочем, по мнению аналитиков, 

острые бюджетные споры еще не закончены (РБК Daily 

11.04.2011); К счастью для уральцев, сразу после перерыва 

сочный бросок в ближнюю „девятку“ исполняет опытный Раду-

лов (Советский спорт 02.09.2009); Вот такой сплав молодости и 

опыта, дающий в итоге бодренький рок с неметаллическим 

привкусом (Комсомольская правда 16.10.2002); Это не публика не 

хотела отпускать Земфиру, а певица – публику: уже люди стали 

по команде металлического голоса покидать свои места, а она 

все выходила и выходила на бис, все пела и пела, и люди бежали 

обратно, словно к только что оставленному на перроне люби-

мому человеку (Труд-7 04.04.2008); Золото и жилье: цены пошли 

вниз. Из других инструментов сбережений и накоплений в прош-

лом месяце огорчили недвижимость в Москве и обезличенные 

металлические счета (золото) (Комсомольская правда 

11.12.2007) и болг. Валери Жаблянов от БСП и Десислава Атана-

сова от ГЕРБ влязоха в лют спор пред bTV за това кой е чел 

Конституцията и кой – не (24 часа 04.07.2013); Лют скандал 

около приватизацията. Продават всички медцентрове в Пловдив 

(Монитор 12.02.2009). 

В качестве источников метафоризации встречаются и 

комбинации основных вкусов: горько-сладкий, сладко-горький, 

кисло-сладкий, сладко-печальный, соленая горечь и др. или од-

новременное употребление нескольких основных вкусов. Напри-

мер: русск. Горько-сладкая свобода изгнания. Концепта самоиз-

гнания, выраженного одним словом, как такового в русском 

языке не существует, за исключением, пожалуй, эмиграции, но 

она также имеет скорее лишь один оттенок – перемещения, а 

не состояния и условий, как в случае с изгнанием. В свете собы-

тий, происходящих с нашей страной и людьми в ней, хочется 

упомянуть еще так называемую „внутреннюю эмиграцию“ как 

состояние ухода внутрь себя. В данном случае, от чего эмигри-

рует человек? От не устраивающего политического режима? 
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(Голос России 21.03.2013); Мы пошли с ней в мою клетушку, где-

то рядом терлась и похрипывала свинья, мы тоже потерлись и 

похрипели, и я излил всю накопившуюся соленую горечь – как 

много, оказывается, ее было во мне! (Комсомольская правда 

27.01.2001); Я думаю, что у власти вкус и горький, и кислый, и 

терпкий (Известия 2004.09.20); Хит-парад всего подряд. Ну вот 

на этой кисло-сладкой ноте мы и закончим обзор самых инте-

ресных событий года (Lenta.ru 08.12.2011) и болг. Този празник 

винаги е имал меланхоличен оттенък – той бележи неофициал-

ния край на лятото. Тази година обаче Денят на труда имаше 

особено сладко-горчив привкус (Дума 23.09.2010); Сладък жи-

вот с "Лидъл" и сие, горчив – със спекулата. Когато бъдат лик-

видирани мръсните игри с цените, при които от народа се ог-

рабват милиарди, българите ще живеят по-добре дори с позорно 

ниските си доходи (Дума 07.12.2010); Интервю на "Стандарт" с 

поетесата Надежда Захариева, съпруга на поета Дамян Дамя-

нов. Като погледна назад, виждам, че никак не ми е било лесно, 

но това не ми пречи да си обичам живота такъв, какъвто е – 

горчиво-сладък (Стандарт 19.04.2014) и др.  

Восприятие и анализ качества пищи в медиадискурсе 

осуществляется и на основе обоняния, слуха и зрения (аро-

матный, аппетитный и др.). Народная мудрость гласит: Язык не 

лопатка – слышит, что горько, что сладко. Однако указанная 

сфера представлена в метафоризации единичными примерами. 

Например: русск. Костюм после этой экскурсии пришлось отда-

вать в чистку – соленый запах слез, грязного секса, отчаянных 

родов и сделанного из пластикового ведра унитаза, казалось, 

навсегда въелся в ткань, несмотря на проведенную Моховым 

вентиляцию (Комсомольская правда 24.05.2004); Для таких лю-

дей цифра 3 может быть хрустящей, а визг тормозов иметь 

соленый привкус, однако движение без звука не сопровождается 

у них слуховыми ощущениями (РБК Daily 15.08.2008); Превью 

ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. Зато „Челси“ 

до сих пор помнит дым стадиона в Мюнхене, который игрокам 

английского клуба был сладок и приятен. У синих есть уни-

кальный шанс на десять дней завладеть обоими европейскими 

трофеями (Чемпионат.com 02.05.2013); Невнятный голос на том 
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конце провода стал кислым, как тот лимон (Комсомольская 

правда 25.07.2001); В последнее время разговоры, которые ведет 

в своем кругу интеллигентное сообщество, все чаще отдают 

знакомым ароматом сладковато гниющего застоя; о том, что 

происходит в стране, говорят с оттенком привычного равно-

душного полупрезрения (Известия 03.08.2004) и болг. 80-годиш-

ната Димитрина Тумбалова изкупувала апетитни терени край 

София на свое име през 2005 и 2006 г. на цени над 100 пъти под 

пазарните, а според НАП произходът на средствата не е дока-

зан (24 часа 27.02.2013); Проверката на Димитрина Тумбалова 

от Тополовград установява, че в периода от 22 декември 2003 г. 

до 2 март 2006 г. е купила един парцел от 1,8 дка в землището на 

софийското с. Бусманци и два парцела в кв. “Панчарево”. Еди-

ният 6 дка, а другият 7. За първия по нотариален акт е платила 

15 000 лв., а за другите два, които са по-апетитни и 14 пъти 

по-големи – хиляда и петстотин. Имотите са ниви. Купени са 

чрез пълномощника Георги Милушев (24 часа 27.02.2013).  

 

В русском медиатексте В болгарском медиатексте 

соленый – солен 

юмор, афоризм, словечко, словцо, слово, 

строчка, шуточки, шутка-прибаутка, 

анекдот, выражения, матюги, история, 

жизнь, правда, грязь, резь, сырость, за-

пах, горечь, сладость; 

хумор, шегички, език, глас, вот, 

глоба, лизинг, цена, тариф, такса, 

сума, услуга, фиш, данък, ДДС, 

облагане, санкции, живот, почивка, 

влак, газ, обяд, зрелище, ремонт; 

сладкий, сладковатый, медовый, сладостный, слащавый, приторный – 

сладък, сладникъв 

сладкий: жизнь, победа, триумф, успех, 

приз, подарок, сюрприз, миг, момент, 

день, сутки, дни, месяц, годы, эпоха, тур, 

маршрут, концовка, мечта, утопия, звук, 

сюжет, тема, речь, язык, песня, колы-

бельная, мелодия, слово, обещания, 

предложения, сон, воспоминание, затея, 

утопия, сказка, грезы, возможность, 

конкуренция, шантаж, отношения, сво-

бода, остатки, последствия, знак качества, 

сервиз, дым, нота, кэш, валюта, рейтинг, 

сладък: живот, бизнес, триумф, 

реванш, успех, победа, момент, 

миг, ден, думи, приказки, сън, 

спомен, понятие, резултат, опит, 

мач, дар, медал, метал, трофей, 

депозит, шопинг, хлеб, подигравки, 

партньор, човек; 

сладникъв: понятия, суперлативи, 

предписания, сапунки; 
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фотосессия, ловушка, самообман, нок-

каут, место, кампания, мишень, боль, 

болезнь, ложь, доля, месть, радость, 

проклятие, страна, власть, дивиденды, 

тренд, евро, кусочек, пилюля, оттенок, 

гамма, аромат, сборы, знак качества, 

тенор, попса, человек, парочка, зап-

ретный плод; 

сладостный: момент, словцо, успех, ак-

тив; 

медовый: тенор, период, месяц, отноше-

ния, ничья, заверение;  

слащавый: стиль, хэппи-энд, история, 

аранжировка, мелодрама, ретро, кра-

савцы, морды; 

сладковатый: мелодия, привкус; 

приторный: позитив, человек, попса, 

искусство, оттенок, тонá, речь, политкор-

ректность, комплимент, присутствие, 

название, баллада, презентация, компози-

ция; 

горький, горьковатый – горчив 

горький: смех, урок, остаток, ощущение, 

кино, праздник, опыт, новоселье, сво-

бода, исповедь, успех, лекарство, пос-

левкусие, плод, разочарование, осадок, 

разлад, вывод, порядок, сарказм, пох-

мелье, афоризм, аромат, путь, факт, при-

рост, подарок, пример, пейзаж, упрек, 

век, диагноз, список, характер, пот, пара-

докс, смысл, спектакль, юмор, пример, 

счет, провал, финал, хлеб, яблоко раз-

дора, яд поражения, сарказм, правда, 

пилюля, кампания, шутка, весть, но-

вость, карусель, власть, чаша, капля, 

итог, действительность, реальность, 

откровенность, цена, истина, судьба, 

речь, поговорка, вопрос, цифры, дни, 

страницы, оценка, потеря, слезы, судьбы, 

слова, висяки, комментарий, акция, приз-

нание, ирония, усмешка, улыбка, бед-

ность, заноза, биография, спекуляция, 

беда, участь, дата, тема, школа, хуже 

горчив: мисли, хапче, сълзи, гур-

бет, опит, икономически опит, 

вкус, вкус на заблудите, послевкус, 

европривкус, спор, живот, момент, 

хап, урок, пост, извод, сандвич, 

атака, чаша, ирония, усмивка, 

истина, обвинения, последствия, 

упреци, реплики, дни, спор, кафе, 

победа, момент, подарък, изход, 

смях, грозд, хумор, спомен, сблъ-

сък, прецедент, разочарование, 

залък, дебют, остатък от живота, 

хляб, вино, смисъл, тон, спомен, 

отпечатък, начин, плод, време, 

диспут;  

горчиво: съжалявам, разочарован, 

разкайвам, преглъщам, възкликвам, 

уверя се, констатира; 
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горькой редьки; 

горьковатый: анекдот, осадок; 

кислый, кисловатый – кисел 

кислый: физиономия, выражение лица, 

лицо, мина, рожа, гримаса, улыбка, ду-

шонка, человек, герой, образ рабочего; 

настроение, погода, вечер, день; эконо-

мика, материальное положение, уровень 

коррупции, правда, поиск, оценка, реак-

ция, дело, конец, старт, ситуация, состоя-

ние, среда, обстановка, существование, 

положение дел, престиж, прием, поиск, 

таблетки, состав участников, отношение, 

столица, пост-модернизм, кино, анекдот, 

подарок, подпись, кислый дьявол; 

кисловатый: прием; 

физиономия, човек, сарказъм, 

ужас; 

жирный – тлъст 

вопрос, знак вопроса, плюс, точка, много-

точие, восклицательный знак, пунктуаци-

онные средства, крест, тема, разговор, 

статья, контракт, подряд, счета, бизнес, 

работа, подпитка, транши, кусок, навар, 

кормушка, профициты, партии, штаты, 

поставки, финансирование, годы, вре-

мена, след, кризис, бой, кукиш, неуд; 

борч, бонус, хонорар, чек, заплата, 

сума, пари, премии, сметки, 

сделки, подкуп, служба; 

острый, жгучий – лют 

острый: слог, слово, словцо, формули-

ровка, взгляд, вопрос, проблема, тема, 

сюжет, перо, стиль, мнение, коммента-

рий, обсуждение, полемичность, спор, 

дискуссия, диалог, юмор, бестселлер, 

кино, шоу, ум, характер, недостаток, 

протест, кризис, конфликт, дефицит, 

момент, период, фаза, спорт, пас, отпор, 

бокс, борьба, выпад, бросок, удар, ком-

бинация, контратака, атака, игрок, боец, 

форвард, нападающий, обстановка, часть, 

ситуация, положение, интерес, внимание, 

запах, недостаток, адрес, глаз, воспита-

тельный процесс, кризис, клинч, критика, 

потребность, необходимость, нехватка, 

лют: скандал, туристически скан-

дал, протест, спор, конфликт, пре-

дизпорен спор, съдебен спор, дебат, 

бой, привърженик, бранител, док-

лад, нрав, студ;  
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мышение, ощущение, желание, недоволь-

ство, противоречие, противостояние, 

управление, противоборство, соперни-

чество, чувство, действие, противостоя-

ние, желание, звучание, ощущение, но-

вовведение, впечатление, беспокойство, 

социальное напряжение, раздражение, 

снижение, продолжение, разногласие, 

грань;  

жгучий: стыд, вопрос, взгляд, интрига, 

тема, проблема, интерес, мысли, воспо-

минания, спор, соперничество, мужчина, 

красавец, мачо, женщина, человек, брю-

нетка, чувство, гордость, ревность, боль, 

любовь, тайна, зависть, страдания, боль, 

обида, неприятие, желание, любопытство, 

глаза, мороз;  

(не)металлический – метален  

голос, мысль, стихи, нотки, счет, рынок;  

вкусный, невкусный – вкусен, безвкусен 

вкусный ресурс, поединок, фильм, фут-

бол, поединок, цвет, финал, текст, мате-

риал, смесь трюков и прагматизма, часть 

сезона, финальная серия, пытка, новинка 

в атаке, пора, рецепт, блюдо мирового 

футбола, чтиво, время, сюжет, актив, 

должность, преференция, деньги, ню-

ансы, регион, комбинация, вопрос, район, 

бросок, аранжировка, комиссия, новость, 

программа, тема, цена, начинка для жур-

налистов, профессия, информация, матч, 

план, русский язык, сделка, музыка, по-

целуй, зрелище, игра, момент, кусок 

(нефть), звук, перечень, вопрос, жен-

щина;  

вкусно одет, рассказывать, играть, дейст-

вовать, заниматься; 

невкусный миллионер, дебютный блин, 

версия, фильм, исполнение; 

вкусен: живот, свят, паралел, карти, 

трикове, идеи, скандал, клип, 

филм, спектакъл, шегичка, пари, 

европудинг, коктейл от ромски 

фолклор, хапки (от Софиянски), 

представление, примамки; овкусена 

криза; 

безвкусен: тяло, неологизъм, ше-

гичка, неща, роли; 

лакомый, ароматный, пресный, смачный, сочный, терпкий – апетитен  
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Таблица 1. Представление сферы-источника „Вкусовые ка-

чества‟ метафорической экспансии в русском и болгарском медиа-

дискурсах
16

 

 

Итак, в русском и болгарском медиадискурсах вкусовая 

метафора обнаруживает связь с традиционными представлениями 

и утвердившимися ощущениями вкуса, что позволяет соизмерять 

современную специфику мира в соответствие с народной тради-

цией. В ряде случаев отмечается развитие вкусовой метафоры и 

складывание новых семантических долей. Современная действи-

тельность оказывает влияние на формирование метафорических 

моделей в языке массмедиа, обусловливая появление окказио-

                                                 
16 В таблице выделены (bold) совпадающие в русском и болгарском языках 

лексемы как источники метафоризации. 

лакомый: кусок, кусочек, бизнес, актив, 

турнир, куш, земля, место, производство, 

объект, кредит, площадь, контракт, пози-

ция, бюджет; 

ароматный: бизнес, фильм; 

пресный: кусок, удар, привкус, система, 

кино, слово 

смачный: блок-шот, удар, пересказ, пле-

вок, комментарий; 

сочный: язык, бросок, возраст, террорист, 

поп-арт 

терпкий: вкус власти; 

апетитен: парцел, терен 

привкус – привкус 

сладковатый, горький, горьковатый, 

горечи, острый, кисловатый, 

(не)металлический, российский, ля-рюс, 

чаадаевский, сталинщины, второстепен-

ности, трагедии, беды, номенклатурный, 

сильный националистический, мрачный, 

политический, воровства, серьезных 

перемен, странноватый, странный, пиара, 

радости, унизительный, особый, уго-

ловный. 

сладък, горчив, предизборен, пат-

риотичен, сладко-горчив, привкус 

на червен популизъм, горчив прив-

кус на ултиматум, горчив евро-

привкус. 
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нальных метафор, не соответствующих общепринятой вкусовой 

карте лингвокультуры. При этом вкусовая метафора, как показы-

вают медиатексты, становится более предметной. Анализиру-

емый материал демонстрирует значительную актуальность и 

продуктивность указанной метафоры в языке современных рос-

сийских СМИ по сравнению с ее использованием в болгарских 

медиатекстах. 
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БЪЛГАРСКИ ФАМИЛНИ ИМЕНА ОТ ПРЯКОРИ, 

ДИАЛЕКТИЗМИ И ЧУЖДИ ДУМИ  

В СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ „ЛЪЖÁ‟ 

 
Антоанета Димитрова 

 
BULGARIAN FAMILY NAMES DERIVED FROM NICKNAMES,  

DIALECT WORDS AND FOREIGN WORDS  

IN THE SEMANTIC FIELD OF "LIE" 

 

Antoaneta Dimitrova 

 

Abstract: Taking into consideration the dating of different Bulgarian 

family names from nicknames, dialect words and foreign words in the 

semantic field of "lie" (from the middle of the 19th century until the first 

decades of the 20th century), and their importance and quantitative presence 

in the territory of the Eastern and Western Bulgarian dialects, the present 

study is trying to trace the relationship between language and collective 

mentality and seeks answers to the following questions: What manifestations 

of lie were there at that time in the Bulgarian community? What 

manifestations of lie were condemned and ridiculed by nicknames? What 

manifestations of lie were tolerated – given the difficult living under the 

foreign domination? To what extent can we talk about an influence of the 

Turkish language and culture over the Bulgarian language and culture – given 

the long-term contact between the two ethnic communities? 

 

Key words: lexikography and onomastics, surname, nickname, dialect, 

foreign borrowings, semantic field, lie. 

 

„Само подидаскал Мироновски идеше още дълбоко 

замислен върху името си, което най-напред беше Милчев (в 

Ловеч), Мирович (в Тетевен), Миронов (в Щип) и най-сетне 

Мироновски (Селямсъзът го наричаше вече Мироносовски).“ 

(Иван Вазов. Чичовци – http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi) 

 

http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi
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Както отбелязва Зигмунд Фройд в „Тотем и табу“, в арха-

ичните култури името се приема като съществена част и важно 

притежание на индивида
17

. 

Настоящото лексикографско изследване представя бъл-

гарски фамилни имена (по-нататък като по-кратко обозначение 

ще се използва абревиатурата БФИ) въз основа на „Речник на 

личните и фамилни имена у българите“ от Стефан Илчев [1969], 

произлезли от прякори, диалектизми и чужди думи в семантич-

ното поле „лъжá‟. 
В този речник се срещат също БФИ, произлезли от пря-

кори, които се отнасят до външен вид, професия, място на раж-

дане или живеене на техните носители. Регистрирани са също 

така антропоними с пожелателна функция, например: 

 Предьо /Предимер/ – Предьов; Предев със значение „пръв, 

първенец‟; 

 Думи, Дума, т.е. да е сладкодумно, приказливо детето – от-

тук БФИ Думев; 

 прякор Думник „сладкодумен човек‟, а въз основа на пря-

кора – БФИ Думников, 

както и такива с и апотропейна (защитна) функция – нап-

ример Черню, Вълко, Вълкана, Грозню, Страхил, определени като 

“грозни имена” от Блага Димитрова [1996: 81]. Такова апотро-

пейно име е също Грозданка в народната песен за новороденото 

момиче, което “твърде е било хубаво” и било кръстено така, за да 

“му е грозно името” [вж. Арнаудов 1976: 25]. Избрът на такива 

„грозни имена“ навярно е мотивиран от „суеверния страх за сак-

рализираната красота, която може да бъде накърнена от хорската 

завист и “урочасването”. Самите “грозни имена” изпълняват ро-

лята на конеца с фетишите пред сферата на Красивото – според 

поетесата страхът, който “грозните имена” предизвикват, про-

кужда злото“ [Димитрова 2009: 28].  
Интерес представляват също лични имена, дадени въз ос-

нова на имена на исторически личности, популярни литературни, 

                                                 
17

 „[F]ür die Wilden [ist] der Name ein wesentliches Stück und ein wichtiger 

Besitz der Persönlichkeit.“ (Sigmund Freud. Totem und Tabu, 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/totem-und-tabu-931/4). 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/totem-und-tabu-931/4
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респ. филмови герои и пр., явно актуални или нашумели в съот-

ветния социокултурен контекст, в който са извършени назовава-

нията – по такива регистрирани лични имена можем да съдим за 

„духа на епохата“ (т.нар. Zeitgeist), в която са възникнали. 
Понятието прякор е дефинирано като „допълнително име, 

дадено за присмех, подигравка“ в българския онлайн тълковен 

речник (вж. http://rechnik.info/прякор). 

Значения „присмех‟ и „укор‟ са посочени у Найден Геров 

[1977]. Като синоними на прякор фигурират присмехулно име и 

подигравателно име [срв. Геров 1977: 355; Брезински 1999: 

332]
18

. 

Паноптикумът в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов, насе-

лен от колоритни образи, предлага чудесен пример за разновидни 

прякори. Някои от тях се отнасят до: 

1. професия или дейност на героите – Никола Джамджи-

ята; Миал Пандуринът; Фачко Попчето; Иван Разпопа; 

Аврамчо Разпопчето; Котю Джамбазът, прочут лихвар; 

2. народност/етнос или топос – Иван Поляка; Димо Каза-

кът; Хаджи Христо Молдавът; Хаджи Аргир Измир-

лият; дядо Постол Измирлият; Иван Стамболлият; 

3. външен вид, отличително качество, вербално или не-

вербално действие – Коно Крилатия, „който повече 

приличаше на бъчва, обута в гащи, отколкото на хвъркато 

пиле“; Головратът; подидаскал Мироновски, „комуто 

[Селямсъзът] викаше джянсъз, защото беше само кожа и 

кокали“; Хаджи Цолю Пискунът; дядо Димо Лисицата: 

„Неприятни слухове съществуваха, че някога бил голям 

                                                 
18

 Тези понятийни очертания се припокриват със схващането за втория 

вид прякори в уикипедия, при които интенцията на отправителите (респ. 

използващите ги) е злонамереност: „При добронамереното използване 

прякорът представлява вид псевдоним, използван на добра воля от 

приятели и роднини, които го употребяват, за да изразят близост, 

интимност и социална връзка. При зловредното използване прякорът 

носи обидни за лицето характеристики и се използва, за да покаже 

липса на уважение към човека, да наруши неговото достойнство или да 

накара другите да придобият негативно отношение към назовавания“ 

[http://bg.wikipedia.org/wiki/]. 

http://rechnik.info/прякор
http://bg.wikipedia.org/wiki/
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изедник и се гоял със сиромашки пот“; Иван Бухалът, 

„голям присмехулник“; Иван Селямсъзът (бележка: „по 

турски значи човек, който не поздравява никого“); „длъг-

нестият сух дядо Матея, или лукавий рабе, както го нари-

чаха“; Варлаам Копринарката, „по прякор Тарилйомът“ 

(бележка: „название на едно гръцко хоро по онова време, 

играяно в градеца“) [вж. http://chitanka.info/text/3757-

chichovtsi].
19

 

Илюстрация на сентенцията, че човекът „е“ неговото име, 

представлява портретната характеристика на Иванчо Йотата: 

 „Иванчо Йотата – […] страшен привърженик на i-то 

(йотата); 

 Мирончо […] от няколко време взе да гледа Иванча като 

една йота, скачена с точката си чрез една тъничка чер-

тица […]“ [http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi, маркиров-

ката моя – А. Д.]. 

На това място могат да се посочат различни значения на 

прякори, респ. фамилни имена въз основа на прякори, които биха 

могли да се представят в семантични бинарни опозиции. Така 

например в речника на Илчев [1969] се срещат прякори със зна-

чения: 

 „мързелив‟ – „работлив‟ 

 „мързелив‟: Полеганов – от прякор Полеган „който обича 

да лежи, да се излежава‟ (Ст. Димитров, Пирдоп 1895); Клашнов 

– прякор Влачи-клашно „повлекан, мързеливец‟, Клашников – 

разновидност на Клашнов (Благоевградско, Севлиево); Тандурски 

– диал. тандур (междуметие за дандуркане) или от рум. tandur 

„мързел, леност‟ (Станкедимитровско); 

 „работлив‟: Орашъков – от Орашик, тур. uğraşık „трудо-

любив, работлив‟ (Цариград 1844, Копривщица); Шапратилов – 

диал. шапратил „трудолюбив‟ (Севлиевско и Ловешко); Скора-

                                                 
19

 Редица други прякори – Алтъпармакът, Бейзадето, Болъшъкът, 

Дивляка, Капзамалинът, Карабурунът, Миразът, Пощянката, 

Текерлекът, са необяснени в повестта и днес са непрозирни. А тази 

непрозрачност за съжаление води до избледняване на колорита на 

Вазовите чичовци. 

http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi
http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi
http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi
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нов – диал. скоран „който работи бързо, свършва скоро‟ (Плевен-

ско 1873); 

 „глупав‟ – „умен; мъдър‟ 

 „глупав‟: Кукуров – диал. кукура „глупак‟; 

 „умен; мъдър‟: Нусев – от гр., „ум, разум‟ (Варна); 

 „невежа‟ – „образован, ерудиран‟  

 „невежа‟: Белмезов – диал. белмез(ин), от тур. bilmez 

„който не знае‟ (Варна); 

 „образован, ерудиран‟: Алимов – от ар.-тур. âlim „учен‟ 

(Пловдив); Челебиев; Челебийски – от челебия, тур. çelebi „зна-

тен или образован човек‟ (Кнежа, Ихтиманско); 

 „бъбрив‟ – „затворен в себе си‟ 

 „бъбрив‟: Лафчиев; Лафчийски – диал. лафчия, пер.-тур. 

lâçi „приказлив човек, бърборко‟ (Дряново 1900, Ст. Загора 1900, 

Ихтиманско, Ихтиман, Костенец); 

 „затворен в себе си‟: Кътников; Кътнишки – диал. кът-

ник „който си стои в къта, не общува с хората‟ (Габрово, Благоев-

град); 

 „весел, шеговит‟ – „мрачен/намръщен, мърморещ‟ 

 „весел, шеговит‟: Шаклев – разширено от Шакле, диал. 

шакле, тур. şaka „шега‟, „шегобиец‟ (Самоковско и Самоков); 

 „мрачен/намръщен, мърморещ‟: Борсуков; Борсучки – 

прякор Борсук „намръщен, необщителен човек‟, от тур. borsuk 

„язовец‟ (Лясковец, Омуртаг 1917, Бургас, Станкедимитровско); 

 „груб, недодялан‟ – „изискан, изтънчен‟  

 „груб, недодялан‟: Гализов – ар.-тур. galiz „груб, непри-

личен‟ (Троян 1871, Севлиево, Търново, Шумен); Тороманов; 

Торомански – тур. toroman „невъзпитан дангалак‟ (голям род в 

Копривщица, род в Свогенско); Шалапатов; Шалапутов – тур. 

sallapatı „невежлив, груб‟ (Пещера, Пловдив, Варна, Асеновград); 

 „изискан, изтънчен‟: Кибаров; Кибарев; Кибарски – ар.-

тур. kibar „приличен, изискан, благороден‟ (Ст. Загора, Самоков, 

Ихтиман); 

 „щедър‟ – „скъперник‟ 

 „щедър‟: Каймазов – тур. kıymaz „който не се скъпи; ще-

дър‟ (Ловешко); Османлиев – диал. османлия, тур. osmanlı „човек 
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с широка душа‟
20

 (Шумен); Увардов – от прякор Уварда, диал. 

уварда, тур. hovarda „щедър‟ (Плевен); Джумертов – диал. джу-

мерт, пер.-тур. cŏmert „щедър‟ (Плевен); Керемски – ар.-тур. 

kerem „щедрост, великодушие‟ (Жилинци/Кюстендилско); 

 „скъперник‟: Вермезов – тур. vermek и отрицание mez 

„който не дава, скъперник‟ (Пловдив, Тутракан); Джумерков – 

диал. джумерка „скъперник‟ (Карлово); Драмджиев; Драм-

джийски – диал. драмджия „скъперник‟ (София 1905, Бяла Сла-

тина); Клинков – прякор Клинката, от диал. клинка „скъперник‟
21

 

(Карнобат, Бургас, Ст. Загора и Старозагорско, Пловдивско, Со-

фийско, Кюстендил, Станкедимитровско), също Клинчев; Клин-

чов – диал. клинчо „скъперник‟ (Видин, Трън, Станкедимитров-

ско, Ст. Димитров, Панагюрище, Батак, Велинград, Пловдив); 

Некезов – диал. некезин, пер.-тур. nekes „скъперник‟ (Севлиево 

1900, Търновско, Пловдив, Сопот); Пинтиев; Пинтийски – 

диал. пинтия „скъперник‟ (Димитровград, Благоевград); също 

Пинтев; Стипцов – прякор Стипцата „скъперник‟ от диал. 

стипцар „скъперник, стипца‟ (Михайловград; Ботевград; Ловеч 

1900, Плевенско); също Стипцаров, Стипцарски (Лопян, Ботев-

градско, Етрополе); Тънкосеров – диал. тънкосер „скъперник‟ 

(Казанлъшко, Казанлък, Ст. Загора); Тъпчилещов – прякор Тъп-

чилеща „от скъперничество тъпче, яде главно леща‟ (Калофер, 

Карлово, Цариград – през Възраждането); Цивиев – диал. цивньо 

„скъперник, циция‟ (Павликени, Сухиндол, Ловеч); Цицков – 

прякор Цицко „стиснат човек, скъперник‟ (Варна); 

 по показател благосъстояние: „беден‟ – „богат‟ 

 „беден‟: Божеков – от диал. божек „просяк‟ (Калофер); 

Голкочев – от голия Кочо (Лясковец, Русе); Парцалков – от пар-

цалко „дрипльо‟ (Русе); Сиромахов, Сиромашки – прякор Сиро-

маха (Костурско, Кюстендил, Бургаско, Харманли, Пловдив, 

Генералтошевско); Тупанкьов; Тупанкев – от Тупанкьо, разно-

видност на Тупанко, от израза гол като тупан „съвсем беден‟ 

(Враца, Ботевградско, Кюстендил 1893), също Тупанков – от 

                                                 
20

 Денотативното значение на тур. osmanlı е „турчин‟. 
21

 Диал. клинка означава също „много настоятелен в искането си‟ 

(Карнобат 1848, 1930). 
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Тупанко, от израза гол като тупан „съвсем беден‟ (Радомирско, 

Кюстендил 1879, Софийско); Зулямов; Зулямовски – прякор Зу-

лямът, от ар.-тур. zulâm „угнетен човек, бедняк‟ (Плевен); Мис-

кинов – ар.-тур. miskin „бедняк‟ (Велес, Враца); Копуков – диал. 

копук, тур. kopuk „бедняк, несретник, скитник‟; Михлюзов – диал. 

михлюзин, ар.-тур. müflüs „обеднял, фалирал‟ (Панагюрище); Са-

рачинов – рум. sărăcime „беднория, сиромаси‟ (Ореховско); Тан-

гъров – тур. tıngır „който няма пари‟ (Ст. Загора 1900, Чирпан-

ско); Таралански, Тараланов – диал. таралан „слабак, голтак‟, 

тур. tırıl „слаб, мършав или беден човек‟ (Берковица, Вършец, 

Ореховско, Ботевградско); Факиров – диал. факир, ар.-тур. fakir 

„сиромах, клетник‟ (Бяла 1893, Ловешко, Севлиевско, Пазарджик, 

Тополовградско); Чиплаков – тур. çıplak „голтак, бедняк‟ (Казан-

лък, Разград, Русе, Тутракан); 

 „богат‟: Зенгинов – диал. зенгин, тур. zengin „богаташ‟ 

(Карнобат, Карнобатско, Ямболско, Лом); Малзадеев – ар.-тур. 

mal ziyade „(който има) доста или предостатъчно имот‟ (Шумен 

1881); Юскеселиев – тур. yüz и пер.-тур. keseli „със сто кесии‟, т.е. 

много богат (Кюстендил) и др. 

От горните примери се налага изводът, че прякор като 

„допълнително име“ служи не само „за укор, присмех и подиг-

равка“ на отрицателни човешки качества и начин на поведение, 

но също така и за признаване и изтъкване на положителни качес-

тва и начин на поведение. 

Ето защо при представяне на прякори, включени в семан-

тични бинарни опозиции, е по-уместно използването на по-об-

щото понятие прозвище. 

По-долу са разгледани БФИ от прякори, с които вероятно 

са били „етикетирани“ техните първоначални носители въз ос-

нова на личностни и поведенчески характерни черти, названията 

за които могат да бъдат отнесени към общоезиковото поле 

„лъжá‟. 
Лъжáта – това универсално и същевременно уникално 

културно и езиково явление явление, още от древността попада 
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редом с истината в полезрението на теология
22

, философия
23

, 

етика и естетика
24

, педагогика
25

 и пр. 

Като начален момент на разнородните занимания с този 

феномен от по-ново време в немското научно пространство може 

да се приеме един сборник със статии от 1927 г., който предлага 

панорамен обзор и основни насоки за изследвания върху „лъжата 

от гледище на психология, философия, право, педагогика, исто-

рия, социология, езикознание и литературознание и в истори-

ческа перспектива” [вж. Липман, Плаут 1927]. 

През 1966 г., т.е. почти половин век по-късно, отново в 

немската научна сфера „Лингвистика на лъжата” от Харалд 

Вайнрих [2000] се приема като отправен момент за системни 

занимания с лъжá в различни езиковедски дисциплини – теория 

на речевите актове [вж. например Хундснуршер 1994, Баумгертел 

2007 и Мюлер 2007], прагмалингвистика [вж. Щрьомсдьорфер 

2009] и др.
26

 

                                                 
22

 Според изследователите пръв свети Августин очертава теологичните 

и философските измерения на лъжата като „невярно изказване с 

намерение заблуда, заблуждаване” – срв. Hans Rott. Der Wert der 

Wahrheit, с. 8, в: http://www.uni-regensburg.de/. 
23

 В немската класическа философия с лъжá и истина се занимава най-

вече Имануел Кант, според когото лъжата е „позорното петно върху 

човешката природа” (нем. „Die Lüge ist der eigentlich faule Fleck an der 

menschlichen Natur“ – вж. Скупи 1993: 616). Едно съвременно 

изследване върху философия на лъжата е дело на Арно Баруци [2005]. 
24

 Вж. Фр. Ницще, „Върху истината и лъжата в извънморален смисъл”, 

трактат от 1873 г., оригинално заглавие: „Über Wahrheit und Lüge im 

außermoralischen Sinne“, http://gutenberg.spiegel.de/buch/3243/1. За 

моралната стойност на лъжата и възможностите на езика в услуга на 

изкуството, наречено лъжá, вж. Диц 2003. 
25

 Фундаментално педагогическо изследване върху съзнателната 

заблуда – вж. Lallis 2009. 
26

 Основните изследвания в тези области принадлежат на Габриел 

Фалкенберг [1982] и Бетина Гизе [1992]. Съвременните езиковедски 

изследвания върху лъжá обръщат внимание и на сигналите за 

неискреност в невербалното поведение – вж. например [Айтач, Ериг-

Келдених 2007]. Езиковедските схващания, както и горепосочените 

http://www.uni-regensburg.de/
http://gutenberg.spiegel.de/buch/3243/1
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От аспекта на лексикалната семантика и фразеология на 

руския език Сабине Дьонингхаус [1999] представя модел на об-

щоезиково поле Fraudation (от лат. fraudare „измамвам, заблуж-

давам нкг.‟, бълг. измама
27

). 

Изхождайки от по-общото понятие лъжá като обозначе-

ние за общоезиковото поле лъжá и с опиране на модела на се-

мантичното поле на комичното в английския език от Волфганг 

Шмит-Хидинг се предлага модел за класифициране на лексемите, 

изграждащи общоезиковото поле „лъжá‟, което съдържа след-

ните четири макрополета [вж. Димитрова 2008]: 
 

I. МАКРОПОЛЕ (в когнитивната сфера) – то включва:  

 медиополе „дезинформация‟ с микрополета „лъжá‟; 

„премълчаване/потулване на истината‟; „фалшифициране‟; 

„оправдание под претекст‟; 

 медиополе „дезориентация‟ с микрополета 

„(информационно) затъмнение, респ. замъгляване‟; „заво-

алиране/забулване‟; „заблуждаване‟ – „отклоняване‟; „заб-

луда‟ – „грешка‟; 

 медиополе „изопачаване‟ с микрополета „изопачаване‟; 

„преувеличаване‟; „омаловажаване‟; „самохвалство‟; 

 медиополе „хитрост‟. 

                                                                                                         
изследвания върху лъжата като езиков феномен ще бъдат представени 

по-подробно в бъдещо мое по-голямо изследване – А. Д. 
27

 При подробния анализ на общоезиковото поле „измама‟ за руския 

език Дьонингхаус отграничава следните семантични микрополета: 

 семантично микрополе „лъжá‟ (Mikrofeld „lügen‟) с компоненти 

„премълчавам истината‟, „лъжа‟, „оклеветявам нкг‟; 

 семантично микрополе „изглеждам‟/„преструвам се‟ (Mikrofeld 

„scheinen‟/„sich verstellen‟) с компоненти „лицемеря‟, 

„раболепнича/„пълзя пред нкг‟, „лаская нкг‟; 

 семантично микрополе „създавам‟/„конструирам‟ (Mikrofeld 

„konstruieren‟) с компоненти „интригантствам‟, „разпространявам 

слухове‟; 

 семантично микрополе „мамя‟/„измамвам‟ (Mikrofeld „täuschen‟) с 

компоненти „надхитрявам нкг‟, „измамвам нкг‟, „крада‟ [срв. 

Дьонингхаус 1999: 120; 145 и сл.]. 
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II. МАКРОПОЛЕ (в психологичната сфера) – то обхваща: 

 медиополе „подвеждане‟ с микрополета „подвеждане‟ и 

„съблазън‟; 

 медиополе „прелюбодеяние‟ – „изневяра‟; 

 медиополе „самозаблуда‟ – „илюзия‟. 
 

III. МАКРОПОЛЕ (в етичната сфера) – то се подразделя в: 

 медиополе „мошеничество‟ с микрополета „измама‟; 

„завличане‟/„замъкване‟ – „прецакване‟; „кражба‟; 

 медиополе „стигматизиране‟ с микрополета 

„лъжесвидетелстване‟; „донос‟ – „клевета‟ – „дифамация‟; 

 медиополе „ласкателство‟ с микрополета „хвалене; „лас-

кателство‟; „раболепие‟; 

 медиополе „предателство‟ с микрополета „интригантс-

тво‟; „лукавство – „коварство‟; „предателство‟; 

 медиополе „преструване‟ с микрополета „лицемерие‟; 

„имитиране‟; „симулирация‟. 
 

IV. МАКРОПОЛЕ (в естетическата сфера) – то се състои 

от: 

 медиополе „конструкция‟ с микрополета „измислица‟; 

„слух‟ – „разпространяване на слух‟; „безсмислица‟; 

 медиополе „шега‟ с микрополета „шегуване‟ – „будал-

кане‟; „подиграване‟ – „гавра‟. 
 

Корпусът на изследването включва общо 160 БФИ от 

прякори, диалектизми и чужди думи в общоезиковото поле 

„лъжá‟. 
Предвид датирането на редица БФИ (от средата на XIХ в. 

до първите десетилетия на XX век) и с оглед на тяхното значение 

и количественото им наличие на териториите на двата български 

говора (източен и западен) е интересно да се проследи обвърза-

ността между език и колективен манталитет. Във връзка с това 

изследването търси отговор на следните въпроси:  
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 Какви проявления на лъжата са се срещали по онова 

време в българската културна общност – с оглед на екс-

церпираните БФИ от прякори в тази област? 

 Какви проявления на лъжата най-вече са подлежали на 

укор и присмех чрез прякорите? 

 Към какви проявления на лъжата са били проявявани 

снизхождение и търпимост – с оглед на нелекия живот 

под чуждо владичество? 

 Доколко можем да говорим за повлияване от турския език 

и култура – предвид дълготрайното съприкосновение 

между двете етнически общности? 
 

Ексцерпираните БФИ са представени по-нататък в азбу-

чен ред, като се посочват селищата, където са регистрирани. 

При БФИ от прякори с диалектен произход се държи 

сметка за принадлежността на дадената диалектна дума към из-

точните или западните български диалекти. 

При този вид прякори би следвало да се отграничат пря-

кори, произлизащи от същински диалектизми и такива от мними 

диалектизми, като под мним диалектизъм ще се разбира дума, 

маркирана като диалектна (диал.), която обаче е навлязла в този 

диалект като заемка от друг език, явно в резултат от контакт с 

други културни и езикови общности. В речника на Илчев се сре-

щат множество такива леми с обозначение диал., след което е 

посочена първоначалната чужда дума (например: Акълиев – диал. 

акъллия, ар.-тур. akıllı „умен‟. Исперих 1900). 

Такива мними диалектизми тук са обозначени по следния 

начин: *диал.  
 

 I. МАКРОПОЛЕ (в когнитивната сфера) 
 

МЕДИОПОЛЕ „дезинформация‟ 
 

От общо 8 находки на БФИ към микрополе „лъжá‟ със 

значение „който лъже‟, респ. „лъжец‟, повечето (6) са маркирани с 

произход от източните говори. 

1. Кривореки – диал. криворек „който не говори истината‟ 

(Габрово 1893); 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 90 

2. Къркеланов – тур. kırk yalan „40 лъжи‟, много лъжел 

(Асеновградско, Пловдив, Пазарджик, Чирпан, Търново, 

Лясковец, Русе, Долно Камарци, Пирдопско); 

3. *Къркиланов – разновидност на Къркеланов; 

4. *Къркилянов – разновидност на Къркеланов (Казанлък); 

5. Лахчев – диал. лахчо „лъжльо‟ (югозападни говори: 

Кюстендилско); 

6. Шокорски – прякор Шокора, диал. шокор „лъжец‟ 

(северозападни говори: Новачене, Ботевградско); 

7. Яланджиев – * миз. диал. яланджия, тур. yalancı, „лъжец‟ 

(Русе); 

8. *Яланджийски – *миз. диал. яланджия, тур. yalancı, „лъ-

жец‟ (Пловдивско) [Илчев 1969: 569]. 

Към микрополе „фалшифициране‟ може да се причисли 

едно единствено БФИ: Калпазанов – от калпазан(ин), навярно с 

турското значение, тур. kalpazan „измамник, фалшфикатор‟ (Габ-

рово – стар род, Исперихско, Велинград, Плевен 1900). 

Към микрополета „премълчаване/потулване на истината‟ 

и „оправдание под предтекст‟ в речника на Илчев не бяха отк-

рити БФИ. 
 

МЕДИОПОЛЕ „дезориентация‟ 
 

В речника на Илчев не бяха открити БФИ към това ме-

диополе, което включва микрополета „(информационно) затъм-

нение/замъгляване‟; „завоалиране/забулване‟; „заблуждаване‟ – 

„отклоняване‟; „заблуда‟ – „грешка‟. 
 

МЕДИОПОЛЕ „изопачаване‟ 
 

БФИ към микрополета „изопачаване‟, „преувеличаване‟ и 

„омаловажаване‟ не бяха открити. 

Сред откритите към микрополе „самохвалство‟ БФИ пре-

обладават тези на територията на източните говори:  

1. Джартазанов – *диал. джартазан, тур. cartazan „бър-

борко, самохвалко‟ (Копривщица, Пиринско); 
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2. Кабадиев – *диал. кабадия, тур. kabadayı „самохвалко‟
28

; 

3. Комбов – от гр.; 2. „самохвалко‟ (Брацигово, Пещера, 

Пловдив, Карловско, Казанлък, Ст. Загора); 

4. Палавров – прякор Палаврата, от *диал. палавра „лъжá‟, 

исп. palabra през турски или гръцки; 2. „самохвалко, дър-

дорко‟ (Пловдив, Враждебна) [Илчев 1969: 374]; 

5. Показиев – диал. показия „показ, самохвалство‟; 

6. Тафрович – *диал. тафра, ар.-тур. tafra „високомерие, са-

мохвалство‟ (Свежен/Карловско 1853); 

7. *Тафров – видоизменено от Тафрович (Карловско 1845, 

Калофер, Пловдив, Дряново, Асеновград); 

8. Тафраджийски – *диал. тафраджия, тур. tafracı „високо-

мерен човек, самохвалко‟ (Мирково/Пирдопско, Кнежа, 

Долна Диканя/Радомирско); 

9. Тафраджиев – *диал. тафраджия, тур. tafracı „високоме-

рен човек, самохвалко‟; 

10.  Фалков – прякор Фалко „самохвалко‟ (Кавадарци 1917, 

Пловдив); 

11.  *Фаликов – от Фалков с вмъкнато и (е) (Пловдив); 

12.  *Фълджийски – диал. фалджия „който (се) хвали‟; 

13.  Фарфаров – прякор Фарфарата (Сливен), от *диал. фар-

фара, ар.-тур. farfara „бърборко, хвалипръцко‟ (Сливен, 

Айтос, Кюстендил, Банско, Разлог); 

14.  *Фарфоров – видоизменено от Фарфаров (Враца) 

15. Хвалджийски – диал. хвалджия „който (се) хвали‟. 

 

МЕДИОПОЛЕ „хитрост‟ 
 

Към медиополе „хитрост‟ в смисъла на остроумие, наход-

чивост, съобразителност могат да се причислят следните БФИ: 

1. Айнаджиев – прякор Айнаджията (Плевенско, Ихтиман), 

*диал. айнаджия и пер.-тур. aynacı „хитрец, шмекер‟ [Ил-

чев 1969: 44]; 

2. Джингозов – тур. cingöz „хитрец, шмекер‟ (Бяла); 

                                                 
28

 Друго значение на турската дума kabadayı е „който обича да носи 

хубави дрехи, да се гизди‟. 
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3. Козов – прякор Козата „хитрец или пъргав, подвижен‟ 

(Кнежа 1893, Пловдивско, Старозагорско, Малко Тър-

ново, Велинградско); 

4. Уюнов – *диал. уюн, тур. oyun „игра, хитрина‟ (Стара За-

гора) [Илчев 1969: 506]. 

5. Хитров – от хитър (напр. хитър Петър, хитър Никола, 

хитър Иван и под.; Търново, Лясковец, Карлово 1893, Ло-

веч, Бежанци/Ивайловградско); 

6. *Хитридов – видоизменено от Хитров, разширена форма 

с гр. -ид (Пловдив 1917); 

7. *Хитрилов – диал. хитрил(о) „хитрец‟ (Търново 1893, 

Пловдив); 

8. Шейтанов – *диал. шейтан, ар.-тур. şeytan „дявол, хит-

рец‟ [Илчев 1969: 554]; 

9. *Шейтански – вж. Шейтанов (Търговище, Троян, Ямбол, 

Пазарджик, Македония). 

В двата диалектни региона хитрият човек се асоциира с 

лисицата от басните. Ето защо на различни места се среща пря-

корът Лисицата, респ. Лисиците – ако прозвището се отнася за 

целия род, както и БФИ, произлизащи от този зооним: 

10. *Лисечев – видоизменено от Лисичев; 

11.  Лисичев – от лисиче (югозападни говори: Самоков, Благо-

евград, Кюстендилско, Никополско); 

12. *Лисички – видоизменено от Лисичев; 

13.  Лисичков – от лисичка, вж. Лисицата (балкански, северо-

зап. говори: Лясковец, Ресен/Търновско, Ловешко, Пра-

вешка Лакавица, Ботевградско); 

14. *Лицисов (балкански говори); 

15. Тилкиев – прякор Тилки, тур. tilki „лисица, хитрец‟ 

(балкански говори: Чирпан). 
  

II. МАКРОПОЛЕ (в психологичната сфера) 
 

МЕДИОПОЛЕ „подвеждане‟  
 

За микрополе „подвеждане‟ беше открито едно БФИ: 

Шоселов – от рум. şosele „хитруване с извъртане; лъжливи обе-

щания‟ (Казанлъшко).  
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 Към микрополе „съблазън‟ могат да се отнесат две 

сродни БФИ със значение „който много щипе, т.е. закача, задява 

момите‟: 

1. Щипалов, от прякор Щипалото (Луковит 1920, Плевен); 

2. Щипков, от прякор Щипко (Сопот, Пловдив). 
 

МЕДИОПОЛЕ „прелюбодеяние‟ – „изневяра‟ 
 

Към медиополе „прелюбодеяние‟ – „изневяра‟ би могло 

да се отнесе БФИ Довруев, от тур. doğru със значение „верен‟
29

 

(Разградско). 
 

МЕДИОПОЛЕ „самозаблуда‟ – „илюзия‟ 

Към МЕДИОПОЛЕ „самозаблуда‟ – „илюзия‟не бяха от-

крити БФИ със значение „който се самозалъгва, респ. живее с 

илюзии‟. 
 

III. МАКРОПОЛЕ (в етичната сфера) 
 

МЕДИОПОЛЕ „мошеничество‟ 
 

Най-голям брой БФИ бяха открити към микрополе „из-

мама‟: 

1. Долапчиев – *диал. долапчия, пер.-тур. dolapçı прен. „хит-

рец, измамник‟
30

 (Каблешково/Поморийско, Сливен, Ло-

вешко, Ст. Загора, Айтос, Ботевградско) [Илчев 1969: 

178]; 

2. Долашков – рум. dol „лукавство, измама‟
31

 (северозападни 

говори: Видин, Радомирско); 

3. *Долашки – видоизменено от Долашков; 

4. Кефиров – ар.-тур. kâfir, 1. „неверник‟; 2. „мошеник‟ (Тър-

ново, Ямбол, Дулово, Пловдивско); 

5. *Кефирски – видоизменено от Кефиров; 

                                                 
29

 Друго значение на тур. doğru е „честен, откровен‟. 
30

 Турската дума има също значение „тепавичар‟. 
31

 Друго възможно тълкование отвежда това БФИ към тур. dolak 

„навуща до коленете‟. 
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6. Комбоянов; Комбуянов – диал. комбоян, от гр., „шарлата-

нин‟ (балкански говори: Пещера) [Илчев 1969: 266]; 

7. Корназов – тур. kurnaz „хитър, лукав‟ (Габрово, Севлиев-

ско); 

8. *Курнажев – тур. kurnaz „хитър, лукав‟, срв. Корназов 

(Габрово, Търново); 

9. Кьофторов – пер.-тур. köftehor „измамник, самохвалко‟; 

10. *Кьофторски – видоизменено от Кьофторов (Костенец); 

11. Кюлханов – *диал. (югозападни говори) кюлхане, пер.-тур. 

külhani „измамник‟ [Илчев 1969: 293]; 

12. Малкочев – тур. malkoçoğlu, „хитрец, измамник, шмекер‟ 

(Самоков 1843, Станкедимитровско, Софийско, Пещера, 

Старозагорско, Търговище, Асеновград 1900); 

13. *Малкочов – видоизменено от Малкочев; 

14. Пляков – прякор Пляката (Белоградчик, Ботевград), от 

разг. пляка „хитрец, шмекер, непочтен човек‟ (Кюстен-

дилско, Пловдив, Пазарджик, Варна); 

15. Шейретов – *диал. шейретин, ар.-тур. sirret „хитрец, лу-

кав човек‟ (Троян) – вж. Илчев 1969: 554. 

От общо 15 БФИ със значение „мамя, измамвам‟, респ. 

„измамник‟ 4 БФИ – Долапчиев, Пляков, Кьофторов и 

*Кьофторски се срещат както на територията на източните го-

вори, така и в областите със западни говори. 

БФИ към микрополе „завличане‟/„замъкване‟ – „прецак-

ване‟ не бяха открити. 
Към микрополе „кражба‟ се отнасят следните БФИ от ре-

гионите с източни говори: 

1. Крадлеков – диал. крадлек, „който покрадва‟ (балкански 

говори: Панагюрище, Троян); 

2. Сариков – ар.-тур. sarik „крадец‟
32

, срв. Крадлеков 

(Кюстендил 1897, Ст. Димитров 1879, Варна); 

3. Сиркатов – ар.-тур. sirkat „кражба, крадеж‟ [Илчев 1969: 

451]; 

                                                 
32

 Това БФИ би могло да се интерпретира и във връзка с тур. sırık „прът, 

върлина‟, т.е. в смисъла на дълъг, слаб човек. 
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4. *Сиркаров – *диал. сиркар „крадец‟, вж. Сиркатов [Илчев 

1969: 441, 451]. 

5. Шоролопов – *диал. шоролоп, тур. şorolop „обсебване, из-

мама, кражба‟ (Русе 1882) [Илчев 1969: 559]. 

Прави впечатление липсата на БФИ от прякори, диалек-

тизми или чужди думи със значения „завличане‟/„замъкване‟ – 

„прецакване‟ и „кражба‟ в териториите със северозападни и юго-

източни говори. 
 

МЕДИОПОЛЕ „стигматизиране‟ 
 

Не бяха открити БФИ към микрополе „лъжесвидетелст-

ване‟. 

Към микрополе „донос‟ – „клевета‟ – „дифамация‟ могат 

да бъдат причислени относително малък брой БФИ: 

1. Бедачев – диал. бедач „който беди, клевети, обвинява‟ 

(Пловдив); 

2. Вададжийски – диал. (югоизточни говори) вададжия 

„клеветник‟. 

3. Караджиев – *диал. караджия, тур. karacı „клеветник‟ 

(Поморие, Пловдив, Радомирско) [Илчев 1969: 241]; 

4. *Караджийски – вариант с Караджиев; 

5. Каталойски – диал. каталой, от гр., „обвинител, клевет-

ник‟ (Варна) [Илчев 1969: 246]; 

6. Кодошев – *диал. кодош(ин), тур. kodoş 1. „клеветник‟; 2. 

„сводник‟ [Илчев 1969: 261]; 
 

МЕДИОПОЛЕ „ласкателство‟ 
 

Към микрополе „хвалене‟ се отнася единственото отк-

рито БФИ: 

1. Хвалевски – прякор Хвальо „който хвали‟, регистрирано за 

места с мизийски и централнобалкански говори (Русе, 

Видима, Троянско, Ловеч). 

Към микрополе „ласкателство‟ не бяха открити БФИ със 

значение „ласкател‟. 

Микрополе „раболепие‟ съдържа 5 БФИ въз основа на 

прякори и мними диалектизми, основно от турски произход с 
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подчертано пейоративна конотация. Тези антропоними се срещат 

на места с източни, източнобалкански, северозападни и югоза-

падни говори: 

1. Мазнилков – прякор Мазнилко „който се подмазва‟ [Илчев 

1969: 314]; 

2. Мекерешки – *диал. мекере, ар.-тур. mekkâre, прен. 

„подлизурка‟ (Пловдивско и Пловдив)
33

: 

3. *Мекеров – вариант на Мекерешки (Пловдив) [Илчев 

1969: 328]; 

4. Яйджиев – прякор Яйджи, *диал., тур. yağcı, прен. 

„подлизурка‟
34

 [Илчев 1969: 565]; 

5. Мастиев – *диал. мастия, тур. mastı „мазник, подли-

зурка‟, „подмазвач‟
35

 (Плевен 1869) [Илчев 1969: 325]. 
 

МЕДИОПОЛЕ „предателство‟ 
 

Към микрополе „интригантство‟ се отнася едно единст-

вено БФИ: 

1. Фитнев – *диал. фитне, ар.-тур. fitne „раздорник, интри-

гант‟ (Пловдивско и Пловдив) [Илчев 1969: 511]. 

Към микрополе „лукавство‟ – „коварство‟ можем да под-

редим следните БФИ: 

1. Молецов – диал. молец „тих, но лукав човек‟ (Пловдив);  

2. Инджев – от Индже, тур. ince „малък, нежен, тънък, лу-

кав‟, първоначално псевдоним на кърджалийски главатар 

(Дряново 1893, Силистренско, Ст. Димитров); 

3. *Инджиев – видоизменено от Инджев (Ловешко). 

4. Еребаканов – тур. yerebakar „коварен, лицемерен‟ [Илчев 

1969: 350]. 

5. Телбизски – прякор Телбиз, от *диал. телбиз, ар.-тур. 

telbis „прикриване на истината, бъх, измама‟; „хитрец, лу-

кав, коварен човек‟ [Илчев 1969: 480]: 

                                                 
33

 Турската дума mekkâre означава също „магаре‟. 
34

 За тур. yağcı е посочено също значение „маслар, търговец на розово 

масло‟. 
35

 Денотативното значение на тур. mastı е „псе, куче, което митка по 

чужди врати и облизва паниците‟. 
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6. *Телбизов (по-нова форма на Телбизски); 

7. *Телбийски – от Телбизски; 

8. *Телбишки – разновидност на Телбийски (Видин). 

Към микрополе „предателство‟ не бяха открити БФИ въз 

основа на прякори, респ. диалектизми и чужди думи с това зна-

чение. 
 

МЕДИОПОЛЕ „преструване‟ 
 

За това медиополе бяха намерени БФИ единствено към 

микрополе „лицемерие‟. Това са БФИ, срещащи се на места с 

източни и балкански говори и с произход, отвеждащ към тур-

цизми. От посочената семантика на тези БФИ е видно трудното 

разграничаване между значения „хитрост‟ и „лицемерие‟: 

1. Мюранов – *диал. мюран, ар.-тур. mürai „лицемерен‟ 

(Русе); 

2. Шейретов – от *диал. шейретин, ар.-тур. sirret „хитрец, 

лукав човек‟ (Троян); 

3. Корназов – тур. kurnaz „хитър, лукав‟ (Габрово, Севлиев-

ско); 

4. *Курнажев – тур. kurnaz „хитър, лукав‟, срв. Корназов 

(Габрово, Търново). 

Към микрополета „имитиране‟ и „симулирация‟ не бяха 

намерени езикови свидетелства в речника на Илчев. 
 

Към III МАКРОПОЛЕ могат да се отнесат също няколко 

БФИ, произлезли от прозвища, диалектизми (същински или 

мними) и чужди думи със значения „добродетелен‟, „порядъчен‟, 

„почтен‟, „честен/лоялен‟, „искрен‟ и под.: 

1. Довруев – тур. doğru „верен, честен, откровен‟ (Разград-

ско); 

2. Ляев – рум. leal „почтен, честен‟ (северозападни говори: 

Видинско); 

3. Еренджиков – тур. eren „добродетелен човек‟ и умали-

телна наставка -cik (Хасково, Пловдив). 

4. Кемалов – прякор Кемала, от ар.-тур. kemal „достоен, съ-

вършен‟ (Казанлък, Стара Загора) 
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5. Искренов – от прил. искрен: при личното име Искрен 

първоначално става дума за конверсия от прил. искрен 

„открит, откровен‟; в по-късно време се тълкува като из-

ведено от същ. искра [вж. Илчев 1969: 224]. 

6. *Искренски – вж. Искренов; 

7. Франков – от рум. franc „откровен, открит‟. 

Прави впечатление наличието на БФИ със значения „чес-

тен, „откровен, открит‟ Довруев – тур. doğru „верен, честен, отк-

ровен‟ Ляев – рум. leal „почтен, честен‟ Франков – от рум. franc 

„откровен, открит‟ Искренов – първоначално от прил. искрен 

„открит, честен‟. 
 

IV. МАКРОПОЛЕ 
 

МЕДИОПОЛЕ „конструкция‟ 
 

Към микрополе „измислица‟ би могло да се причисли 

едно единствено БФИ: 

1. Палавров – прякор Палаврата (Враца) и *диал. палавра 

„измислица, лъжá‟ въз основа на исп. palabra през турски 

или гръцки
36

, срв. Палавраков „който пуща палаври‟ [вж. 

Илчев 1969: 374].  

За микрополе „слух‟ – „разпространяване на слухове‟ мо-

гат да се посочат относително малко на брой БФИ: 

1. *Палавраков – прякор Палаврака, „който пуща палаври‟, 

срв. Палавров от прякор Палаврата „бърборко‟; „самох-

валко‟; 

2. Шушнев – диал. шушньо „който говори много тихо или 

пуска слухове‟ (източни говори: Шумен, Варна; в някои 

селища с балкански говори) [вж. Илчев 1969: 562]; 

3. *Шушнаджиев – диал. шушнаджия, срв. Шушнев (Плов-

див); 

4. *Шушнев – прякор Шушньо, вж. Шушнаджиев (Калофер, 

Панагюрско, Пазарджик, Разград, Шумен, Варна). 

                                                 
36

 Това БФИ би могло да означава също „бърборко‟ и „самохвалко‟ – вж. 

микрополе „безсмислица‟ в това медиополе и микрополе 

„самохвалство‟ в медиополе изопачаване от I. МАКРОПОЛЕ. 
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Най-голям брой БФИ беше открит към микрополе „безс-

мислица‟ в смисъла на бърборене, празни приказки. 

Със значения „(много) приказлив, бърборко‟, „който го-

вори празни приказки, безсмислици‟ са регистрирани БФИ на 

много места както с източни, така и със западни говори: 

1. Бръмбев – прякор Бръмбето „който бърбори или бръмчи‟ 

(Пирдоп и Пирдопско, Пловдив); 

2. Бърборков – прякор Бърборко (Габровско; Пловдивско, 

Софийско, Павликенско); 

3. *Браборков – вариант вместо Бърборков (Стара Загора 

1900, 1947); 

4. *Бърборов – от глаг. бърборя (Враца, Оряхово, Пловдив); 

5. *Бърборски – от глаг. бърборя (Враца, Оряхово, Плов-

див); 

6. Бърборчев – разновидност на Бърборов и Бърборски 

(Пловдив);  

7. Джаров – тур. car, carcar „бър-бър, бърборко‟ 

(Гоцеделчевско, Пещера, Пловдив, Дряново); 

8. *Джарков – *диал. джарко, тур. car „бърборко‟ (Кар-

лово);  

9. *Джартазанов – *диал. джартазан, от тур. cartazan 

„бърборко, самохвалко‟ (Копривщица, Пиринско); 

10. *Джартазалович – видоизменено от Джартазанов, 

*диал. джартазан, от тур. cartazan (Горна Оряховица 

1853); 

11. Дрънков – прякор Дрънко (Банско, Велинград, Пазарджик, 

Пловдив); 

12. *Дрънкарев – срв. Дрънков, Дрънкаров; 

13. *Дрънкаров – диал. дрънкар „който много дрънка, бър-

бори‟ (Първомайско, Горнооряховско); 

14. *Дрънчаров – диал. дрънчар „дрънкач, бърборко‟ (Плов-

див); 

15. Лафазанов – прякор Лафазана (Карнобат 1878), от пер.-

тур. lâfazan „бърборко‟ (Карнобат 1893; Варна); 

16. Лафчиев – *диал. лафчия, от пер.-тур. lâçi „приказлив чо-

век, бърборко‟; 
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17. Лафчийски – *диал. лафчия, от пер.-тур. lâçi „приказлив 

човек, бърборко‟ (Дряново 1900, Стара Загора 1900, Их-

тиманско и Ихтиман, Костенец); 

18. Папров – диал. папра „бърборко‟ (Асеновград – голям 

род, все бърборковци); 

19. Тололоев – рум. tololòi „шум, врява; бърборко‟ (Куле ма-

хала/Ломско); 

20. Цоцорков – диал. цоцорко „който много бърбори, цър-

цори‟
37

 (Панагюрище); 

21. Църцоров – от междум. цър-цър „бърборя, говоря весело‟ 

(Горнооряховско, Разложко); 

22. *Църцаров – разновидност на Църцоров (Пазарджик, 

Русе); 

23. *Църцорков – диал. църцорко „бърборко‟ (Кюстендилско); 

24. Шемелеков – *диал. шемелек, тур. şemel-şemel (междуме-

тие за бърборене) „бърборко‟ (Новозагорско, Шумен, 

Нови Пазар, Генералтошевско). 

За микрополе „безсмислица‟ в смисъла на бърборене, 

празни приказки бяха открити също значителен брой БФИ със 

значения „мълчалив човек‟ и „необщителен човек‟, които явно се 

припокриват в българските колективни представи: 

1. Башкалиев – *диал. башкалия, тур. başka „отделен, 

несдружен‟ (Велинград 1917);  

2. Дивов – от див „необщителен‟ (Ореховско, Варна, Велинг-

рад); 

3. *Дивчев – срв. Дивов;  

4. *Дивчовски – от дивчо, срв. Дивов (Плевенско, Етрополе, 

Ботевградско, Разлог, Крумовград);  

5. *Дивошинов – диал. дивошин „див, необщителен човек‟ 

(Пазарджишко 1911);  

6. *Дивяков – диал. дивяк 1. „качамак‟; 2. „див човек‟ (Котел, 

Свищов); 

7. Думанов – диал. думан, тур. duman „мъгла, дим‟, прен. 

„мълчалив, навъсен човек‟ (Троян, Ловеч, Плевен, Луко-

витско, Сливен, Банско); 

                                                 
37

 Диалектизмът цоцорко може да означава също „пияница‟. 
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8. Мъглов – български вариант на Думанов;  

9. Капанъков – тур. kapanık „затворен, неприветен‟; 

10. Кътников – диал. кътник „който си стои в къта, не об-

щува с хората‟ (Габрово, Благоевград); 

11. Кътнишки – видоизменено от Кътников; 

12. Млъчков – диал. млъчко „мълчалив човек‟ (Копривщица, 

Карлово, Пловдив, Шумен); 

13.  Сюлемезов – тур. söylemez „съвсем мълчалив‟; 

14.  Чифудов – от чифутин, тур. çifut/-dı, прен. „скъперник 

или саможив, необщителен човек‟ (Разградско, Стара За-

гора, Ямболско, Горнооряховско, Лясковец);  

15. *Чифутски – разновидност на Чифудов (Пловдив). 
 

МЕДИОПОЛЕ „шега‟ 
 

Микрополе „шегуване‟ – „будалкане‟ е представено със 

значителен брой БФИ на териториите на двата български говора, 

регистрирани със значения „шеговит, закачлив човек‟; „който 

намига‟; „който се смее‟: 

1. Гамзаков – *диал. гамзак, ар.-тур. Gamze „който намига, 

хвърля закачлив поглед‟
38

 (Варна); 

2. Гелемеров – *диал. гелемер, тур. gülmek или гр. „който се 

смее или мами‟ (югозападни говори: Сярско) [Илчев 

1969: 129]. 

3. Гюлеметов – видоизменено от прякор Гюлмето, тур. 

gülmek „който много се смее‟, вж. Гюлмезов (типично за 

Брацигово; Пещера); 

4. Гюлмезов – тур. gülmek „който много се смее‟; 

5. Гюлушев – тур. gülüş „смях‟ (Гоце Делчев 1917); 

6. Гигилов – диал. гигиля се „хиля се, смея се‟; 

7. Гюндюрев – тур. güldürmek „разсмивам‟
39

; 

8. Гюндуров – видоизменено от Гюндюрев (Ихтиман); 

                                                 
38

 Турската дума означава също „мръсен, нечистоплътен човек‟. 
39

 За това име е посочена като основа и турската дума günder „прът, 

остен‟ – възможно е в този случай да става дума за прозвище и име за 

назоваване на дълъг и слаб човек. 
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9. Джумбишлиев – *диал. джумбиш, тур. cümbüşlü „весел, 

шеговит, забавен‟ (Айтос); 

10. Дикизов – тур. dikiz „шеговит поглед‟ (Пловдив); 

11. Закачалски – от закачалка „закачлив човек‟ (Рого-

зен,Ореховско); 

12. Каслийски – диал. каслия „шеговит, който обича да се ше-

гува‟; 

13. Ишмеров – *диал. ишмер, тур. işmar „намигване‟ (Сливен-

ско); 

14. *Ишмириев – видоизменено от Ишмеров (Ямбол); 

15. Лебанов – диал. лебан „който се хили, с улебнато лице‟
40

 

(Ловеч, Плевен, Гоцеделчевско); 

16. Маймунков – прякор Маймучко, тур. maymun, „маймуна‟ 

„грозен или много шеговит човек‟ (Хасково 1878, Помо-

рие); 

17. Настрoдинов – прякор Настрадин ходжа (Пловдив); 

18. Сойтаров – диал. сойтара, тур. soytarı „смешник, шут‟ 

(Пловдив, Карнобат); 

19. *Сойтарев – видоизменено от Сойтаров; 

20. *Сойтариев – видоизменено от Сойтаров; 

21. Тарабанов – *диал. тарабан „веселяк‟, тур. tarap -bı „ра-

дост, веселие, възторг‟; 

22. Шакаданов – тур. şakadan „на шега, шеговито‟; 

23.  Шаклев – разширено от Шакле „шегобиец‟, *диал. шакле, 

тур. şaka „шега‟ (Ковачевци/Самоковско, Самоков); 

24. Шалев – диал. шале, шальо, „игрив, немирен, шеговит чо-

век‟ (Загоричене/Костурско, Бургас); 

25. Шалавелов – диал. шалавела, „шегобиец‟, от шала „шега‟ 

(Варна); 

26. *Шалаверов – от Шалавелов с дисимилация на второто л 

(Търново, Еленско, Сливенско); 

                                                 
40

 За това име е регистрирано също тълкованието „който налита на 

хляба, коматан‟ – тук можем да си спомним „самун душманларъ“, както 

образно са назовани децата на чорбаджи Марко в началото на романа 

„Под игото“ от Иван Вазов. 
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27. Шенгаров – *диал. шенгар, тур. şen „веселяк‟ (рупски 

/югоизт./ говори: Пазарджишко); 

28. Шилев – прякор Шилето, „закачлив‟; „възглупав‟ 

(Пловдивско, Търговишко, Ихтиман); 

29.  *Шилов – прякор Шило(то) „закачлив човек‟; „неспокоен 

човек‟ (северозападни говори: Врачанско, Враца, Берков-

ско); 

30. *Шилков – прякор Шилко, вж. Шилов (Гоце Делчев, Кра-

сен/Русенско). 

Към микрополе „подиграване‟ – „гавра‟ беше открито 

едно БФИ: 

1. Скумлев от *диал. скумльо „подигравач‟, „подигравчия‟ 

(Несебър 1893). За диалектизма е отбелязано, че води 

произхода си от гръцка дума със значение „закачка, по-

дигравка‟. 
 

 От представянето на БФИ, произлезли от прякори, 

диалектизми и чужди думи с лексикална семантика в общоезико-

вото поле „лъжá‟, могат да се направят следните заключения и 

изводи: 

I.  Прави впечатление директното назоваване на 

качеството при повечето от разгледаните БФИ. Незначителен 

брой БФИ са резултат от метафоричен пренос – например Мас-

тиев, от *диал. мастия, тур. mastı „псе, куче, което митка по 

чужди врати и облизва паниците‟, в смисъл на подлизурко; разно-

видностите на БФИ от лисица и Козов от коза като смислообрази 

на хитър човек. Относително по-голяма е групата на БФИ в ре-

зултат от метонимичен пренос, при което ФИ означава опреде-

лен начин на поведение – например Къркеланов (тур. kırk yalan 

„40 лъжи‟); Шоселов (рум. şosele „хитруване с извъртане; лъж-

ливи обещания‟); Сиркатов (ар.-тур. sirkat „кражба‟); Дикизов 

(тур. dikiz „шеговит поглед‟); Ишмеров (*диал. ишмер, тур. işmar 

„намигване‟; Шакаданов (тур. şakadan „на шега, шеговито‟) и др. 

II.  Във фокуса на езиковедските изследвания като цент-

рално понятие се явява лъжá или измама. Ето защо от направе-

ния преглед на БФИ е впечатляващо, че лексикалната семантика 

на най-голям брой БФИ (30) е обвързана не с микрополе „лъжá‟ 
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от когнитивното медиополе „дезинформация‟ или с микрополе 

„измама‟ от етичното медиополе „мошеничество‟, а с микрополе 

„шегуване – будалкане‟ от естетичното медиополе „шега‟, т.е. 

носители на голям брой БФИ са етикетирани като „весел, шего-

вит, забавен‟; „смешник, шут‟; „шегобиец‟ и под. 

 От една страна, значителното наличие на такива БФИ е в 

подкрепа на извода за българското чувство за хумор, определено 

у Инга Дьор като „социална интелигентност“
41

. 

 От друга страна, значителният брой турски думи и мними 

диалектизми от турски произход (20, т.е. 66,67%), от които са 

произлезли БФИ с такава семантика, води до извода за немало-

важната роля на хумора и в турската етническа общност. Въз-

можно е хумористична нагласа
42

 на двете етнически общности в 

голяма степен да е допринесла за една поносима за българите 

мултикултурна атмосфера в условията на чуждото владичество – 

народното творчество от онова време неслучайно ни е оставило в 

наследство образите на Хитър Петър и Настрадин Ходжа. 

III.  Сравнително голям брой БФИ (75) се наблюдава в 

етичното макрополе: 

 На укор и присмех чрез БФИ и прякори са подлежали 

най-вече проявления на лъжата в сферата на мошеничес-

твото: медиополе „мошеничество‟ съдържа общо 20 БФИ, 

от които 15 към микрополе „измама‟ и 5 към микрополе 

„кражба‟. 

 За осъждането на лукавството/коварството като проявле-

ние на лъжата свидетелства наличието на 8 БФИ, 7 от ко-

ито въз основа на турцизми, в микрополе „лукавство – 

коварство‟. 

                                                 
41

 В оригинала: „Das ist soziale Intelligenz“ [Deor 2004: 238]. Българският 

превод на това място, „Това се нарича социална интелигенция“ [Дьор 

2005: 219], не е сполучлив [вж. Димитрова 2009: 99]. 
42

 „Като предпоставка за Себе-преодоляване може да се разглежда 

хумористичната нагласа, според която човек не се изживява тотално 

сериозно, а умее да се шегува със самия себе си и да се самоиронизира – 

по думите на Рюдигер Вур [http://soziale-arbeit] може би човек най-добре 

ще овладее предразсъдъците си с помощта на самоиронията“ 

[Димитрова 2009: 99]. 
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 Според българската ценностна система от онова време са 

били осъдителни също доносничеството и клеветата: 

към микрополе „донос‟ – „клевета‟ – „дифамация‟ са отк-

рити 6 БФИ, 3 от които са произлезли от турцизми, а 1 е 

от гръцки произход.  

 От относително малкия дял на БФИ със значение „раболе-

пие‟ (5) и „лицемерие‟ (4) би могло да се направи заклю-

чението, че към раболепието и лицемерието като прояв-

ления на лъжата са били проявявани снизхождение и тър-

пимост – ясно с оглед на нелекия живот и необходимостта 

от нагаждане в условията на чуждо владичество. 

Трябва да се отбележи, че почти всички думи, от които 

произлизат такива БФИ, са от турски произход – факт в подкрепа 

на твърдението, че чуждите думи са един от похватите за обгова-

ряне на вербални и невербални табуирани действия [вж. Димит-

рова 2009: 99], а в случая става дума за назоваване на отрица-

телни личностни или поведенчески характерни белези в сферата 

на нечисто табу. 

В този дух е „оправдателното“ обяснение за големия брой 

турцизми в българската разговорна реч, което предлага Блага 

Димитрова [1996: 215–216]: „Неизбежната инвазия на чуждите 

думи от край време попада в някакъв скрит вътрешен филтър, 

който прецежда словесните наноси и ги превръща в т.нар. от 

лингвистиката пейоративи, тоест – сменя звученето и значението 

им в подигравчийски. Този хитър номер нашият език е изиграл 

срещу потопа от турски думи през петвековното робство, като ги 

е взел на подбив и ги е оцветил с отрицателно багрило, изблъск-

вайки ги в най-долния ъгъл на речта: карагьозчия, коркорбашия, 

бей гиби, мурафети, келепир, сеир, уйдурма, калабалък, бабаит-

лък, пазванти, кьор сокак, кьор софра, лаф моабет, гьон сурат, 

пехливанлък [...]“. 

От редица произлезли от турцизми с положително значе-

ние БФИ обаче е видно, че не всички турски думи, попаднали в 

разговорната реч, са „оцветени в отрицателно багрило“ – така 

например някои БФИ, сигнализиращи положителни личностни 

или поведенчески характеристики, също произлизат от турски 

думи: Довруев (тур. doğru „верен, честен, откровен‟), Еренджиков 
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(тур. eren „добродетелен човек‟), Кемалов – прякор Кемала, от 

ар.-тур. kemal „достоен, съвършен‟). 

IV. За психологичното макрополе бяха открити ни-

щожно количество БФИ (4). Две от тях, Щипалов и Щипков 

„който много щипе, т.е. закача, задява момите‟, биха могли да се 

отнесат към проявление съблазън и да се свържат със значението 

„любя някого‟ на диалектните дублетни форми лажа [вж. Геор-

гиев и др. 1986/III: 277 и Димитрова 2012]. 

V.  При подреждането на БФИ като компоненти на 

общоезиковото поле „лъжá‟ се налага изводът за проблематично 

класифициране на редица полисемантични названия към раз-

лични макро-, медио- и микрополета. Така например: 

 Значение „коварен, лицемерен‟ на БФИ Еребаканов (от 

тур. yerebakar) свидетелства за проблематичното отгра-

ничаване на лексикалната семантика на оценъчните при-

лагателни лицемерен, лукав и коварен като компоненти на 

микрополе „лицемерие‟ и микрополе „лукавство – коварс-

тво‟ в етичното макрополе. 

 БФИ Телбизски, възникнало въз основа на прякор Телбиз, 

от *диал. телбиз и ар.-тур. telbis „прикриване на истината, 

бъх, измама‟, както и разновидностите *Телбизов, 

*Телбийски и Телбишки също илюстрират припокриването 

на лексикалната семантика на компоненти от различни 

макрополета: в случая става дума за значения „прикри-

ване на истината‟ и „хитрост‟ от когнитивното макрополе 

и „измама‟, „лукавство – коварство‟ от етичното макро-

поле. 

 Друго свидетелство за припокриване на лексикалната се-

мантика на компоненти от различни медиополета на ког-

нитивното и етичното макрополе са двете сродни БФИ 

Кьофторов и *Кьофторски, от пер.-тур. köftehor „самох-

валко, измамник‟. 

 Семантичните измерения „хитрина; игра‟ на БФИ Уюнов 

и „самохвалко, дърдорко‟ на БФИ Джартазанов, Палав-

ров и Фарфаров/*Фарфоров илюстрират размиването на 

границите между когнитивното и естетическото макро-

поле. 
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 Значение „който мами или се смее‟, посочено при думите, 

от които произлиза БФИ Гелемеров е свидетелство за из-

вестно припокриване между етичното и естетичното мак-

рополе. 

VI.  От българската история е известно, че на територи-

ята на източните и балканските говори са се намирали цветущи 

възрожденски селища. Тъкмо за тези области са регистрирани 

повечето БФИ от прякори, диалектизми и чужди думи. От една 

страна, това дава основание да заключим за наличието на по-

голям брой хора по тези места с отрицателни качества и начини 

на поведение в сферата на лъжата. От друга страна, големият 

брой БФИ от източните говори в семантичните полета на лъжата 

може да се интерпретира и като езикови свидетелства за морал-

ните норми по онова време. 

VII. Прави впечатление наличието на редица еднакви 

БФИ в две или повече селища, които са твърде отдалечени едно 

от друго и принадлежат към различни диалектни области. От 

този факт можем да направим хипотетичното заключение за ин-

тензивни контакти между отделните български области в рамките 

на Османската империя и в Следосвобожденска България. 

VIII. Оказва се, че от всичките 160 разгледани БФИ 

само 52, т.е. 32,50%, са произлезли от прякори и същински диа-

лектизми от български произход. При мнимите диалектизми, от 

които водят началото си множество БФИ, става дума за чужди 

заемки в българските диалекти – най-вече за турцизми (93, т.е. 

58,13%). Гръцки и румънски заемки в диалектите почти не се 

наблюдават, самите находки от тези два езика са нищожни (по 6, 

т.е. по 3,75%, – общо 12, т.е. 7,50%)
43

. 

 Въз основа на количественото съотношение на думите, от 

които са произлезли разгледаните по-горе БФИ, както и с оглед 

                                                 
43

 При БФИ с лексикална семантика в общоезиковото поле „лъжá‟ извън 

думите от гръцки, турски и румънски произход беше открита една 

единствена друга чужда лексема, исп. palabra. Въз основа на 

многозначността си тя се появява в 3 различни микрополета 

(„измислица – лъжá‟; „самохвалство‟ и „слух – разпространяване на 

слухове‟), затова е зачетена като 3 отделни думи, съставляващи 1,87% 

от всичките БФИ. 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 108 

на почти стопроцентовия турски произход на мнимите диалек-

тизми се налага изводът за доминиращото влияние на турския 

език в българските говори в периода от втората половина на XIX 

век до 20-те години на ХХ век. 

IX. Редица БФИ с едно и също значение, произлезли от 

български диалекти, от турцизми, както и от малкото на брой 

гръцки и румънски думи, могат да се определят като своеобразни 

езикови свидетелства за мултикултурната атмосфера и междует-

ническите контакти на териториите на двата български говора по 

онова време. 

X. Предвид наличието на значителния дял БФИ в раз-

лични краища на България, създадени от турцизми и носени до 

ден днешен от потомците на първоносителите им, преименува-

нето на българските граждани от турски произход по времето на 

т.нар. „възродителен процес“ (1984–1989) се оказва, образно ка-

зано, впрягане на каруцата пред коня: абсолютно парадоксална 

е ситуацията през 80-те години на ХХ век в България, когато 

„възродените“ представители на турския етнос носят изцяло бъл-

гарски имена, докато множество представители на българския 

етнос повече от столетие след епохата на Българското възраж-

дане продължават да носят своите фамилни имена, създадени от 

думи от турски произход! 
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СПЕЦИФИКА ОБРАЩЕНИЯ В ТЕКСТАХ  

РАННИХ РАССКАЗОВ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО 
 

Анна Николова, Надежда Стойкова 

 
THE APPELATIVE IN MIKHAIL ZOSHCHENKO'S  

EARLY SHORT STORIES 

 

Anna Nikolova, Nadezhda Stoуkova 

 
Abstract: The article focuses on the system of appelatives used in 

Mikhail Zoshchenko's early short stories. It discusses the positions of 

appelatives in the texts and the elements of wordplay used by the author. 

 

Key words: author's style, wordplay, appelative, position, syntax, 

semantics. 

 
Творчество Михаила Зощенко на протяжении многих 

десятилетий притягивает к себе внимание любителей 

словесности, знатоков и ценителей русского языка не только в 

самой России, но и далеко за ее пределами. Многие фразы из его 

произведений давно получили статус широко употребительных 

устойчивых выражений. О своеобразии стиля М. Зощенко писали 

и продолжают писать, отмечая оригинальность его сказовой 

манеры, особенности его рассказчика и героя, приемы создания 

комического эффекта, роль новояза в его произведениях 

[Никитина 2005] и др. В последние годы язык М. Зощенко стали 

изучать в связи с описанием таких явлений, как языковая картина 

мира и языковая игра. Нет сомнения, что особенности 

намеренного стилизирования языка зощенковского 

повествователя, помимо особенностей языковой игры, отражают 

и те вполне реальные стороны жизни русского языка, в которых 

находит отражение перестройка языковой картины мира при 

ломке старого общественно-политического строя в России. 

Исследователи раннего творчества Михаила Зощенко 

обычно называют самой характерной чертой его творческой 

манеры смешение стилей. Чаще всего – это странная 

контаминация обиходного разговорного языка и просторечия с 
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элементами официального и газетного стилей. В стандартной 

бытовой, обыденной тематике разговорной речи его рассказов 

вдруг, совершенно немотивированно, появляются вкрапления 

элементов высоких стилей и канцелярита. Это придает стилю 

рассказчика и персонажей нарочитую напыщенность, 

неестественность и создает комический эффект.  

Сам М. Зощенко объясняет свою творческую манеру 

следующим образом: "Обычно думают, что я искажаю 

"прекрасный русский язык", что я ради смеха беру слова не в том 

значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу 

ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую 

публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том 

языке, на котором сейчас говорит и думает улица. Я сделал это (в 

маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы 

точнее копировать нашу жизнь. Я сделал это для того, чтобы 

заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который 

произошел между литературой и улицей. Я говорю – временно, 

так как я и в самом деле пишу так временно и пародийно" [цит. 

по Ершов 1978: 16]. Известно, что в своих поздних 

произведениях автор уже не использует такой сказ, и его герои 

говорят на литературном языке. 

Один из исследователей зощенковского сказа, М. Б. Крепс, 

пишет: „Сказ Зощенко – это повествование от первого лица о 

каком-либо событии из жизни рассказчика или его героя, которое 

оценивается им совсем не так, как его оценил бы нормативный 

читатель. /.../ Отличительной чертой сказа Зощенко является 

взаимодействие комизма персонажа, комизма положения и 

комизма сюжета с языковым комизмом, проявляющимся в 

постоянном использовании юморем, поддерживающих и 

усиливающих комический эффект сюжетного плана“ [Крепс 

1986]. Использование таких нестандартных языковых приемов 

оформления речи, или “юморем‟‟, как их называет М. Б. Крепс, 

можно непосредственно связать с феноменом языковой игры. В 

рассказах писателя содержится богатый и интересный материал 

для изучения этого явления. 

В самих ранних рассказах М. Зощенко, по нашим 

наблюдениям, комизм создается не столько ситуациями, в 
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которые попадают его герои – сами по себе они достаточно 

тривиальны и стандартны – сколько специфическим языком 

рассказчика и персонажей рассказов. В этом языке 

исключительно большое место занимают разнообразные приемы 

языковой игры. По определению В. З. Санникова, языковая игра – 

это своеобразный лингвистический эксперимент, сознательное 

манипулирование языком, строящееся на аномальности и на 

необычном, нестандартном использовании языковых средств 

[Санников 1999: 36–37]. Языковую игру используют всегда 

целенаправленно для придания оригинальности тексту и чаще 

всего – для создания игрового, забавного, комического эффекта. 

Другая исследовательница – Т. А. Гридина – также особо 

подчеркивает намеренное использование нестандартного кода 

употребления языковых единиц и ломку ассоциативных 

стереотипов использования и конструирования языкового знака с 

помощью специальных лингвистических приемов [Гридина 1996: 

47]. 

Феномен языковой игры легко прослеживается в целом 

ряде семантико-стилистических и синтаксических 

преобразований, среди которых с наибольшей частотностью М. 

Зощенко использует следующие приемы [см. подр. Николова 

2012]: 

 Употребление лексических и грамматических 

архаизмов типа умре, зело, очи, пекчись, пришедши и др. 

 Частотное и не всегда мотивированное использование 

уменьшительных форм. Известно, что большая фреквентность 

дeминутивов является специфической типологической чертой 

русского языка, об этом писала, в частности, А. Вежбицка, 

сравнивая уменьшительность в русском и английском языках и 

особо отмечая культурную значимость этого явления для русского 

менталитета [Вежбицка 1996: 50]. Эта склонность к 

употреблению уменьшительных форм в рассказах Зощенко 

сильно утрирована и доведена до абсурда. Особенно много таких 

специфических употреблений встречается в рассказах 

„Великосветская история” и „Виктория Казимировна”. 
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 Преобладающая часть примеров языковой игры в 

рассказах М. Зощенко связана с применением различных 

синтаксических техник. Они сопровождаются своеобразным 

модифицированием и обыгрыванием и лексической семантики. 

Одним из излюбленных авторских приемов является 

использование тавтологических сочетаний, в которых 

присутствует оригинальная семантическая редупликация: 

умершие покойники, мертвый труп, приглянулся наружной 

внешностью, старый старикашка, плюнул на пол плевком, 

пришел в гости гостить; расстраивается по мелким пустякам и 

др. 

 В употреблении словосочетаний М. Зощенко 

использует и другую интересную тактику: нарушение правил 

узуальной лексической сочетаемости и связывание семантически 

несовместимых слов. Грамматическое выражение валентности не 

нарушается, но семантическая несовместимость слов формирует 

нестандартный, комический смысл всего сочетания: нарушать 

общественный беспорядок; человек одаренный качествами; 

дрались от чистого сердца; закричал голосом; заседание сильно 

пленарное; посмотреть с точки зрения; остро говорит по 

существу дня и др. 

 Одним из самых характерных синтаксических приемов 

создания эффекта языковой игры у М. Зощенко является 

чрезмерное, странное, не всегда подчиняющееся логике, 

использование вводных слов. Оно встречается почти во всех 

ранних рассказах автора. Чаще всего используются вводные 

слова, обозначающие источник речи и манеры говорения, типа 

говорю, говорит, говорят, скажем, прямо скажу, безусловно, 

можете себе представить и др. Например: К ночи, скажем, 

уснула наипоследняя собака (Великосветская история). 

 Весьма многочисленные и интересные проявления 

тактики языковой игры связаны в рассказах М. Зощенко с 

употреблением обращений. Это разнообразные приемы 

обыгрывания синтаксической формы, сочетаемости и семантики 

слов и словосочетаний, выступающих в роли обращений. 
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Известно, что обращение как единица речи несет в себе 

разнородную информационную нагрузку. С одной стороны, оно 

идентифицирует адресата речи, выделяет его из массы людей, 

апеллирует к его вниманию, служит регулятивом в 

межличностных отношениях коммуникантов. С другой стороны – 

в самой форме обращения фиксируется большое количество 

разнообразной дополнительной информации о различных 

характеристиках обоих коммуникантов: пол, возраст, статус, 

профессия, национальность, взаимоотношение между адресантом 

и адресатом, их позиции в служебной и социальной иерархии, их 

психологические и гендерные характеристики, различные 

ситуативные признаки, влияющие на позиции участников в 

ситуации общения, и т.д. Располагаясь чаще всего в инициальной 

фразе диалогического единства, обращение задает изначальную 

тональность общения, а иногда определяет и весь характер 

протекания речевой интеракции. 

В литературных текстах обращение является одним из 

основных выразительных средств, при помощи которых 

осуществляется авторский замысел художественного восприятия 

и развертывается персональная ось повествования „автор – 

рассказчик – персонаж – читатель”. 

В рассказах М. Зощенко специфическое использование 

обращений помогает для установления особого доверительного и 

диалогического звучания авторского повествования. Из 

рассматриваемых нами 68 ранних рассказов автора 46 являются 

Я-текстами, в них автор или рассказчик излагает сюжет текста от 

первого лица и непосредственно обращается к читателю, к 

собеседникам или случайным свидетелям определенного 

события. Это обусловливает и специфику системы обращений в 

этих текстах. Прямого, непосредственного диалога персонажей в 

них не так много, чаще всего рассказчик использует цитатную 

или косвенную передачу реплик своих персонажей. Наши 

наблюдения показывают, что М. Зощенко использует как 

минимум четыре различные тактики постановки обращения в 

структуре текста. 

1) Обращение стоит в инициальном предложении 

текста или же в зачине абзаца. Это может быть обращение 
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автора текста к читателю или, что можно наблюдать чаще – 

обращение рассказчика к различным, чаще всего анонимным, 

возможным слушателям или наблюдателям. Эта апелляция к 

публике ориентирует рассказ на читателя/собеседника/случайного 

или неслучайного свидетеля, вовлекает его в развитие сюжета, и 

делает его прямым участником речевой ситуации. Иногда автор 

непосредственно обращается к читателю, придавая этим 

диалогичность своему повествованию: А я не вру, читатель. Я и 

сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные твои очи и сказать: 

„Не вру!“ (Дрова). 

Из наблюдаемых нами текстов, написанных в 20-е годы 

ХХ века, 13 из них содержат в инициальном предложении одно из 

трех самых частотных для идиолекта автора обращений: 

граждане, товарищи, братцы мои. Эти максимально широкие по 

семантике и по сути дела – неконкретные – апеллятивы имеют 

задачу мобилизовать внимание собеседников и включить их в 

развитие сюжета. Появление первых двух форм – граждане и 

товарищи, отражает характерный для ситуации после 1917-ого 

года переход к новой системе обращений, в которой доминируют 

понятия товарищ и гражданин, активно употребляющиеся и 

дальше в советское время в официальном речевом этикете вплоть 

до девяностых годов ХХ столетия. Почти нет такого Я-текста, в 

котором бы не встречалось одно из этих трех обращений, 

повторяющихся иногда по несколько раз в различных частях 

текста. 

Говорят, граждане, в Америке бани отличные (Баня); 

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой 

трудный! (Обезьяний язык); Да что же это, граждане, 

происходит на семейном фронте? (Муж); Как хотите, 

товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую 

(Прискорбный случай); Как в других городах проходит режим 

экономии, я, товарищи, не знаю (Режим экономий); Вчера, 

братцы мои, иду я к вокзалу (Драка); В феврале я, братцы мои, 

заболел (Плохой обычай). 

2) Реже обращение у М. Зощенко помещается в конце 

текста, в заключительном предложении, в котором содержится 

мораль текста, и рассказчик подводит итоги и делает выводы: И 
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подумать, граждане, что творится! Человек в угрозыск не моги 

зайти! Заметают (Часы); Время-то как быстро идет, братцы 

мои! Все прежнее в прах распадается! (Царские сапоги). 

Встречается в такой позиции и обращение самого автора к 

читателю текста: Ах, читатель, до чего заедает общественное 

настроение! (Засыпались). 

В идиолекте М. Зощенко указанные обращения 

отличаются не только своей частотностью, но получают и 

специфическую сочетаемость. Автор привязывает к ним не 

только названия должностей, типа товарищ доктор, но и 

названия родственных отношений: Мне, говорю, товарищ деверь, 

довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, 

родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать 

(Стакан); Сойдите, товарищ дядя, – официально сказал 

племянник (Не надо иметь родственников). 

Официальное обращение гражданка герой М. Зощенко 

использует не только к незнакомым женщинам, но и к 

собственной жене или к даме сердца: А жене я говорю: – 

Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так вы 

уж говорите сразу, не томите (Кризис); Обращаюсь к даме: – 

Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено (Аристократка) и 

даже к собаке-ищейке: Кусайте, – говорит, – меня, гражданка. 

Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а два 

себе беру... (Собачий нюх). 

3) В рассказах М. Зощенко обращение чаще всего 

размещается в речи рассказчика, который передает различные 

события и истории, происходившие с ним лично или же с героями 

повествования. Таких случаев довольно много, так как 

преобладающее количество текстов представляет собой монологи 

от первого лица – рассказчика, автора или персонажа. В этом 

повествовании диалогические реплики рассказчика и персонажей 

включаются в виде цитаты. Так, например в „Рассказах Назара 

Ильича господина Синебрюхова“ рассказчик – он же персонаж, 

говорит: 

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыло, 

это еще в городской милиции, тоже очень удивлялся. Бывало, 

придет ко мне, как к своему задушевному приятелю: – Ну, что, – 
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скажет, – Назар Ильич, товарищ Синебрюхов, не богат ли 

будешь печеным хлебцем? 

4) Обращение занимает место в диалогических 

репликах между различными персонажами: 
Вдова отвечает: – Никак, батюшка, стакан тюкнули? 

Я говорю: – Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще 

продержится (Стакан). 

В семантическом отношении слова, наиболее часто 

используемые в качестве обращений, можно разделить на 

несколько групп: антропонимы, общие апеллятивы, статусные и 

оценочные обращения. 

Использование антропонимов имеет в текстах М. Зощенко 

несколько специфических модификаций. В функции обращения 

употребляется имя собственное, вежливая форма по имени 

/отчеству, фамилия, а в отдельных случаях автор использует и 

полное паспортное имя – со всеми тремя составляющими, что не 

характерно для разговорного языка и создает эффект языковой 

игры: Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, 

не томите меня для ради бога! (Чертовинка); Идите себе с 

богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради бога 

постороннему счастью (Чертовинка). 

Характерным для языка М. Зощенко является также 

расщепление обращения вводными словами. Это придает 

необычайное звучание его сказу и создает комический эффект: 

Братцы, – говорю, – Режиссер, говорю, Иван Палыч. Да что ж 

это, говорю. По ходу, говорю, пьесы ктой-то бумажник у меня 

свистнул (Актер); Барышня отвечает сквозь слезы: – Василий, 

говорит, Митрофанович, против вас я ничего не имею (Часы); 

Петр, – говорят, – Антонович. Человек вы квалифицированный, 

не первой свежести, ну мало ли в пьяном виде трюхнетесь об 

тумбу – разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте 

такое семейное одолжение (Сильное средство).  

Весьма оригинальным способом использует М. Зощенко и 

некоторые статусные обращения [Буравцова 2007]. В текстах 

встречаются как обращения, характерные для монархического 

строя и отражающие сословное деление русского общества, так и 

обращения, вошедшие в обиход после революции, когда 
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специальным декретом были упразднены старые чины и звания, и 

появились формы, провозглашающие всеобщее равенство в новой 

социальной структуре общества. Это, с одной стороны, 

обращения, типа дама, барышня, мадам, господин, ваше 

благородие, ваше сиятельство, графиня и др. С другой стороны – 

это указанные выше формы гражданин, граждане, товарищи, 

братцы мои:Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На 

что мне, говорю, дамские часики, если я мужчина? (Жертва 

революции). Автор весьма оригинально комбинирует форму 

обращения со статусным существительным, дублируя 

выражаемое значение: Ладно, – отвечаю, – князь ваше 

сиятельство, спасибо за ваше обещание, что возможно – 

совершу; Так и так, мол, – кричу, – князь ваше сиятельство, 

дыши через маску – газы (Великосветская история). 
М. Зощенко использует специфический игровой прием, 

употребляя некоторые из форм, предназначенных только для 

функционирования в качестве обращения, типа уважаемый, 

дорогой, родной, милый, любимый, красавчик, голубчик, сударь, 

батюшка, ваше сиятельство, ваше благородие, ваша светлость, 

ваше превосходительство, ваше высочество, ваша милость, ваше 

степенство и др. в несвойственной для них синтаксической 

позиции подлежащего или дополнения в предложении. Такое 

употребление также создает комический эффект: Призывает меня 

ротный командир, в чине гвардейский поручик и князь ваше 

сиятельство; А я сволок князеньку вашего сиятельства на 

волю, кострик разложил по уставу; Князь ваше сиятельство 

лишь маленько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, 

восторгается; Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше 

сиятельство (Великосветская история); Является милиция. 

Берет родного голубчика, Василия Степаныча Конопатова, и 

сажает его на извозчика (Рабочий костюм); Всю ночь родной 

голубчик, Вася Конопатов, глаз не смыкал (Рабочий костюм). 
Из большого массива разнообразных оценочных 

обращений в ранних рассказах М. Зощенко используются в 

основном негативные формы. Это многочисленные оценочные 

слова, характерные для бытовой речи и просторечия – чаще всего 

с отрицательной коннотацией, выражающие обидное, грубое, 
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оскорбительное или агрессивное отношение к адресату речи. Это 

такие слова и сочетания слов, как дьявол, дурья голова, куриная 

морда, подлая душа, зараза, сукин сын, мымра, холера, подлец, 

сволочь, бродяга, нахал, княжий холуй, собачье мясо и другие: Ну, 

ты, мымра, – сказал человек глухим голосом. – Скидавай пальто. 

Понял, сволочь? Скидавай! (Любовь); Я, – говорю, – лимонаду 

просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова? (Лимонад); Мог 

бы ты, сукин сын, родного дядю уважить (Не надо иметь 

родственников); Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так 

после этого (Стакан); Ты кого же посадил-то, черт рваный? 

Обормот, горе твое луковое! (Именинница); Неси, – говорю, – 

курицын сын. Сегодня заложим (Дрова); Не тряси дверь, дьявол. 

Сейчас открою (Муж); Ты, – говорит, – паразит, точнее 

выражайся (Тормоз Вестингауза); Ты, – говорит, – что ж это, 

собачья кровь, шесть копеек мне в руку кладешь (Мелкий случай); 

Ты, зараза, не ори на меня. Не подрывай авторитета в глазах 

буржуазии (Мелкий случай); А нуте, – говорит, – подлец, покажи 

документ (С луны свалился); Я говорю: – Сволочь, сымай френч! 

(Врачевание и психика); Ах, вот когда ты мне попался, рыбий 

глаз! 
Несколько реже встречаются оценочные обращения в 

уменьшительно-ласкательной форме: Братишечка, – говорю, – 

да на что мне в Москву-то ехать? Мне, – говорю, – просто 

неохота ехать в Москву. У меня, – говорю, – в Москве ни кола ни 

двора. Мне, – говорю, – братишечка, даже и остановиться 

негде в Москве этой (Пассажир); Ну вот, ребятушки, 

началось...,,. Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там 

такое…(Режим экономии); Я говорю: – Вы, старушечка, божий 

одуванчик, не пихайтесь (Пассажир). 
Наблюдение над особенностями употребления обращений 

в текстах ранних рассказов Михаила Зощенко позволяет выявить 

несколько различных дискурсивных тактик автора и 

продемонстрировать несколько приемов языковой игры при их 

использовании. Исходя из факта, что наблюдаемые рассказы чаще 

всего содержат в себе повествование от первого лица – автора, 

рассказчика или персонажа, обращения в них располагаются в 

инициальной реплике рассказа или же в речи основного 
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рассказчика, имея задачу привлечь внимание читателя, 

собеседника или широкой публики и включить их в своеобразный 

диалог с автором или рассказчиком. Производит впечатление 

исключительно частое употребление слов граждане, товарищи, 

братцы мои. Обращения-антропонимы также получают 

нестандартное оформление. В рассказах автора встречается 

интересное и нетипичное использование в бытовом разговоре 

антропонимных номинаций по полному паспортному имени, а 

также разрыв сложного антропонима вводными словами. Своей 

спецификой отличаются и некоторые статусные обращения, 

которые имеют весьма своеобразную синтаксическую 

сочетаемость и нехарактерную для них постановку в качестве 

подлежащего или дополнения в предложении. 

Оценочные слова в функции обращения можно отнести к 

разным семантическим группам:  

1) использование слов и выражений, обозначающих 

антиобщественную, неморальную или социально вредную 

деятельность (подлец, мерзавец, нахал, сволочь, черт, дьявол);  

2) использование слов из медицинской терминологии 

(зараза, паразит, холера);  

3) использование зоосемантических метафорических 

сочетаний (курицын сын, сукин сын, сукин кот, куриная голова, 

рыбий глаз, собачья кровь).  

В функции уменьшительно-ласкательных обращений М. 

Зощенко обычно употребляет слова, обозначающие названия 

родственных отношений. 
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Abstract: The article analyses Old Russian texts of XI – XVII cen-

turies. It reveals what forms are taken by eccliseonims as a type of religious 

vocabulary in the process of functioning in written speech. The article also 

discusses the interaction of oral and written speech in the Middle Ages. 

 

Key words: Old Russian literature texts, religion vocabulary, 

eccliseonims. 

 
В современной ономастике „собственное имя места со-

вершения обряда, места поклонения любой религии, в том числе 

название церкви, часовни, креста, монастыря“ получило в „Сло-

варе русской ономастической терминологии“ Н. В. Подольской 

название экклезионим [цит. по Борисевич 2011/UPL]. Подобные 

имена „могут быть представлены в виде однословного онима, 

сложного или простого словосочетания или целого предложения“ 

[Аринина 2008/UPL]. Чаще всего экклезионимы выступают как 

достаточно сложные многокомпонентные образования: их сос-

тавными частями являются теонимы, агонимы, эортонимы, ико-

нимы и др.  

Согласно замечанию Е. П. Арининой, „экклезионимы яв-

ляются лингвокультурными константами, отражающими миро-

воззрение носителей языка и формирующими языковую картину 

мира“ [там же]. Признавая справедливость приведенного высказ-

ывания, можно отметить, что названная группа онимов стала 

объектом исследования в отечественной науке сравнительно 

недавно. Ранее, в связи с негативным отношением к религии, 

декларировавшимся на государственном уровне, эта разновид-

ность имен собственных находилась вне поля зрения ученых. 

Между тем, исследование экклезионимов, в частности, тех, ко-
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торые встречаются в средневековых текстах, позволяет открыть 

новые грани в культуре русского народа.  

Церкви, монастыри, с находящимися в них храмами, и 

другие сооружения, служащие местом поклонения христианским 

святыням, являлись своеобразными „ценностными ориентирами“ 

средневекового общества, средоточием духовной жизни русских 

людей. Поэтому они нередко выступают в произведениях древ-

нерусской литературы в качестве места действия, где происходят 

события, значимые для отдельной личности или всего государс-

тва в целом.  

Упоминания о первых церквях, появившихся в Киеве, 

встречаются в „Слове о законе и благодати“ митрополита Илла-

риона (середина XI века), которое считается одним из пись-

менных памятников, лежащих у истоков древнерусской литера-

туры.  

Поясняя, в чем заключается заслуга Владимира Святосла-

вича и его сына Ярослава как поборников и распространителей 

православия на Руси, Илларион отмечает, что во времена их 

правления было возведено несколько храмов.  

Одним из значимых деяний Владимира автор „Слова“ 

считает то, что при его поддержке была построена „святаа цер-

кви святыа богородица Мариа“ [ДЛ 2002: 41] (первая каменная 

церковь на Руси – Л. С.). Ярослав Мудрый, по словам Иллариона, 

окружил Киев „величьствомъ“ и попытался заручиться поддерж-

кой „скорѣй на помощь христианом святеи Богородици“ [ДЛ 

2002: 41–42]. Поэтому в городе был воздвигнут храм „въ имя 

первааго господьскааго праздника святааго Благовещениа“ [ДЛ 

2002: 42]. В этом случае Илларионом называется один из двенад-

цати наиболее значительных церковных праздников, который 

связывается с важнейшим событием новозаветной истории. В 

Евангелии от Луки повествуется о том, что посланный Богом к 

деве Марии в город Назарет архангел Гавриил возвестил ей о 

том, что она родит Мессию, Сына Божьего, призванного спасти 

человеческий род (Лк. 1: 26–35) [Новый завет 1968: 61–62].  

Достаточно часто фигурируют экклезионимы и в текстах, 

созданных писателями более позднего времени. В этом можно 

убедиться, используя в качестве примеров фрагменты из произ-
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ведений, созданных в различные периоды средневековья, вплоть 

до XVII столетия.  

Очевидно, что, вводя в тексты экклезионимы, древнерус-

ские книжники использовали различные формы слов и словосо-

четаний, получивших распространение в средневековую эпоху. В 

рассмотренных текстах встречаются типичные официальные 

наименования культовых сооружений, включающие в себя конс-

трукции во имя/в честь в сочетании с именем существительным в 

родительном падеже. Так, в „Житии Сергия Радонежского“ Епи-

фания Премудрого говорится о том, что родители будущего свя-

того, перебравшись из Ростовской земли в Радонеж „преселися 

близь церкви нареченныя во имя Святаго Рождества Христова“ 

[ДЛ 2002: 240]. В этом же тексте неоднократно упоминается 

„церковь во имя Святыя Троицы“ („свящати церковь во имя 

Святыя Троицы“, „священа бысть церкови во имя Святыя Тро-

ицы“, „церковь си наречена бысть во имя Святыя Троицы“ и др) 

[ДЛ 2002: 242]. В уста великого князя Дмитрия, приехавшего к 

Сергию за благословением перед битвой с монголо-татарами, 

Епифаний вкладывает слова: „Аще же ми богъ поможет, отче, 

поставлю монастырь во имя пречистыя Богоматери“ [ДЛ 2002: 

244].  

В целом можно отметить, что число текстов, где встреча-

ются номинации такого типа, сравнительно невелико. Гораздо 

более широко представлены экклезионимы, которые определены 

в одной из работ, посвященных проблемам ономастики, как „"пе-

реходные" многокомпонентные названия, утратившие в разго-

ворной речи компоненты во имя/в честь“ [Аринина 2008/ UPL].  

Не вызывает сомнения тот факт, что процесс „упроще-

ния“ экклезионимов начался достаточно рано, практически сразу 

же после появления на Руси первых храмов и святых обителей. 

Неслучайно в „Слове о законе и благодати“ митрополита Илла-

риона соседствуют два названия, образованные по различным 

моделям: „церковь“ „въ имя первааго господьскааго праздника 

святааго Благовещениа“ [ДЛ 2002: 42]; „церкви святыа богоро-

дица Мариа“ [ДЛ 2002: 42]. В „Повести временных лет“ (XII 

век), рассказывая о походе Мстистава, брата Ярослава Мудрого, 

на касогов, летописец Нестор отмечает, что, желая обеспечить 
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себе поддержку небесных сил, русский правитель перед поедин-

ком с касожским князем Редедею обращается за помощью к Бо-

гоматери и обещает ей построить церковь („… Съзижю церковь 

во имя твое“ [ДЛ 2002: 31]). В последующих строках, где гово-

рится о постройке храма как о свершившемся событии, Нестор 

использует другую модель названия. В „Повести“ говорится о 

том, что после победы Мстислав „пришедъ Тьмутороканю, за-

ложи церковь святыя Борогородица, и созда ю“ [ДЛ 2002: 31]. 

Как уже было отмечено, „переходные“ названия встреча-

ются в древнерусских текстах гораздо чаще, чем официальные. 

Например, в „Повести временных лет“ (XII век) можно найти 

упоминание о „церкве святаго Василья“ в Вышгороде [ДЛ 2002: 

26, 28]. „Монастырь святаго чюдотворца Николы“ [ДЛ 2002: 

355] назван в „Книге степенной царского родословия“ (XVI век). 

Автор „Жития Александра Невского“ (XIII век) отмечает, что, 

узнав о приближении врагов, князь „вниде въ церковь святыя 

Софья“ [ДЛ 2002: 182]. В „Сказании, или Истории в память 

предыдущим родам“ Авраамия Палицына (XVII век) повеству-

ется о том, что сразу же после появления под стенами монастыря 

польских и литовских войск архимандрит вместе с паствой 

„вниде во святую церковь Святыя Живоначальныя Троица“ [ДЛ 

2002: 386], чтобы помолиться перед образом Пресвятой Богоро-

дицы и мощами чудотворца Сергия Радонежского. Говоря о 

месте захоронения будущей местночтимой святой, автор „По-

вести о Юлиании Лазаревской (Осорьиной)“ сообщает, что ее 

„погребоше у церкви праведного Лазаря“ [ДЛ 2002: 409]. 

Подобные названия функционируют не только в кратких 

формах, включающих в себя два основных компонента (наимено-

вание культового сооружения + имя теоним, агионим и т.п.), но и 

в осложненных, развернутых. Увеличение количества элементов, 

использованных автором того или иного средневекового текста 

для наименования святого места, происходит за счет использова-

ния традиционной сакральной лексики, прежде всего – определе-

ний (указаний на статус храмов) или эпитетов, служащих для 

характеристики тех, в честь кого они воздвигнуты.  

В „Послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерс-

кого монастыря Козме с братией“ (XVI век), начальные строки 
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которого призваны указать на то, что это официальный документ 

(с точки зрения поэтики – сугубо книжный, риторический текст), 

монастырь, в который адресуется „эпистолия“, именуется следу-

ющим образом: „В пречестную обитель Пресвятыя и Пречис-

тыя Владичицы Нашея Богородицы честнаго и славнаго ея Успе-

ния и преподобнаго и богоноснаго отца нашего Кирила чюдот-

ворца…“ [ДЛ 2002: 327].  

Такие развернутые этикетные формулы, выдержанные в 

стиле официальных посланий, встречаются в древнерусских тек-

стах достаточно редко. В то же время, стремясь придать своим 

текстам или их отдельным фрагментам особую торжественность, 

средневековые книжники нередко использовали для обозначения 

храмов многословные именования, наполненные определениями 

и эпитетами. В „Повести о разорении Рязани Батыем“ (XIII век) 

сообщается о том, что перед решающим боем с монголо-татарами 

князь Юрий Ингоревич „поидоша въ церковь пресвятыя влады-

чицы богородици честнаго ея Успения“ [ДЛ 2002: 172]. Далее, 

называя тот же храм, автор говорит про „церковь соборную прес-

вятыя богородицы“ [ДЛ 2002: 172]. „Слово о житии и преставле-

нии великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского“ содер-

жит сведения о том, что местом упокоения московского прави-

теля стала „церковь святаго великаго архангела Михаила“ [ДЛ 

2002: 172]. В „Сказании, или Истории в память предыдущим 

родам“ Авраамия Палицына (XVII век) повествуется о приходе 

войска под командованием литовского гетмана Петра Сапеги и 

пана Александра Лисовского под стены „пресвятыя“ и „пребез-

начальныя Троица Сергиева монастыря“ [ДЛ 2002: 385], который 

наряду с этим именуется кратко – „Троицкой Сергиев мо-

настырь“ [ДЛ 2002: 386]. В „Повести о Савве Грудцыне“ (XVII 

век) один из переломных моментов в жизни героя, продавшего 

душу дьяволу, наступает во время крестного хода „из соборныя и 

апостольския церкви честнаго Успения пресвятыя Богородицы“ 

[ДЛ 2002: 529]. В финале произведения в то же название добав-

ляется еще один эпитет: „близ соборныя и апостольския церкви 

честнаго и славна Успения пресвятыя Богородицы“ [ДЛ 2002: 

530]. 
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Полные названия церквей и монастырей, в силу своей 

объемности, функционировать в живом общении не могли, поэ-

тому заменялись максимально краткими, усеченными. Во многих 

произведениях встречаются именно такие именования, распрост-

раненные в повседневном обиходе или даже просторечные 

формы, привычные и понятные современникам авторов.  

Так, в одном из фрагментов „Повести временных лет“ 

(XII век) сообщается, что князь Василько Требовльский приез-

жает „поклонитися къ святому Михаилу в манастырь“ [ДЛ 2002: 

36] (имеется в виду монастырь, находившийся в Выдубичах, в 

окрестностях Киева – Л. С.).  

В „Повести временных лет“ встречается и еще более яр-

кий пример. Как уже было отмечено, в „Слове о законе и благо-

дати“ митрополита Иллариона упоминается „святаа церкви 

святыа богородица Мариа“ [ДЛ 2002: 41], построенная князем 

Владимиром Святославичем. Очевидно, что Илларион, создавав-

ший торжественную проповедь, строил ее по правилам ораторс-

кого искусства, стремился облечь свое произведение в книжную 

риторическую форму. Поэтому, говоря о храме, он использовал 

его „развернутое“ (хотя и неофициальное) название и даже два 

раза повторил слово „святая“. В „Повести временных лет“ та же 

церковь именуется иначе, гораздо более кратко. Повествуя о том, 

что Святополк решил самостоятельно похоронить умершего Вла-

димира, Нестор сообщает, что тело „поставиша и въ святѣей 

Богородици, юже бѣ създалъ самъ“ [ДЛ 2002: 26]. В этом случае 

слово „церковь“ вообще опускается; используется только теоним, 

составляющий „ядро“ экклезионима (правда, сопровождающийся 

своеобразным пояснением: указанием на то, что речь идет о 

храме, возведенном во времена правления князя Владимира). В 

то же время в другом случае (говоря о храме, построенном кня-

зем Мстиславом в Тмутаракани) Нестор именует его „церковь 

святыя Борогородица“ [ДЛ 2002: 31]. 

Примеры, взятые из „Повести временных лет“, дают воз-

можность сделать выводы относительно того, как именно проис-

ходит процесс трансформации (упрощения) экклезионимов, на-

чавшийся уже в эпоху раннего средневековья, в повседневном 

речевом обиходе. Очевидно, что основой являлось в этом случае 
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слово или словосочетание, значимое для сознания средневековых 

людей (теоним, агионим, иконим и др.); оно могло выступать в 

качестве единственного „маркера“, указывающего на то или иное 

культовое сооружение. Слова „церковь“, „монастырь“ и др. в 

этом случае просто опускались как элементы, содержащие избы-

точную, с точки зрения коммуникативной функции, информа-

цию. 

Подобный способ номинации, который уже был отмечен в 

„Повести временных лет“ („поставиша и въ святѣей Богородици“ 

[ДЛ 2002: 26]), встречается и в других средневековых текстах. 

Так, в „Житии Александра Невского“ (XIII век) отмечается: „И 

положено бысть честное тѣло его въ Рожествѣ святей Богоро-

дицы“ [ДЛ 2002: 187].  

В качестве примера можно привести и фрагмент из „Пос-

лания Епифания Премудрого некоему другу своему Кириллу о 

Феофане Греке“ (XV век): „Но на Москве три церкви подписаны: 

Благовещения святыя богородицы, Михайло святый, одну же на 

Москве. В Михайле святом на стене написа град…“ [ДЛ 2002: 

246]. Указание на место расположения церквей и то, что они 

„подписаны“ (расписаны – Л. С.) позволяет сделать вывод о том, 

что Епифаний Премудрый имеет в виду храмы Московского 

Кремля. Первый из них – Собор в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы – автор „Послания“ обозначает с помощью развер-

нутого наименования. Краткое, но, несомненно, понятное его 

современникам словосочетание Михайло святый используется 

Епифанием для именования Архангельского собора Московского 

Кремля (точнее – Собора в честь святого Архистратига Михаила), 

где находятся гробницы великих князей и русских царей.  

Еще одной яркой иллюстрацией могут служить отрывки 

из „Повести о псковском взятии“ (XV век). Главную святыню 

Пскова автор неоднократно именует лишь одним словом – „Тро-

ица“ – или словосочетаниями, характеризующими ее. При этом 

нигде не упоминается, что речь идет о соборе, который выступает 

как своеобразный символ города. По словам древнерусского 

книжника, великий князь Василий Иванович „не учал добра хо-

тети живоначальной Троицы“ [ДЛ 2002: 291]. В речах посланцев 

московского правителя, обращенных к псковичам, встречаются 
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слова: „…Государь наш хочет побывати на поклон к Троицы во 

Псков“ [ДЛ 2002: 293].  

Ряд экклезионимов, строящихся по одной модели, оказы-

вается в „Повести о псковском взятии“ достаточно значительным. 

О пребывании Василия Ивановича в Новгороде, во время кото-

рого был совершен крестный ход, говорится: „…Крести воду 

пошли к Софеи премудрости божии“ [ДЛ 2002: 292] (имеется в 

виду Софийский собор (собор в честь святой Софии) – главный 

храм Новгорода – Л. С.). Предупрежденные „владыкой коломен-

ским“ „хотяше великого князя встрѣтити священноиноки, и свя-

щенники, и дьяконы у Образа святого в Поли“ [ДЛ 2002: 294] 

(монастырь в честь образа Спаса Нерукотворного, находившийся 

недалеко от Пскова). Повествуя о приезде московского князя в 

Псков, автор пишет, что Василий III „слѣз с коня во Всемилости-

ваго Спаса“ (церковь в честь Всемилостливого Спаса (Спасителя) 

– Л. С.) и „пошол ко святей живоначальней Троицы“ [ДЛ 2002: 

294].  

Среди многочисленных упрощенных номинаций, встре-

чающихся в рассматриваемой повести, есть одно исключение. 

Древнерусский книжник отмечает, что после захвата города, в 

ознаменование этого события „да и церковь постави князь вели-

кий святую Оксенью, которой день Псков взял“ [ДЛ 2002: 294] 

(то есть поставил церковь во имя святой Аксиньи, в дань памяти 

которой взял город – Л. С.). В этом случае слово „церковь“ упот-

реблено, но отделено от агионима несколькими словами.  

Рассказ о том, что московскими войсками был снят вече-

вой колокол – символ вольности – облечен в следующие фразы: 

„спустиша вечной колокол святыя живоначальныя Троица (…) И 

повезоша его на Снетогорской двор к Ивану Богослову…“ [ДЛ 

2002: 294]. В этом случае обращает на себя внимание не только 

название церкви – Ивану Богослов (церковь в честь Иоанна Бо-

гослова – Л. С.), но и словосочетание, использованное для обоз-

начения монастыря – Снетогорской двор. Этот агионим указы-

вает на еще один способ номинации храмов и святых обителей, 

получивших распространение в Древней Руси, в зависимости от 

места их расположения.  
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В бытовой „Повести о Савве Грудцыне“ (XVII век) автор 

сообщает, что, пытаясь помочь Савве, которого мучит бес, жена 

сотника „посылает ко храму святаго Николая, нарицаемого в 

Грачах“ [ДЛ 2002: 527]. В Москве имелось несколько церквей и 

соборов, посвященных Святому Николаю Чудотворцу – одному 

из наиболее почитаемых на Руси святых. Так, что топоним в Гра-

чах – название определенного московского района – служит для 

того, чтобы дать четкое представление о том, о каком именно 

храме идет речь.  

Текст, датируемый XVII столетием, фиксирует проявле-

ния процесса номинации культовых построек, начавшегося го-

раздо ранее и связанного с необходимостью разграничения хра-

мов и монастырей, имеющих сходные названия. Подобные име-

нования (названия святых мест, сопровождающиеся топонимами) 

встречаются уже во фрагменте из Галицко-Волынской летописи 

(XIII век). Рассказывая о поездке Даниила Галицкого к Бытию, 

летописец отмечает, что князь предварительно заехал в Киев и 

посетил „домъ (церковь – Л. С.) архистратига Михаила, рекомыи 

Выдобичь“ [ДЛ: 191]. В „Житии Стефана Пермского“ Епифания 

Премудрого (XV век) отец главного героя назван „клирикъ ве-

ликыя съборныя церкви святыя богородицы, иже на Устюзѣ“ 
[ДЛ 2002: 230]. В другом произведении, принадлежащем перу 

того же автора, сообщается о том, что брат Варфоломея (буду-

щего Сергия Радонежского) принял постриг „въ монастыри 

святыя богородица у Покрова, иже на Хотьковѣ“ [ДЛ 2002: 241].  

Со временем топоним, первоначально выступавший в 

роли своеобразного приложения, примкнувшего к основной 

части экклезионима, мог потеснить первоначальное название и 

занять его место. Так произошло, в частности, с названием мо-

настыря в Калязине – одном из городов, расположенных в Тверс-

кой земле. В „Сказании за три моря“ купец Афанасий Никитин 

(XV век) так повествует о начале своего путешествия: 

„…Приидох в манастырь, к святѣй живоначальной Троици и 

святым мучеником Борису и Глѣбу“ [ДЛ 2002: 262]. Далее он 

использует уже название города: „… И с Колязина поидох на 

Углечь“ [ДЛ 2002: 262]. Можно высказать предположение о том, 
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что в сознании Никитина названия монастыря и города не иден-

тифицируются, а лишь сближаются. В то же время в произведе-

нии XVII столетия „Калязинская челобитная“ упомянутая оби-

тель фигурирует лишь как „Колязин монастырь“ или просто 

„Колязин“ [ДЛ 2002: 507–511]. 
Включение в названия храмов и монастырей топонимов, 

выступающих в роли „маркеров“, являлось не единственным 

способом разграничения мест, являвшихся священными для лю-

дей Древней Руси. Анализ идентифицирующих компонентов, 

вошедших в состав экклизионимов, выявил разнообразие их зна-

чений. Церковь „святѣй богородици Пирогощей“ [ДЛ 2002: 130] 

(„Слово о полку Игореве“ (XII век)) и церковь „Казанския Бого-

родицы“ („Повесть о Савве Грудцыне“ (XVII век)) получили свои 

названия от находящихся в них икон, являющихся особо почи-

таемыми христианами святынями. По словам создателя „Жития 

Стефана Пермского“ Епифания Премудрого (XV век), будущий 

святой принял постриг „у святаго Григориа Богослова въ манас-

тыри, нарицаемѣ в Затворѣ“ [ДЛ 2002: 230]. Слово „затвор“, 

добавившееся к названию монастыря в честь святого Григория 

Богослова, является указанием на царящий в обители строгий 

устав [Соборы.Ру URL].  

В разговорно-речевой практике нередко появлялись и 

другие типы наименований, возникновение которых было свя-

зано с процессами естественной номинации.  

В финале „Повести о Савве Грудцыне“ автор говорит, 

что, раздав свое состояние нищим, Савва „отходит в монастырь 

чюда Архистратига Михаила, яже зовется Чудов монастырь“ 

[ДЛ 2002: 530]. Словом „зовется“ средневековый автор вольно 

или невольно указывает на то, что им использовано название, 

широко распространенное в массовом обиходе. В „Повести о 

Фроле Скобееве“ (XVII век) упоминается Девичий монастырь 

(„А у того столника Нардина Нащокина имелас сестра, постри-

жена в Девичьем монастыре“; „…Приехал сам к ней, и сказался 

бутто от сестры столника Нардина Нащокина приехал по Ан-

нушку из Девичьева монастыря“ [ДЛ 2002: 545]). Несколько раз 

повторенное словосочетание свидетельствует о том, что у мос-

ковского Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря 
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(монастыря, построенного в честь Смоленской иконы Божией 

матери – Л. С.), который в настоящее время именуется Новоде-

вичьим, имелось и более краткое название. 

Название Чудов монастырь возникает за счет сокращения 

онима (в качестве определяющей части выступает один из его 

компонентов). Таким же способом образуется и наименование 

вышеупомянутого женского монастыря. Согласно патриаршей 

грамоте 1598 года, его полное название – Пречистая великая 

обитель Пречистыя богородицы Одигитрии новый девичий мо-

настырь [Википедия URL].  

В древнерусских текстах встречаются и другие экклезио-

нимы, представляющие собой неофициальные наименования, 

характеризующиеся разговорной окраской. В частности, можно 

отметить, что в древности существовал ряд монастырей, названия 

которых восходят к слову „пещера“ (место поселения иноков и 

создания первых церквей, выкопанных в земле). В „Киево-Печер-

ском патерике“ (XIII век) упоминаются церковь „Печерьскиа“ 

[ДЛ: 130], „Печерьский святый монастырь“ [ДЛ 2002: 130] (как 

его вариант – монастырь Печерский („монастыря Печерьскаго“ 

[ДЛ 2002: 131]). В „Слове о Меркурии Смоленском“ говорится о 

явлении Богородицы, имевшем место „за Непръ рекою в Печерс-

тем монастыри“ [ДЛ 2002: 199] (расположенном в окрестностях 

Пскова – Л.С.). В одном из отрывков „Книги степенной царского 

родословия“ (XVI век) сообщается об иноке Михаиле, жившем „в 

Великом Новеграде в монастыри Клопьском“ [ДЛ 2002: 356]. 

Существует предположение, что это название связано с теми 

ассоциациями, которые вызывал у средневековых людей опреде-

ленный участок ландшафта. Река Веряжа и безымянный ручей, 

окружающий местность, на которой располагался монастырь, 

своей формой напоминает клопа [Википедия URL]. 

Анализ ряда древнерусских текстов позволяет пронаблю-

дать за тем, как происходит процесс изменения одного из эккле-

зионимов, в результате чего он приобретает современную форму. 

Как уже было отмечено, в „Житии Сергия Радонежского“, соз-

данном в начале XV столетия, неоднократно упоминается „цер-

ковь во имя Святыя Троицы“ – главный храм монастыря, ко-

торый основал отец Сергий. К моменту написания „Жития“ отец 
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Сергий еще не был признан святым (создание агиографического 

произведения всегда предшествовало канонизации и являлось 

непременным условием ее проведения). Вполне естественно, что 

имя известного христианского подвижника не входило в название 

обители, возникшей благодаря его трудам в окрестностях Радо-

нежа. После того, как Сергий был канонизирован (в лике препо-

добного), произошло объединение теонима и агионима. О том, 

что к началу XVII столетия этот процесс уже был завершен, сви-

детельствует „Сказание, или Истории в память предыдущим ро-

дам“ Авраамия Палицына. В этом тексте, который датируется 

первыми десятилетиями XVII века, основным местом действия 

становится „Троицкой Сергиев монастырь“ [ДЛ 2002: 385]. 
Очевидно, многие средневековые люди использовали в 

своей повседневной речевой практике разные формы экклезио-

нимов. Это подтверждают, в частности, приведенные выше при-

меры, взятые из трех произведений, принадлежащих перу одного 

древнерусского книжника („Житие Стефана Пермского“, „Житие 

Сергия Радонежского“, „Послание Епифания Премудрого неко-

ему другу своему Кириллу о Феофане Греке“).  

Нельзя не отметить, что различные названия одних и тех 

же культовых сооружений нередко соседствуют в пределах от-

дельных, достаточно незначительных по объему фрагментов 

текстов. Так, в финале „Повести о Петре и Февронии Муромс-

ких“ Ермолай-Еразм говорит о том, что князь был похоронен „у 

соборныя церкви Пречистыя Богородицы“, „Феврониа же… в 

женстем монастыри у церкви Въздвижениа Честнаго и Живот-

рорящего Креста“ [ДЛ 2002: 339]. По ходу повествования 

первый из храмов упоминается еще три раза. При этом его наи-

менования несколько отличаются: „в церковь Святыа Богоро-

дицы“, „в храме Пречистыя Соборныя Церкви“, „у соборныя 

церкви Рождества Пресвятыя Борогодицы“ [ДЛ 2002: 339–340]. 

Ермолай-Еразм явно употребляет обиходные наименования, ко-

торые использовались в его эпоху. Примечательно, что в качестве 

ключевого слова в трех экклезионимах выступает существитель-

ное Богородица, в одном – только субстантивное определение 

(Пречистая), которое традиционно используется при именовании 

Божьей Матери.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что некоторые древне-

русские книжники, хорошо осознавая различие между разными 

типами наименований храмов и обителей, использовали тот или 

иной вариант экклезионима вполне осознанно.  

В „Послании“ Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский 

монастырь за процитированным ранее торжественным обраще-

нием к „игумену Козме“ и монастырской „братии“, включающем 

в себя название обители, следуют строки, в которых царь дает 

себе самоуничижительную характеристику: „Увы мне грешному! 

горе мне окаянному! Ох мне скверному! Кто есмь аз на таковую 

высоту дерзати?“ [ДЛ 2002: 327]. Далее следуют едкие, саркасти-

ческие насмешки в адрес настоятеля и иноков, которые не могут 

заставить принявших постриг опальных бояр соблюдать монаст-

ырские уставы. Сочетание высокого стиля, использованного при 

именовании монастыря, и следующих за этим фраз способствует 

созданию особого эффекта: чем больше царь подчеркивает свое 

уважение к святой обители, тем язвительные звучат его упреки.  

В „Повести о преставлении и погребении князя Михаила 

Васильевича Скопина-Шуйского“ (XVII век), повествуя о том, 

как решался вопрос о месте захоронения народного любимца, 

автор вводит в текст несколько экклезионимов. В произведении 

сообщается о том, что умершего князя первоначально „хотяху 

положити в Чудов монастырь архистратига Михаила“ [ДЛ 2002: 

379]. В этом случае древнерусский книжник использует полное, 

хотя и неофициальное, название известной святой обители. Далее 

говорится о том, что „народное множество“, услышав, что „хотят 

тело его в Чудов монастырь положить“ [ДЛ 2002: 379], выражает 

свой протест. По настоянию народа Скопина-Шуйского было 

решено похоронить „в соборной церкви у архангела Михаила“ 

[ДЛ 2002: 379] (в Соборе в честь святого Архистратига Михаила 

в Кремле – Л. С.).  

Характерно, что „разговорное“ название монастыря и со-

бора появляется в тех строках текста, где с помощью косвенной 

или прямой речи передается мнение масс („слышавше народное 

множество“; „возопиша народное множество, яко единеми усты“ 

[ДЛ 2002: 379]). Таким образом, древнерусский книжник вольно 

или невольно фиксирует в своем тексте примечательный факт: 
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существование различных форм именований культовых соору-

жений, официальных (точнее – близких к ним) и неофициальных. 

В авторском повествовании чаще используются развер-

нутые названия. Детально описывая ход похорон, создатель по-

вести достаточно точно указывает то место в Архангельском 

соборе, в котором располагается усыпальница Скопина-Шуйс-

кого: „относят его в соборной церкви в придел за олтарем на 

южной стороне в церковь Обретение честные главы пророка и 

крестителя Иоанна“ [ДЛ 2002: 380–381]. „И тамо полагают его 

… за олтарем придела же Святыя Живоначалныя Троицы, идеже 

положени быша благочестивыи блаженныи памяти цари и велики 

князи“ [ДЛ 2002: 381]. В то же время, в финале произведения, 

сообщая о видении, предвещавшем преждевременную смерть 

Скопина-Шуйского, автор вводит в текст монолог некоего „жи-

теля града“ Москвы, в котором встречаются следующие строки: 

„Мняхся, стою на площаде государеве меж Пречистою соборною 

и Архангелом…“ [ДЛ 2002: 382]. Архангел – это еще более крат-

кое название уже упоминавшегося Архангельского собора, Пре-

чистая соборная – принятая в народной среде форма именования 

Благовещенского собора (Собора в честь Благовещения Пресвя-

той Богородицы).  

Особенно много экклезионимов, употребленных в фор-

мах, характерных для живой разговорной речи, встречается в 

„Житии протопопа Аввакума, им самим написанном“ (XVII век), 

которое в целом отличается от большинства созданных ранее 

произведений своим языковым оформлением. Новаторство Авва-

кума проявилось в его осознанной ориентации на живой разго-

ворный язык. В своеобразном предисловии к „Житию“ он обра-

щается к читателям со словами: „… Чтущие и слушающие, не 

позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской 

природный язык, виршами филосовскими не обык речи красить, 

понеже не слов красных Бог слушает, но дел наших хощет“ [ДЛ 

2002: 475]. 

Реализация таких своеобразных „программных устано-

вок“ приводит к тому, что названия церквей и монастырей за-

писываются Аввакумом в тех разговорных, упрощенных формах, 

в которых они укоренились в народном быту. Рассказывая о на-
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чале церковной реформы, протопоп пишет, что ставший патриар-

хом Никон „в пост великой прислал память х Казанъской, к Не-

ронову Иванну“ [ЛДР 1990: 490]. Аввакум в это время, по его 

словам, „у Казанъские тое держалъся, чел народу книги“ [ЛДР 

1990: 490].  

Храм, который был освящен в честь Казанской иконы 

Божьей Матери, входил в число центральных соборов Москвы, 

поэтому его название достаточно часто фигурировало в повсед-

невной речи, где и подверглось трансформации (сокращению, 

характерному для разговорного стиля). Выше было отмечено, что 

в „Повести о Савве Грудцыне“ собор обозначен как церковь „Ка-

занския Богородицы“ [ДЛ 2002: 529]. Аввакум использует еще 

более краткое именование – „х Казанъской“, „у Казанъские“ 

[ЛДР 1990: 490].  

Двукратный повтор одной и той же формы воспринима-

ется как доказательство того, что речь идет не о случайной 

описке, а о вполне осознанном использовании того варианта 

экклезионима, который был распространен в повседневном оби-

ходе. Об этом же свидетельствуют и другие названия церквей и 

монастырей, которые использует Аввакум. Говоря о должности, 

которую ему прочили как священнослужителю, протопоп пишет: 

„И к месту говорили, на дворец к Спасу, на Силино покойника 

место…“ [ЛДР 1990: 490]. Указание на расположение храма („на 

дворец“) и имя его настоятеля (Сила) позволяют сделать вывод о 

том, что Аввакум имеет в виду собор во имя Спаса Преображения 

(Спаса-на-Бору) в Кремле. В тексте встречается не только назва-

ние „Чюдов монастырь“, но и максимально краткое – „Чудов“ 

(„Неронов мне приказал церковь, а сам един скрылся в Чюдов – 

седмицу в полатке молился“ [ЛДР 1990: 490]; „отвел в Чудов в 

хлебню“ [ЛДР 1990: 491]; „волоча многажды в Чюдов, поставили 

перед вселенских патриархов“ [ЛДР 1990: 507] и т.п.). Рассказы-

вая об аресте одного из сторонников старообрядчества, Аввакум 

пишет, что протопопа Даниила „посадили в монастыре у Спаса 

на Новом“ [ЛДР 1990: 491]. Несколько позже сообщается о том, 

что „старец Саватей, сидит на Новом, в земляной же тюрьме“ 

[ЛДР 1990: 492]. Речь, видимо, идет о монастыре, который был 
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основан в 1490-ом году и освящен во имя Спаса Нового (Новос-

пасский монастырь).  

Повествуя о своих злоключениях после возвращения из 

сибирской ссылки, протопоп называет еще две обители. И в том, 

и в другом случае Аввакумом используется несколько вариантов 

именований, которые, несомненно, воспринимаются автором 

жития как синонимичные. Никольский монастырь на Угреше 

(монастырь во имя Святителя Николая Чудотворца Угрешского) 

упоминается в следующих фразах: 

– „отвезли нас ночью на Угрешу к Николе в монастырь“ 

[ЛДР 1990: 507]; 

– „держали меня у Николы в студеной полатке семнатцеть 

недель“ [ЛДР 1990: 507]; 

– „таж к Николе на Угрешу“ [ЛДР 1990: 509]. 

Название святой обители, расположенной около города 

Боровска Калужской области (в настоящее время – Рождества 

Богородицы Свято-Пафнутьев монастырь), встречается в следу-

ющих фразах: 

– „таже, держав десеть недель в Пафнутьеве на чепи, 

взяли меня паки в Москву“ [ЛДР 1990: 507]; 

– „по сем свезли меня в монастырь Пафнутьев“ [ЛДР 

1990: 507]; 

– „как везли меня из монастыря Пафнутьева к Москве“ 

[ЛДР 1990: 507].  

Вышеперечисленные наименования соседствуют в произ-

ведении Аввакума с экклезионимами, образованными по единой 

модели и употребленными в формах, тождественных или близких 

к тем, которые используются в речевом обиходе до настоящего 

времени:  

– Пафнутьев монастырь („отвезли под начал в Паф-

нутьев монастырь“) [ЛДР 1990: 506]; 

– Андроньев монастырь („везли от патриархова двора до 

Андроньева монастыря“) [ЛДР 1990: 491];  

– Симанов (Симонов – Л. С.) монастырь („посадил в Си-

манове монастыре“) [ЛДР 1990: 491];  

– Спасов Каменный монастырь („после отослал на Во-

логду, в Спасов Каменной монастырь“) [ЛДР 1990: 491].  
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Автор „Жития“ не всегда использует слово „монастырь“; 

иногда он ограничивается только теонимом, агионимом (в соче-

тании с топонимом или без него) и вошедшим в название одной 

из обителей компонентом, содержащим информацию об отличи-

тельной характеристике храмового сооружения („Спасов Камен-

ной монастырь“). Когда речь идет о хорошо известной его совре-

менникам обители, Аввакум, подобно создателю „Повести о 

Савве Грудцыне“, вообще заменяет экклезионим описательным 

оборотом, смысловое ядро которого составляет топоним: „После 

тово вскоре схватив Никон Даниила, в монастыре за Тверскими 

вороты, при царе остриг голову, и, содрав однорятку, ругая, от-

вел в Чудов в хлебню…“ [ЛДР 1990: 491]. Аввакум использует в 

тексте название ворот, построенных в той части Москвы, которая 

носила название Белого города. Это позволяет автору жития 

точно указать местоположение монастыря, который располагался 

на территории, где в непосредственной близости от него находи-

лись другие обители. В результате становится очевидным, что в 

данном случае речь идет о монастыре, центром которого являлся 

Собор в честь Страстной Иконы Божьей Матери.  

Изучение памятников средневековой письменности поз-

воляет сделать выводы относительно того, как происходило фор-

мирование экклезионимов – одной из важнейших составляющих 

современной русской ономастической системы. В текстах встре-

чаются различные формы наименований культовых сооружений 

(официальные) и, в значительно большем количестве, неофици-

альные. Наличие разнообразных номинаций обусловливается, с 

одной стороны, широким распространением экклезионимов в 

народной среде, их постоянным функционированием в речи ши-

роких слоев населения, с другой стороны – отсутствием у авторов 

произведений четкой ориентации на нормы литературного языка. 

Становится очевидным, что большинство древнерусских книж-

ников воссоздавало те формы названий, которые чаще всего 

встречались в их повседневном речевом обиходе. Анализ произ-

ведений древнерусской литературы дает возможность утверж-

дать, что значительная часть экклезионимов, используемых в 

современной разговорно-речевой практике, получала свое языко-

вое оформление уже в средневековую эпоху. 
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ЗА КОМУНИЗМА И ПОСТКОМУНИЗМА В 

БЪЛГАРИЯ В ЛИТЕРАТУРНИТЕ РЕПОРТАЖИ  

НА ИЛИЯ ТРОЯНОВ 

КУЧЕШКИ ВРЕМЕНА. РЕВОЛЮЦИЯТА МЕНТЕ 1989 
 

Снежана Бойчева 

 
COMMUNISM AND POST-COMMUNISM IN BULGARIA IN 

ILIA TROYANOV‟S LITERARY REPORTS  

DOG TIMES. THE FAKE REVOLUTION 

 

Snezhana Boycheva 

 

Abstract: Ilia Troyanov‟s reports “Dog Times” present a thorough 

analysis and criticism of communist era and the post-communist period in 

Bulgaria.”The Fake Revolution 1989”, appeared after the changes, after the 

author researched the archives and interviewed the witnesses of the depicted 

events. In a nutshell, Troyanov‟s message is that communism has left deep 

marks not only in people‟s mentality, but it has also bequeathed to us the 

establishment. The social group of former favored people – security force 

officers, plant managers and party secretaries held Bulgarian economy 

hostage. Twenty years after the changes few things have changed in Bulgaria, 

the so-called tender revolution of 1989 has turned out to be a fake. The old 

structures of power have remained virtually intact under the cover of political 

and economic underhand dealings.  

 

Key words: communism, the post-communist period, Bulgaria, 

tender revolution of 1989. 

 

Обстоен анализ и критика на комунистическата епоха и 

посткомунистическия период в България представят литератур-

ните репортажи на Илия Троянов Кучешки времена. Революцията 

менте 1989, възникнали след промените, след като авторът дълго 

време проучва архивите и интервюира очевидци на описаните 

събития. В резюме посланието на Троянов е, че комунизмът е 

оставил дълбоки следи не само в манталитета на хората, но ни е 

завещал и своята върхушка. Тази социална прослойка от бивши 

облагодетелствани лица – офицери от държавна сигурност, ди-

ректори на заводи и партийни секретари – държат като заложник 
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българската икономика. Двадесет години след промените малко 

неща са се променили в България, така наречената нежна рево-

люция от 1989 г. се оказва революция менте. Старите структури 

на властта остават по същество непокътнати под прикритието на 

политическо и икономическо задкулисие. Те все още имат пос-

ледната дума, независимо от това коя партия управлява в мо-

мента. Марионетният характер на всички български правителства 

е причината за редките, но бурни протести на българите. 

Корупцията, криминалността и задкулисието са според Троянов 

характеристиките на българския преход. Литературните 

репортажи обхващат всички области на обществения живот – 

политика, икономика, банки, култура, наука. На българските 

интелектуалци не е спестена критиката за липсата на духовен 

авангард в тяхно лице. Нещо повече, с многобройни примери 

авторът демонстрира подкупността и сервилността им спрямо 

старата власт. Малкото на брой истински дисиденти, 

концлагеристи и политически затворници биват изтласкани от 

сферата на активната политика от псевдоопозицията, рекрутирана 

и купена от редиците на бившата комунистическа партия и 

нейния репресивен апарат. „Напазаруваната” опозиция по-скоро 

колаборира с наследниците на комунистическата власт, 

отколкото им противостои. Конкретни примери онагледяват 

тезата за „напазаруваната” опозиция, която имитира гладна 

стачка, като при залез слънце „стачкуващите” се оттеглят на 

вечеря в съседен луксозен ресторант и споделят презрението си 

към тълпата, която ги подкрепя. Жертва на тази политическа и 

социална мизерия е българското общество. Печеливша е само 

малка част от него, така наречената мафия, която за разлика от 

мафията в други страни, включва държавни служители [вж. Groß 

1999]. Литературните репортажи на Илия Троянов представляват 

протест срещу овчедушието и фатализма на българите [вж. 

Ahrends 1999], целенасочена провокация, която да разтърси 

социалната летаргия в посткомунистическа България [вж. 

Троянов 2012: 14].  

Преводачът на „Кучешки времена” на български език 

Пенка Ангелова синтезирано обобщава основните съдържателни, 

структурни, стилистични белези, основните мотиви и ракурси в 
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посланието на литературните репортажи на Илия Троянов, както 

и предисторията на тяхната поява на българския книжен пазар: 

Докато романът „Светът е голям и спасение дебне 

отвсякъде“ излезе на български още през 1998 година, макар и в 

много малък тираж и лошо разпространение, „Кучешки времена“ 

трябваше да чака почти десет години, за да бъде публикувана в 

обновената си версия. Тогава не се намери българско 

издателство, което да издаде книгата, а преводачката, към която 

издателството на Илия Троянов се е обърнало, го попитала с 

родна черноока наивност: „Как можете да пишете така за 

България?“ За България или добро или нищо. Особено пред 

„чужденците“. Това всяко дете го запаметява от най-ранно 

детство, обвързано със задължението, да се гордее, че е българче, 

защото освен гордост, българската идентичност не допуска други 

чувства. Когато тази книга се чете в България, тя се възприема 

като история и това е заслугата на Илия Троянов, че тази история 

се запазва в културата на спомена – с наглите цитати на Тодор 

Живков и опортюнизма на българската преса. Когато се чете в 

Германия тя, създава впечатлението на сюрреалистична 

литература – същите тези нагли цитати и опортюнистично 

поведение се възприемат като литературни похвати: за 

чуждестранния читател е трудно да си представи, че това не е 

измислица или авторов хумор. Един колега, професор от 

(западно)германски университет, например беше убеден в 

умението на Илия Троянов да преувеличава – литературен похват 

в немскоезичната литература от последните няколко десетилетия. 

Самият Троянов определя книгата си като репортаж. Книгата на 

Илия Троянов „Кучешки времена“ е репортаж, в който е 

документирана информацията от последния половин век, въз 

основа на наблюдения и интервюта както с успели, така и с 

неуспели политици, с работници, селяни и с жертвите, които и до 

ден днешен биват „криминализирани“ от българската политика, 

за да не се допуснат до политическата сцена и до решаващите 

институции и съвети, които биха могли да разкрият 

престъпленията на извършителите и тяхната приемственост. 

Въпреки документалния характер книгата притежава 

характерната за Троянов строга художествена структура, 
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преминаваща през всички прослойки на обществото и създаваща 

панорамата на едно обезверено население, изоставено на 

произвола на вчерашната диктатура и днешна олигархия. 

Отворената рамкова структура, започваща с „лебедовата песен“ 

на бившия тоталитарен главатар съдържа антиципиращ характер 

на предстоящата история и внушава по структурен път 

властовата конспирация. Това е репортаж за България и 

българския политически живот през последните пет десетилетия, 

написан в най-добрата традиция и с понятийния апарат на 

немското антитоталитарно – това ще рече антинацистко и 

антикомунистическо – мислене. В традицията, създадена от 

философи като Хана Аренд и Адорно, навлязла в образователната 

система на немските училища и университети, формирала езика 

на германската демокрация. Две характерни понятия има в този 

език, формиращи отношението към миналото, които би трябвало 

да намерят своя адекватен превод и в другите езици, защото няма 

страна, която само да се гордее с миналото си, в чиято история да 

няма и срамни, престъпни периоди. Обаче в националистичните 

дискурси твърде рядко се разсъждава и се рефлектира по този 

въпрос. Това са понятията за преодоляване на миналото 

(Vergangenheitsbewältigung) и опозицията извършител-жертва. В 

немската традиция преодоляването на миналото става по 

критичен начин като осмисляне и справяне с това минало. И това 

критично осмисляне формира споменната култура на даден 

народ. Книгата на Илия Троянов е опит и призив към такова 

преодоляване на миналото в манипулираното и завоалирано от 

митове българско настояще. В българския език няма опозиция 

„извършител-жертва“ (Täter-Opfer), обичайната опозиция е 

„престъпник-жертва“, която създава непреодолима пропаст 

между двете понятия. В общественото съзнание престъпникът 

трудно се осмисля като жертва. Това, че тази опозиция липсва в 

българския език, не означава, че тя не съществува, това означава 

само, че в общественото мнение това състояние на нещата се 

манипулира и завоалира – факт, благодарение на който 

извършителите от времето на комунизма можаха да навлязат и 

сформират мафиите на извършителите по времето на фасадната 

демокрация. А жертвите си остават същите и биват 
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криминализирани. За осмисляне на миналото е необходима и 

нова понятийност, един нов свят трябва да намери своя нов език. 

„Погледът отвън“ на Илия Троянов подрежда и изважда 

информацията „отвътре“, от „авгиевите обори на 

посткомунистическата българска действителност“ (Милен Радев), 

в чийто топъл оборен уют едно цяло общество все още 

продължава да преживя старите митове, да се изживява като 

жертва и да не търси отговорност от извършителите. В 

„Разкрепостеният глобус“, сборник от репортажи, Троянов 

поставя „опита“ от посттоталитарна България в постколониалния 

дискурс на освободилите се, освободените, разкрепостени и 

разюздани сили на произвола в глобален мащаб. С текстовете си 

и филма за България Илия Троянов проявява своята писателска 

отговорност и гражданска съвест на световен гражданин и 

писател. По този начин е формулирана професията на писателя 

и от Елиас Канети: „Щом чрез думи може да се постигне толкова 

много, защо да не може също чрез тях то да се предотврати? Не е 

изненадващо, че хора, които боравят повече от другите със 

словото, разчитат повече на силата му”. Силно се надявам, че 

тази книга ще внесе свежа струя в българската споменна култура, 

ще насочи интереса към близкото минало, към неговите 

извършители и жертви. Тъй като истината е документарна и тя 

трябва да се събира от живите свидетели. Останалото са митове 

[Ангелова 2011]. 

Основни акценти в настоящото изследване на 

комунистическото минало и посткомунистическото настояще на 

България в литературните репортажи на Илия Троянов Кучешки 

времена. Революцията менте са: 

   

Извършители и жертви 
 

Към отъждествяването на двете диктатури нa XX в. в 

литературните си произведения Троянов присъединява 

категорично и героите от Кучешки времена в лицето на бивш 

концлагерист: „Кажи на германските нацисти, че могат да се учат 

от тукашните престъпници” [КВ 32]. Нещо повече, по жестокост 
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престъпленията в Белене надминават тези в Дахау и др. 

германски лагери. 

Метафората на Троянов за „онемяването”, неговоренето 

за престъпленията на комунизма, освен в контекста на страха и 

цензурата, би могла да се постави във връзка с вътрешната 

цензура, самоналагането на мълчанието като необходима 

предпазливост предвид наложеното от комунистическия режим 

санкциониране на инакомислието като престъпление. Дори 

наследниците на политическите затворници години наред се 

страхуват и срамуват да говорят за своите близки (деца се 

отричат от бащи), тъй като последствията са страшни за 

поколения напред. Стига се дотам, че след промените истински 

репресираните се възприемат едва ли не като „деспотични 

фанатици”, които дори само с присъствието си напомнят на т.нар. 

нормален гражданин за „безбройните малки компромиси, които 

самият той е допускал и които би искал да забрави”. „Този народ 

не иска да си спомня. Най-доброто, което може да ти се случи в 

политическия живот, е да нямаш биография – ние с биографиите 

само подклаждаме лошата съвест на останалите” [КВ 26 и сл.]. 

Самоналагането на „бели петна” в индивидуалната и 

колективната памет е свързано с дискурса за социалния 

миметизъм, примиряване и приспособяване по време на 

тоталитарния режим с цел социално и професионално оцеляване 

и избягване на потенциални жертви (масов конформизъм). 

Веднага трябва да се отбележи, че тезата за мълчанието и 

премълчаването като тип поведение е само констатация, а не 

присъда, защото засяга живота и съдбата на големи маси от хора 

в условията на диктатура. Тази тенденция, макар и с друг, но 

също толкова тоталитарен ракурс, продължава и след промените 

– стремително се увеличава броят на дисидентите, 

репресираните, демократите, голяма част принадлежащи към 

бившите властови структури. Именно социалната мимикрия 

изтласка на преден план хора, нямащи нищо общо с истински 

репресираните (физически, психически и духовно), които не 

заеха онези социални и политически позиции, които имаха 

дисидентите в другите постсоциалистически страни [вж. 

Знеполски 2008: 84 и сл.].  
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Фарсовият процес против престъпленията на 

диктатора Живков 
 

Фарсовият процес срещу престъпленията на диктатора 

Живков „показва всеобхватната снизходителност към 

престъпленията от миналото. Вместо обвинения срещу 

човечността и човечеството, тежка държавна измяна, съдът можа 

да го обвини единствено в злоупотреба с власт (раздаване на 

жилища, вили и коли). След присъдата по хуманни съображения 

(„стар и болен човек”) той бе оставен мирно и спокойно да 

доизживява старините си. „Пресата го маркираше в одеждите на 

жертва и отчасти дори на мъченик”, носталгията на социалните 

низини го посрещаше с цветя. Дори типичният му смях се върна, 

„самодоволен и нагъл”, нещо повече, диктаторът отново владее 

медийно положението, както преди 1989 г. „послушната преса” 

отпечатва без никакъв коментар най-вероятните лъжи, не му 

задава ни един неудобен въпрос, „който би могъл да смути 

Живков и нахалната му арогантност”. Два диаметрално 

противоположни разказа за него запазва колективната памет: 

разказът за „Тато” и разказът за „разбойника и тиранина” [КВ 35 

и сл.]. Отделна тема е въпросът за самопреценката на диктатора, 

който твърди: „Аз никога не съм бил диктатор”. Няма да 

навлизаме в историческите основания за и против едно такова 

твърдение, ще останем при езиковите характеристики и 

произлизащите от тях психологически особености на изразителя 

на подобно твърдение. То много прилича на патологията на 

болния от различни зависимости (алкохолици, наркомани), които 

не са в състояние да прозрат проблема си и следователно не 

могат да поемат отговорност: „Няма причини да се съжалява за 

станалото, напротив – гордея се с него”. В случая към вътрешната 

невъзможност критически да се преосмисли миналото трябва да 

се прибави и една напълно осъзната стратегия за легитимация на 

това минало, която в средите на номенклатурата и обслужващите 

я обществени кръгове тече от самото начало на прехода и 

продължава под различни форми и днес. Това са случаите, 

„когато извършителите сами си опрощават престъпленията”, тъй 
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като в България (но и в цяла Източна Европа), “систематично 

организирани и институционално проведени престъпления 

остават без възмездие” (Мирчо Спасов, “садист и масов убиец”, 

по формални причини не можа да бъде обвинен) [КВ 37, 41]. В 

този смисъл като обобщение на възможността за преосмисляне на 

близкото минало може да послужи цитат от Троянов: “В 

България преодоляването на миналото, в каквато и форма да е то, 

е обречено на неуспех просто поради причината, че нито в 

личния, нито в обществения живот това минало не е минало. 

Обратът от 10. Ноември 1989 г. в много отношения беше 

симулация. И тъй като не е имало погребение, не може да се 

направи аутопсия” [КВ 37 и сл.].  

 

Oпозицията  
 

Троянов обръща особено голямо внимание на 

трансформационните процеси и на формирането на опозицията 

преди и след 1989 г. Без да изпада в типичното за тоталитарната 

система, но и за българската културна общност като цяло, 

конспиративно мислене, той привежда факти свидетелства на 

живи участници в тези събития за участието на 

комунистическите структури във формиране на т.нар. опозиция 

[вж. КВ 65–75]. Тук ще демонстрираме най-важните послания, 

които отправят към читателите споделените пред Троянов 

отчасти неизвестни и непубликувани свидетелства. Процесът на 

формирането на опозицията започва далеч преди 10.11.1989 г. с 

подмяна на автентичните опозиционери, лежали в концлагерите, 

като Илия Минев, Петър Манолов, Стефан Вълков. В България не 

може да се говори за масово дисидентско движение като в 

другите социалистически страни, където има повсеместни и 

непрекъснати във времето опозиционни действия. Те липсват у 

нас главно по причина на това, че опозиционерите са по-скоро 

индивидуални изключения, отколкото организирани групи, които 

бързо са „прибирани” в затворите от структурите на Държавна 

сигурност. Въпреки това доста голям брой хора по политически 

причини населяват концентрационните лагери и затворите. До 

организирана съпротива се стига едва през 1988 г., дълго след 
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огласената от Москва перестройка, която в България се 

възприема по-скоро като имитация на промяна („переструвка”). 

Такъв е и Живковият курс по това време: „да се снишим, докато 

ни отмине бурята”. У друга част от партията обаче проработва 

инстинктът за самосъхранение [КВ 113], тя умело надушва 

вятъра на промяната, но не за да се промени в духа на времето, а 

за да се погрижи за собственото си оцеляване: така партийните 

кадри реализират превръщането на политическата си власт в 

икономическа, моделират политическия живот в България така, 

че той да имитира демократични промени, но в същността си да 

бъде направляван от стария нов елит, предрешен и декориран с 

атрибутите на „новото време”. Част от тази „промяна” е 

създаването на опозицията, която според свидетелите в 

репортажите на Троянов с малки изключения (Желю Желев като 

публицист и философ) няма нищо общо с опозиционното 

мислене, още по-малко с принесените жертви в името на 

демократичните ценности. Автентичното дисидентство в лицето 

на концлагеристи и политически затворници, т.е. истински 

репресираните, основават през 1988 г. Независимото дружество 

за защита на правата на човека. Още същата година то се сдобива 

с конкуренция – Клубът за подкрепа на гласността и 

преустройството, в който наред с инакомислещи като Желю 

Желев, Блага Димитрова и Радой Ралин се инфилтрират т.нар. 

„допускани дисиденти” [КВ 67], които искали да действат 

напълно легално в рамките на властващата система. Стига се 

дотам, че Желев едва ли не се извинява за протестната акция на 

14.12.1989 г.: „След всички тези години (на инфантилизиране и 

покровителствено отглеждане – С.Б.) ние сме отвикнали от 

такива крайности. Затова ние отново призоваваме към култура и 

толерантност. Ние нямаме нищо общо с екстремистките изяви” 

[КВ 100]. Десетилетията тоталитаризъм така са сплашили всички, 

та дори бунтарите не се осмеляват да бъдат непослушни: де 

факто „опозицията призовава към толерантност спрямо 

диктатурата” [КВ 101]. За „насочването” на официозното 

дисидентство в „правилната” посока говори и първата декларация 

на клуба, в която дисидентите подкрепят Юлския пленум на БКП 

и декларират, че искат да избегнат всякаква конфронтация с 
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режима. По всичко личи, че в България не е имало както масови 

форми на дисидентство, така и дисиденти от руски тип 

(Солженицин, Сахаров). Онези, които започват да дисидентстват 

след промените, се проявяват като една много умерена, повече 

конформистка форма на съпротива, с която бившите затворници 

и лагеристи не искат да имат нищо общо. Показателно за вида 

дисидентство в България и за неговите корени има изказване на 

Д. Станишев от 1996 г., което показва истинския генезис на 

антикомунизма сред българската опозиция: „Фактически 

партията създаде опозицията. Опозицията не беше двигател на 

събитията, а неин продукт. Твърдяха, че 10 ноември бил резултат 

на борбата на опозицията. Чак да ти стане смешно! (Д. Станишев, 

бивш член на Политбюро на БКП, интервю от 15.01.1996, цит. по 

КВ 74). Освен че е цинично, твърдението на Станишев е до 

голяма степен и вярно. Истинската антикомунистическа опозиция 

след 9.09.1944 г. минава в нелегалност и впоследствие емигрира 

от страната, а тези, които остават в страната и попадат в лагери и 

затвори, се превръщат след оцеляването си по разбираеми 

причини в послушни и кротки поданици, искайки да съхранят 

живота на децата и внуците си. „Партията, Държавна сигурност и 

вътрешният мръсник у човека са си свършили работата” [КВ 75]. 

И едва непосредствено преди промените се появяват дисиденти, 

„толерирани и даже одобрени от държавната власт”, 

„парашутисти” като Румен Воденичаров, който се появява от 

небитието „на голям модерен западен мотоциклет” и оглавява 

Дружеството, основано от автентичната антикомунистическа 

опозиция. „Впоследствие Воденичаров осуетява всякаква 

сериозна политическа дейност срещу комунистите и докладва 

редовно на Държавна сигурност” за събранията на Дружеството 

[КВ 72]. Подмяната на автентичната антикомунистическа 

опозиция по време на режима тече и на принципа: „Свестните у 

нас смятат за луди”. Така е „омаскарен” Петър Манолов, който 

живее като отшелник и пише аморални според властта стихове, 

ерго, „човек, който поставя системата под въпрос, може да бъде 

само ненормален” [КВ 70], без да обсъждаме различията в 

многобройните дефиниции за нормалност. Диагнозата лудост 

често се комбинира от вече рафинираната комунистическа власт 
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с предложение за „доброволно” напускане на страната, което и се 

случва с Петър Манолов, чието семейство е психически 

тормозено и физически заплашвано. Арсеналът за подмяна на 

истинската опозиция започва с изземване на архиви, лично 

имущество, минава през тормоз и заплахи и кулминира в 

изгонване от страната. Могат да се посочат още безброй примери 

за участието на БКП във формирането на антикомунистическата 

опозиция. Какво е учудването на френската преса, след като 

т.нар. българска опозиция слиза на летище Орли в Париж, 

придружена от Петър Младенов и Андрей Луканов, водещи 

функционери на БКП. Многозначителни са и реакциите на 

българските опозиционери, които на въпроса на български 

емигрантски организации за бъдещите мерки срещу режима, 

пребледнели и безпомощни, шепнешком молят за разбиране, че 

не могат да отговарят на такива въпроси: „Моля Ви, проявете 

разбиране, тук гъмжи от агенти, а аз искам да се върна в 

България”, прошепнала поетесата Блага Димитрова. „Ние също, 

госпожо Димитрова”, отговорил един дългогодишен емигрант. 

„Да, обаче аз искам да се върна в неделя”, заковала поетесата с 

професионален талант” [КВ 72]. Има рационални обяснения за 

подобно поведение на българската опозиция. БКП все още е на 

власт, страхът е дълбоко вкоренен, човешко, напълно човешко е 

да се опиташ да се самосъхраниш, когато пред очите си имаш 

безброй примери на затворници, лагеристи, терор, тормоз, 

интерниране, натиск, принуда и цялата скала от комунистически 

методи и похвати да се „интегрираш” в социалистическото 

общество. Троянов не съди, той само експлицира и логически 

доказва чрез конкретни свидетелства, че нито комунизмът, нито 

комунистите са си отишли след промените. Неговата констатация 

е за трайно тяхно присъствие и пагубно влияние в т.нар. преход 

към демокрация. Как се създават например „новите дисиденти”? 

„Новоизгряващите звезди” на съпротивата са незабавно 

привиквани от българската държавна власт, задържани за 

няколко часа, разпитвани учтиво и освобождавани с ореола на 

национални герои на гласността. Така Клубът за подкрепа на 

гласност и перестройка се превръща в инкубатор на бъдещите 

политици и държавници” [КВ 67]. Механизмът на подмяната на 
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автентичната с псевдоопозиция обхваща всички сфери на 

социалния живот, той бива внедрен не само в новите партии, но и 

в неправителствения сектор, като профсъюзи и граждански 

организации. Като пример за това Троянов привежда персоната 

на председателя на нововъзникналия опозиционен профсъюз 

Подкрепа д-р Тренчев, „син на привилигирован партиен кадър, 

работил дълги години в Алжир, където докторът посещавал 

френски училища. Последващ арест по описания вече механизъм 

прави от никому неизвестния доктор национален герой. 

„Половин година преди промените докторът вече е в най-добра 

изходна позиция за политическите интриги на плурализма” [КВ 

69], които неотказно и нетменно текат вече над двайсет години в 

репертоара на българския политически театър. Следващият 

описан от Троянов скеч е поредното „доказателство” за 

колаборацията на българските дисиденти със старите властови 

структури и за целенасочената подмяна на истинската с 

псевдоопозиция: той се разиграва на митинг на опозицията, 

където на подиума, наред с една трета дисиденти (Радой Ралин) 

са застанали две трети комунисти. „Старецът” в лицето на 

автентичната опозиция (Илия Минев) се опитва да се домогне до 

трибуната: „Старецът не успя да се покатери на трибуната. Не 

защото не му стигнаха сили. Почувства как го блъснаха надолу. 

Не е лежал толкова години в затвора, че да се остави да го спрат 

няколко ръце. Вдигна се… видя ботуша до рамото си, почувства 

ритника върху ръката си, ботушът го натискаше надолу, ритници, 

един от които погрешка го улучи в главата… Старецът не 

вярваше на очите и ушите си. Опита се да освирка новия 

генерален секретар на Българската комунистическа партия Петър 

Младенов. Гласът му се загуби… Разгневен и огорчен старецът се 

прибра вкъщи. На какво необичайно публично раждане на 

демокрацията беше присъствал, с майка проститутка, с баща 

Държавна сигурност и с генералния секретар на 

комунистическата партия за акушерка, който ту дърпа, ту 

притиска обратно новороденото. Илия Минев се сети за старата 

поговорка: денят се познава по сутринта” [КВ 79]. Оказва се 

дълъг ден, който трае и до наши дни. 
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Така описаната българска опозиция е всъщност част от 

българското тоталитарно общество, добре възприело принципите 

на отношения между политици и поданици: „Хората в политиката 

се движат от алчност за материални блага, но пред 

обществеността те се представят за особено безкористни… На 

събранията непрекъснато се играеха някакви игрички. Хората в 

ключови позиции решаваха при даване на думата кого да 

подминат, какъв да бъде дневният ред… Няма да станеш народен 

представител, няма да получиш пост, няма да получиш работа. … 

Това е перспективата, когато не си играч. Затова всички седят там 

послушно и понасят всичко” [КВ 119 и сл.]. Безпроблемно 

опозицията усвоява от старите властници демагогията, популизма 

и политическите трикове по една много семпла причина – всичко 

това е наблюдавано, възпитавано, манталитетно инфилтрирано в 

нацията, така че не може да бъде толкова лесно променено 

статуквото, въпреки патоса на митингите и лозунгите. Дори 

малкото истински опозиционери, представители на вътрешната 

емиграция като социалдемократа П. Дертлиев, подобно на дядото 

на главната героиня на Левичаров в романа Апостолов, не е в 

състояние да се справи с подмяната. Дертлиев споделя за своите 

сподвижници в СДС, че това не са хора, „които да гледат на 

миналото си като на стари грехове и да търсят ново политическо 

начало” [КВ 122]. Т.е. липсва всякаква критическа равносметка за 

близкото минало, преходът липсва, свидетели сме на една 

политическа пързалка, която премести едни хора от миналото в 

настоящето. Това безкритично отношение към събития и хора 

довежда до „тайни преговори” на водачите на опозицията с 

комунистите – цената на мирния преход трябва да се изтъргува и 

да бъдат изолирани всички, които искат чисто, ново начало: така 

е злепоставен и концлагеристът Дертлиев като убиец, агент, 

заплашен е с убийство, тъй като Социалдемократическата партия 

по брой на членовете е истинска заплаха за статуквото, само тя с 

цената на кръвопролития може да свали комунистите от власт и 

да се започне на чисто [вж. КВ 126]. Истински репресираните 

като Дертлиев се избутват на преден план единствено като 

“примамка за електората”, но не и при определяне на 

депутатските листи. А по време на заседанията на СДС 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХV А, 2014 г.  

 

 157 

„доносници като Румен Воденичаров и Петко Симеонов грабваха 

мобилните си телефони на неизвестни задкулисни играчи” [КВ 

145]. Извън конспиративните теории не трябва да се подценява 

задкулисието, което Троянов тематизира, и което до ден днешен 

не е загубило своето значение като основен управленски фактор. 

Псевдоопозицията произвежда съответно символичен 

(псевдо)протест. Иронията на Троянов не подминава и гладната 

стачка на 39-мата депутати срещу комунистическата 

конституция. Стачкуващите са настанени в суперлукс хотел 

срещу палатковия лагер, има „дежурни по гладуване”, тълпата 

театрално и мелодраматично ги приветства, те, от своя страна, 

също толкова театрално припадат в мизансцена и надигайки се 

героически, се покланят като в гръцка трагедия, след което 

следва прозата: „Знаеш ли типовете, които ни подкрепят и за 

чиято свобода искаме да умрем, са или полуидиоти, или 

алкохолици и наркомани” казала бъдещата министърка на 

културата Елка Константинова на бъдещата вицепрезидентка 

Блага Димитрова (последната лично свидетелства за това пред 

Илия Троянов). „След това обаче стачкуващите, както всяка 

вечер, изчезнали в хотелите си – а народът по домовете си, – за да 

си починат и сладко да си похапнат. Те така се нахранили, че 

лекарите престанали да се тревожат за кръвната им картина, а 

само от време на време, по-скоро символично, им вземали кръв” 

[КВ 152]. Развръзката на драмата е също в стил соцреализъм, с 

много патос и малко почтеност вездесъщият „вожд” на 

профсъюза Подкрепа, „силно запотеният, надебелял” доктор 

Тренчев изрича следните мъдри думи към протестиращите: „не се 

безпокойте, няма да ви оставим да умрете. Изтърпете още 

няколко дни и ние ще издигнем някой сърцераздирателен апел от 

името на федерацията. Ще кажем, че трябва да живеете за 

България и че народът иска да работите за неговото благо и така 

нататък, и така нататък” [КВ 151]. Същите клишета, същите 

хитрини, същото задкулисие, същата демагогия, като изключим 

гладната стачка и стачката въобще, каквато никой не смее да 

обяви по време на социализма, всичко останало звучи по 

комунистически. В романа си „Светът е голям” Троянов подкрепя 

по същество протеста срещу „комунистическата” конституция и 
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срещу т.нар. опозиционни партии, до една производни на БКП, 

чрез думите на Златка, която изразява неговия скептицизъм 

относно смисъла на нежната революция, при която не се проля 

кръв, но която удължи с две десетилетия властта на БКП и ДС, а с 

това и агонията на прехода за масата от хора: „Конституцията е 

напсувана с абсолютно мнозинство… Трябваше да ги изколим 

всички до един, тия мръсници…” [Светът 154 и сл.]. 

На гореописания псевдопротест Троянов противопоставя 

протеста на младите хора, които заради комунистическите 

„мурафети” след 1989 г. демонстрират през 1990 и 1997, след 

което огромната част от тях напускат страната. Същите тези 

протести в последния момент са яхнати от напазаруваната 

опозиция, което практически ги неутрализира и възпрепятства 

декомунизацията на страната и прави възможно преминаването 

на всички имоти на БКП „в частна, юридически ненакърнима 

собственост”. Троянов специално обръща внимание на факта, че 

протестиращите не предявяват конкретни искания извън 

емоционалните изблици „Червени боклуци”. Довела България до 

икономическа катастрофа, БКП с облекчение предоставя властта 

на създадената от нея опозиция, за да осъществи „бруталните 

условия на Международния валутен фонд, непопулярните мерки, 

което в крайна сметка довежда до трайното отстраняване и 

ликвидиране на опозицията от власт” [вж. КВ 172 и сл.], с което 

стратезите на БКП изпълниха задачата на прехода – да останат на 

власт в задкулисието като икономическа и финансова олигархия. 

Цяла глава в Кучешки времена е посветена на липсата на 

опозиционно поведение у псевдоелита на българските 

интелектуалци, които се чувстват презрени от комунистическата 

власт, но забравят, че много от тях бяха „най-верните слуги на 

тоталитарния режим”, „интелектуални лакеи”, „част от апарата на 

партията” (правителствени писатели, журналисти, публицисти, 

артисти, художници), „верноподанически” правейки поръчково 

изкуство, което децата, студентите трябваше да изучават, и на 

което възрастните трябваше да се възхищават: „Дори научните 

им открития бяха насочени според нуждите на партията”. Повече 

репродуктивност, отколкото креативност открива Троянов в 

представителите на социалистическия интелектуален „авангард”, 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХV А, 2014 г.  

 

 159 

за който празнодумието, нищонеказването са се превърнали в 

начин на оцеляване, да не би „да изкажеш неподходяща мисъл”. 

Тази неестествена вербална поза продължава и след 1989 г., тъй 

като се е сраснала с рефлекса за самосъхранение, нея Троянов 

квалифицира като „вербална воня”. За отбелязване е, че повечето 

политически активни интелектуалци са от идеологическите 

институти, след 1989 г. те бързат да обърнат палачинката, но ги 

издава именно „патетично поднесената фразеология”, „следствие 

на някогашния партиен надзор”, която много прилича на 

фразеологията и на патоса на партийните конгреси. Динев 

опровергава в романа си мита за „извоюваната от интелигенцията 

свободна територия” чрез героя си Йордан, символ на „дългата 

верига”, на която е държана народната интелигенция. Този мит за 

свободомислието е следствие на факта, че не са били 

публикувани определени книги, че са били интернирани отделни 

интелектуалци. „Да погледнем в чекмеджетата”, призовава 

Троянов, кои книги са забранени и що за „свободни мисли са се 

скрили под шапка невидимка”. Тук авторът загатва темата за 

езоповия език и пренебрегва, най-малкото омаловажава характера 

на възможните репресии, тъй като те не са възпроизводими с 

думи. Това, което е правдоподобно обаче, е надценяването на 

вътрешната емиграция у хората на изкуството и изкушението, на 

което много от тях, разбираемо или не, се поддават, за да 

съхранят себе си и изкуството си. Друг е въпросът, може ли 

подобно изкуство, лишено от „смелост” според Троянов, да роди 

потенциален капацитет за съпротива срещу режима. Темата за 

скритите манускрипти доказва тезата: „честните (писатели – С.Б.) 

замлъкват, мълчат толкова дълго, че в деня, в който могат да 

говорят свободно, заекват като застаряващият Каспар Хаузер. 

Това дава отговор на въпроса защо почти нищо не се намира в 

чекмеджетата… Най-добрите (писатели – С.Б.) са били 

унищожени, предали са се или са се продали, а от посредствените 

нищо не можело да се очаква”. В подкрепа на тезите си за 

възможността интелектуалецът да бъде купен от властта, Троянов 

разказва конкретен епизод с първата жена на чичо му, „дъщеря на 

високопоставен функционер”, която си купува приемането в 

университета, висшето образование, назначението и за да се 
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отплати за „услугите” на номенклатурата, става част от 

системата, която защитава със всички средства. Частният случай 

е репрезентативен за репродукцията на режима в лицето на 

неговите верноподаници [вж. КВ 174 и сл.]. “Лакейският 

манталитет”, който се създава у българската интелигенция по 

време на социалистическа България, затруднява приобщаването 

на интелектуалците към демократичните процеси след 1989 г., 

тъй като демокрация означава за тях от време оно да се изравнят 

с „простаците”, „простаците да имат думата наравно с тях”. В 

този контекст Троянов акцентува върху една важна страна от 

манталитета на българина въобще, не само на българския 

соцгражданин: да търси другаде вината за собственото си 

неблагополучие: „Дори и за собствена им (на интелектуалците – 

С.Б.) вина бяха виновни комунистите, заради тях „ние не знаехме 

накъде да тръгнем, „нямахме опит”, „бяхме наивни и трябваше да 

си платим за това” [вж. КВ 178]. 

Tака, както след 9.09.1944 г. новата власт, използвайки в 

пълна степен партийния си монопол в кадровата политика, 

изтласква антифашистите на заден план, заменяйки ги с 

псевдоборци против фашизма и капитализма (осмосептемврийци, 

хора с неясна биография, вж. Диневия герой в Ангелски езици, 

псевдопартизанина Светлин), така след 1989 г. все още силната 

българска комунистическа партия отстранява дисидентите от 

реалната политика. Изолирането на истинската 

антикомунистическа опозиция (дългогодишни концлагеристи) и 

създаването на фасадната опозиция (ерзацопозиция) в лицето на 

т.нар. природозащитници и борци за човешки права, 

целенасочено делегирани от средите на Партията и ДС или 

неуспели хора, възползващи се от мътните времена, за да 

изплуват на повърхността, Троянов демонстрира и обяснява 

именно с мултиплицирането на комунизма в мисленето, 

действието и особено в манталитета. В основата на тези 

„размоножителни” процеси откриваме причината за дългия, 

мъчителен и неясен преход от социализъм към демократично 

устройство и управление [вж. КВ 63]. 
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Псевдоперестройка и псевдопромяна 
 

Още в годините на т.нар. реален социализъм се подготвят 

основите на псевдопромяната, на метаморфозата на кадрите на 

режима в условията на перестройка и промяна на обществените 

отношения.  

Трансформацията на номенклатурата (ДС, 

външнотърговски служби, дипломати) от политически всемогъщ 

субект в също толкова силен икономически субект започва 

според Троянов далеч преди промените през 1989 г. със 

създаването на Външнотърговските дружества като „TEXIM“, 

които транслират партийни и държавни капитали в чужди ръце. 

Източването на държавата има дълга история, не само по време 

на перестройката, но още в 70-те и 80-те години то се извършва 

чрез външнотърговските дружества. „Духовният баща …на тези 

активности се намира в Политбюро и се казва Огнян Дойнов” 

[КВ 277]. През перестройката броят на точещите държавни пари 

външнотърговски дружества достига 400, че се наложило 

Външнотърговското министерство да създаде специален отдел, 

начело на който застава Георги Пирински [вж. КВ 278]. По-

голямата част от тези дружества са нерентабилни, но държавата 

продължава да финансира съществуването им, за някои от тях 

няма никакви данни и координати, те не декларират печалба или 

не я изпращат в България, не плащат данъци [вж. КВ 279]. Това 

обяснява „предназначението” на тези дружества за други цели 

извън външнотърговската дейност на България. При обявяване на 

мораториума върху външния дълг от Националната банка 

безследно изчезват два милиарда, потвърждава проверка на 

Държавната прокуратура. Изчезването на милиарди 

непосредствено след промените в постсоциалистически страни е 

типичен феномен – в бившата ГДР изчезват над 25 милиарда и 

никой не се интересува от този факт, което се случва и в България 

[вж. КВ 282 и сл.]. 

Троянов привежда конкретни примери за феномена 

източване на външнотърговските дружества. Какво е учудването 

на българската емигрантска диаспора в Париж, когато в 

далечната 1975 г. уж „бежанецът” Симо, зет на генерал Шопов, 
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шеф на ДС, купува в Париж луксозен ресторант, живее в 

баровски квартал, когато всеки от емигрантите „в първите години 

на бягството си е трябвало да се бори за оцеляване”. Цинизмът на 

Симо достига връхната си точка, когато той се хвали, че сам бил 

спечелил в социалистическа България 300 000 долара, пренесени 

в „куфар” в Париж. Откъде идват парите, е било ясно за всички 

дипломати, посещавали редовно Симовия ресторант, които са 

„вътре в играта” [КВ 187 и сл.]. Така изглежда част от 

алтернативната памет относно тезата, че никой не е вярвал в 

краха на системата, че са я смятали едва ли не за вечна. Това 

клише като много други има задачата да създава илюзията за 

непоклатимост и стабилност у „непосветените”. Много рано 

„посветените” в гнилата черупка на режима са предвиждали този 

крах и според Троянов планомерно, целенасочено и в своя полза 

са подготвяли гореспоменатата трансформация в задкулисието на 

паралелната или сенчеста икономика. А Симо е дребна риба, 

офицерът от ДС Георги Найденов, избран за шеф на 

външнотърговското дружество, разполага с милиони и „раздава 

лимузини и луксозни апартаменти” като подаръци [вж. КВ 188 и 

сл.]. Троянов цитира на това място Блага Димитрова, която 

разказва, как сътрудници на посолството ни в Лондон ѝ показали 

цяла една улица с къщи, собственост на българската 

номенклатура, и то в такава част на града, където квадратният 

метър струва около 20 000 паунда.  

Случаят ТЕКСИМ впоследствие се превръща в наръчник 

за източване на държавните фирми, чрез създаване на фиктивни 

дъщерни фирми, многократно сменили собствениците, участие на 

подставени лица, вкл. чужденци, които дават името си, за да 

създадат фалшиви документи и т.н. [вж. КВ 194 и сл.]. За целта 

веднага след 10 ноември 1989 г. контролираното от комунистите 

Народно събрание гласува нарочно допълнение към Указ 56, с 

което се премахва задължителната регистрация на 

външнотърговските дружества, с което окончателно се заличават 

следите за техните банкови сметки и баланси [вж. КВ 196 и сл.]. 

Вътре в страната действа механизмът на директорите [Петър 

Арабаджиев, КВ 205 и сл.], които „подготвят” предприятията за 

смяна на собствеността в своя полза чрез подставени лица и 
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преднамерени банкрути, изкупуване на дъмпингови цени на 

камиони, складове, пазари. 

Смяната на политическата с икономическата власт, което 

дълго време преди 1989 г. е подготвяно от номенклатурата, 

отхвърля мита за вярата в непоклатимостта на комунистическата 

диктатура. И все пак това е нещо типично за прослойката, която 

на всяка цена под друга форма трябва да запази статуса си. 

Нетипично обаче според Троянов е за опозицията да 

съглашателства в този процес на подмяна с цел собствено 

обогатяване в комплот с комунистите [КВ 201]. Т.е. опозицията 

„не отстъпва нито по неморалност, нито по некомпетентност на 

комунистическата върхушка” [КВ 206]. Същевременно Троянов 

дебело подчертава, че тези процеси не са осъдени от развитите 

демокрации, напротив срещат одобрението на Запада „да не се 

оказва влияние с никакви регламенти или отнемане на 

собственост върху свободната игра на пазарните отношения” 
[КВ 206 и сл.]. Троянов цитира цинични пасажи от експертизата 

на американски икономисти, които апелират да се пренебрегва 

основателната тревога на населението, „че новите собственици 

и инвеститори са същите, които преди това са придобили 

собствеността си по незаконен начин”, нещо повече, трябва да 

се постигне „национален и международен консенсус” за това, 

че ограниченията, крадците да легитимират собствеността си, 

„биха се отразили парализиращо върху приватизацията”, с 

други думи крадците ще бъдат винаги подложени на риск да 

бъдат изобличени като такива и от това ще пострада 

инвеститорският интерес [вж. КВ 207]. Реституцията на земята се 

извършва също по криминален начин – тъй като местната власт, 

особено в селските райони (кметове, председатели на АПК-та и 

ТКЗС-та, местни партийни феодали), дълги години след 

промените е в ръцете на старата номенклатура, кадастри се 

унищожават или изчезват, – но това не пречи на членовете на 

ликвидационните комисии и селската номенклатура да се 

обогатят с най-хубавата земя, подменяйки парцели. Добрата 

техника се продава за символични цени (трактор за 15 кутии 

цигари) [вж. КВ 213]. Същата тази номенклатура, сдобила се със 

земя, председателства новите кооперативи и ги ползва, без да 
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плаща почти никаква рента на истинските собственици [вж. КВ 

214]. Така „България, която по традиция е изнасяла много и 

качествени селскостопански продукти, днес не може да задоволи 

собствените си нужди” [КВ 212], а номенклатурата се 

трансформира в новата земеделска мафия, която има много и най-

добрата земя, цялата техника, контактите с купувачите [вж. КВ 

218]. 

В Кучешки времена Троянов очертава трансформацията 

на политическата в икономическа власт въз основа на конкретни, 

нефикционални персонажи, какъвто е един от участниците в 

медийно небезизвестната афера АКРАМ Радослав Радославов, 

бивш „първи секретар на окръжния комитет на Комсомола, след 

което станал ръководител на Държавна сигурност във Велико 

Търново. След промените той отива в полицията и става неин 

регионален директор… напуска полицията и става икономически 

директор на АКРАМ” [КВ 229 и сл.]. Този персонаж е пример за 

това, че трамплинът за успеха е висок пост в бившата партийна 

йерархия, незаобиколимият фактор е ДС, където се създават 

зависимостите, а т.нар. преход може да се отъждестви с участие в 

силовите структури след промените, част от които работят в 

симбиоза с ъндърграунда, който ги изстрелва на върха на 

мафиотизираните структури, но вече с бели якички и легитимира 

криминалния капитал. 

След промените БСП се финансира чрез дялове от 

раздадени с лобиране кредити, при условие че 30, 40 процента се 

привеждат в касата на партията. „С тези пари Луканов искал да 

плаща разходите по изборната кампания и други сметки по 

пропагандата” [КВ 233]. Новосъздадените банки се превръщат в 

перачници за изпиране на „откраднатите държавни пари” [КВ 

235]. Решението кой ще получи банков лиценз, няма нищо общо 

„с обективните способности, а с принадлежността към 

номенклатурата и с личните контакти. Собствените хора, станали 

току-що свободни предприемачи, трябвало да бъдат подсигурени 

с кредити” [КВ 238]. Така раздадените кредити никога не се 

връщат, банките пирамиди или фалират, или се рефинансират от 

бюджета за сметка на данъкоплатците, на социалните плащания и 

за сметка на финансиране на обществения сектор (образование, 
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здравеопазване) [вж. КВ 236]. Така започва „златната 

заключителна офанзива на разбойническата номенклатура”, 

която увеличава държавния дълг от 3 до 1984 г. на над 10 

милиарда в началото на 1990, които изтичат в „частни банкови 

сметки на Запад” [вж. КВ 241 и сл.]. Троянов посочва конкретен, 

култов пример в банковото дело – впечатляващата кариера на 

Валентин Моллов, агент на ДС, изпратен да следи българската 

колония в Либия. Българските лекари и инженери, които 

отстъпвали две трети от заплатата си на държавата, плащат на 

Моллов отделно от държавния налог още 10 процента под 

заплахата, че ще доносничи за тях. С тази „мълчалива лихва” 

след 1990 Моллов открива Първа частна банка и медиен тръст 

около Петьо Блъсков. Никой, включително и напазаруваната 

опозиция, не пита за произхода на парите, напротив, всички 

партии, както и профсъюзът Подкрепа се възползват от 

щедростта на мутиралото междувременно в меценат на 

изкуството ченге. След фалита на банката „Валентин Моллов… 

си купил един гръцки остров, на който днес се наслаждава на 

плодовете на тежката си работа” [КВ 239 и сл.]. „…вчера 

комунисти, днеска демократи” [КВ 253], трансформира се не 

само политическата в икономическа власт, трансформира се 

авторитаризмът в псевдодемокрация.  

Троянов акцентува върху стройната и далновидна 

стратегия и тактика на режима за това, което ще остане след 

неговото падане като задкулисие, за създаването на новия, лоялен 

към това задкулисие политически елит. Част от тази стратегия е 

анализираното политическо замразяване на автентичната 

опозиция и рекрутирането (клонирането) на „противници” от 

собствените редици, при което става дума не само за партийни 

членове, а и за безбройни „безпартийни” лакеи [вж. КВ 75, 84]. 

Именно поради това политическо генно инженерство 

Комунистическата партия и опозицията само на повърхността 

изглеждат поляризирани. Плодовете на тази политика са ясно 

разпознаваеми в дългия процес на трансформация в България, 

наречен преход от тоталитаризъм към демокрация, в който 

задкулисието играе немаловажна роля. Този процес на 

„съвместяване” на жертвите и техните мъчители, които седнаха 
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на кръгли маси, за да се споразумеят за прехода, е характерен за 

почти всички източноевропейски страни. „В Полша на 

държавната власт ѝ трябваха почти десет години, за да отслаби 

радикалния профсъюз Солидарност, да го унищожи, да го 

разцепи, докато в него вземат връх опортюнистичните сили” [КВ 

76]. Но никъде ролята на задкулисието в лицето на тайните 

комунистически служби не получи такава дълга отсрочка за 

безпрепятстваното си функциониране в лицето на кукловодите на 

прехода. Разбира се, това, което повечето хора искаха да 

постигнат, е безкръвният преход, тогава масово се чуват призиви 

за мирен преход, да се избегне кръвопролитието или в най-лошия 

случай дори гражданската война, това е едната гледна точка. Но 

има и друга гледна точка, някои може би ще я нарекат екстремна, 

дори екстремистка. На всеобщата констатация, че България 

запази гражданския мир и това е, кажи речи, единственият успех 

на прехода, Троянов провокира с въпроса: „За какво ви е такъв 

мир? … Този мир струва на страната безброй жертви и това 

вероятно ще продължи години, ако не десетилетия?” ... този мир 

позволи на номенклатурата да си продължи криминалната 

дейност…” [КВ 102]. Троянов не уточнява вида и характера на 

жертвите, не бива да възприемаме буквално тази теза, но можем 

да се досещаме за нейните аспекти. Две десетилетия мирен 

преход взе много жертви, показва официалната статистика с над 

два милиона напуснали страната, подложени на геноцид 

пенсионери на границата на екзистенциалния минимум, 

първенство в класациите по детска смъртност, демографски срив, 

криза на духовността, която е в основата на социалната, 

икономическата, политическата криза. Нещо повече, мирният 

преход не само не отстрани номенклатурата, напротив той 

легитимира нейната власт за години напред. Липсва дори 

елементарното съзнание за политическа отговорност чрез 

постулиране на характерната за тази власт колективна, системна 

отговорност, т.е. анонимна безотговорност: „Ние не сме виновни 

за случилото се, се четяло между редовете на много от 

функционерите, а системата. Социализмът е мъртвороден, казва 

Живков малко преди падането си, за което не е виновен той, а 

Маркс и Енгелс. Защо партията, респ. номенклатурата трябва да 
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плаща сметките на господата Маркс и Енгелс?” [КВ 105]. Дори 

отчасти фикционализиран, цитатът от Живков носи посланието за 

„измиване на ръцете” след раждането и отглеждането на 

недоносчето „социализъм”. 

Голямата илюзия Троянов постулира като вяра в 

еволюционния път, нещо повече: „Само отделни хора искаха 

забрана на БКП или дори процеси срещу виновниците за 

престъпленията по време на режима на Живков” [КВ 136]. Тези 

искания не влизат в програмата на опозицията, която на практика 

заради депутатски места и постове съглашателства с комунистите 

и допуска големи компромиси като подмяната на 

опозиционността и липсата на юридическо преследване на 

тарторите на режима: „Седял някой си няколко годинки в затвора 

и си въобразява, че това му дава право сега да определя насоките 

в политиката” [КВ 137]. Това е коренът на подмяната, в 

опозицията влизат хора, възпитани от социализма, формирани за 

живот единствено в подобна обществена система, без минало на 

дисиденти и без визионерство за промяна. Затова и промяната 

няма как да се случи в България. „Революцията отгоре” („плод на 

алианса между части от партийния връх, службите по 

сигурността, интелектуалци и технократи”) стои в основата на 

Горбачовата перестройка алиас „переструвка” [вж. Знеполски 

2008: 337]. Решение на Секретариата на ЦК на БКП набелязва 

извънредни мерки за спасяването на „социалистическите 

завоевания”, за целта се формират партийни милиции от добре 

обучени в бойните изкуства спортисти [вж. ЦДА, ф. 1-Б, 

Секретариат], нещо, което поставя началото на т.нар. мутренски 

образувания и силови групировки. Тези оперативни групи, които 

за десетилетия ще се установят като основен политически и 

икономически фактор в България, си служат с прийоми и 

способи, вариращи властовите стратегии в рамките на 

комунистическия режим. Всичко това е в услуга на запазване на 

привилегиите на партокрацията, преминала в задкулисието, и 

загрижена за запазване на пълния контрол над обществото Така 

реалният социализъм в България слиза от историческата сцена, 

макар сянката на един имагинерен комунизъм да продължава да 

броди из посткомунистическото пространство” [Знеполски 2008: 
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340]. Aктивните мероприятия на БСП за овладяване на 

положението след „избухналата демокрация” продължават 

според Троянов с „изнасянето на показната витрина на партията” 

на поколението на комсомолските ръководители, „млади, 

динамични и пъргави абсолвенти на съветски дипломатически 

школи и американски колежи” като знак за новото, „чистото” 

начало на БКП/БСП с „нов имидж” и за преориентацията към 

новия голям брат САЩ [КВ 106]. На следващо място Троянов 

установява т.нар. показен плурализъм чрез атомизирането на 

опозицията както след 1944 г., така и след 1989 г. – създаването 

на възможно най-много партии, някои от тях „партии джуджета” 

с по пет, седем, десет члена” [КВ 122], което, от една страна, е 

белег на раждащата се демокрация, от друга страна, следствие на 

целенасоченото омаломощаване и омаловажаване на 

политическите конкуренти, за да триумфира столетницата, както 

и се случва в първите избори след 1989 г. Пример за подобно 

раздробяване на традиционно многочислени и силни партии след 

1944 г. е БЗНС със своите безброй разклонения в рамките на 

казионния БЗНС, който след разстрела на Никола Петков през 

целия период на социализма имитира двупартийна система, а 

всъщност е изцяло подопечна на БКП партия, на която се 

забранява да преминава числеността от 120 000 души при 

доминиращ аграрен профил на населението в България. Т.е. и 

процесът на атомизиране и отмяната на плурализма („разделяй и 

владей”) започва непосредствено след 1944 г. с практическото 

ликвидиране на традиционните български партии [вж. Hatschikjan 

1988: 497]. Навън обаче колаборационизмът с БЗНС се представя 

за плурализъм, двупартийност и добър (фалшив) имидж. Същата 

стратегия и тактика БКП продължава след 1989 г. [КВ 131 и сл.], 

създавайки дъщерни опозиционни партии. На практика всички 

партии са производни на БКП, не напразно след 1989 г. упорито 

курсира репликата: БКП се е разцепила на две – на БСП и на 

СДС. Тази реплика, макар и не съвсем справедлива, има своите 

основания в начина, по който се натрупва членската маса на БКП 

до 1989 г. Това е почти едномилионна маса от хора, повечето от 

които не са идейно обвързани и са най-удобните за тоталитарния 

режим. От тази аморфна маса се раждат както многочислената 
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партийна и държавна администрация, бюрократите със 

синекурни длъжности, така и по-късно т.нар. 

антикомунистическа опозиция [вж. Знеполски 2008:311 и сл.]. 

Въпреки дълбоките вътрешни противоречия (традиционно 

противоборстващи кланове) БКП/БСП се държи монолитно, 

когато става дума за противодействие на външния враг. Част от 

тактиката е популизмът, който е дълбоко вкоренен в българското 

публично пространство и все още „хваща вяра” сред 

избирателите. По своята стилистика програмата на БСП по нищо 

не се различава от познатите тезиси и съображения на ЦК на БКП 

(нищонеказващи текстове): на 70 страници „магически 

заклинания като капитализъм със социално лице, меки реформи, 

или хуманна реорганизация” не може да се намери „нито едно 

изречение за конкретната политика” [КВ 107]. Усилията на 

комунистическата партия да се задържи на власт, са успешно 

подпомогнати от наличните дисиденти с нулев опит в 

демократичните процедури и в опозиционните стратегии. „Във 

встъпителната си реч Желев уверява, че СДС в никакъв случай не 

се стреми да превземе властта. По-скоро с градивната си критика 

искали да служат като коректив на правителството. Успокоена по 

този начин, комунистическата партия веднага поканва 

опозицията на Кръглата маса… Пакт с дявола” [КВ 109 и сл.]. 

Тази смесица от популизъм, познати пропагандни клишета 

(градивна критика), социалистически манталитет (не искаме 

властта, тя според член първи принадлежи другиму) и опити за 

пасивно-просветителска опозиционност (коректив на властта) е 

видимо обречена, тъй като в демократичната практика партиите 

се борят за власт, за да изпълняват определени програми. В 

редиците на българската опозиция това не може да се случи, тъй 

като тези редици включват „комунисти от всякакъв вид …, 

преподаватели по марксизъм-ленинизъм, номенклатурчици, 

верни на линията журналисти, комсомолски активисти …, 

съветски граждани и абсолвенти от Съветския съюз, както и 

синове на висши партийни функционери, министри, прокурори, 

професори по марксизъм и офицери от Държавна сигурност, 

съдии, издавали смъртни присъди (Попов), криминално 

проявени, леки жени”, с една дума зависими, мотив, който 
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многократно разработват и Динев, и Троянов [КВ 111 и сл.]. Така 

много малко хора се усещат, че са вкарани в „болшевишки капан” 

– комунисти и опозиция си сътрудничат в разпределянето на 

постовете, опозицията служи за „смокиново листо, за прикритие” 

на продължаващата опека на държавна сигурност. И така 20 

години. Няма как в тези условия опозицията да изгради 

самостоятелни управленски кадри. „Пактът с дявола” е сключен 

на най-високо ниво, дори след свалянето на комунистическата 

власт с бунтове 1997 г., цената – неотваряне на архивите на 

службите. Няма друга страна в Източния блок, в която тези 

процеси да продължат толкова дълго. Но цената, която т.нар. 

опозиция плаща за съглашателството с комунизма, е пълното ѝ 

разграждане и отпадане от парламентарния живот, което е още 

едно доказателство в полза на тезата на Троянов за опозицията 

менте. За осуетяването на истинската революция говори 

приведеният от Троянов пример за нормалната политическа 

логика, съпътствала промяната в другите страни от източния 

блок: Български емигрант в разговор със Стефан Савов като 

председател на Парламента от т.нар. опозиция: „Защо си губите 

времето. Защо не конфискувате цялото партийно имущество и не 

ликвидирате репресивните институции?”. За изненада на 

емигранта „Савов започнал да ръкомаха като луд и да прави 

знаци, като показвал към тавана, към ъглите и се хванал за 

ухото”: … кабинетът на шефа на Парламента се подслушвал, 

години след промяната… Както се казва, без коментар. Т.е. тук 

наблюдаваме т.нар. интериоризиране на бившата комунистическа 

власт в структурите на уж-опозицията като декор, който на 

практика удължава живота на старите структури и кадри в 

управлението на страната. Като алтернатива остава 

биологическото им отпадане, доколкото функцията им не се 

унаследява от техните деца. Изводът на Троянов е, че между 

комунистическите кадри и създадената от тях опозиция е налице 

консенсус, а не нормалното в подобни случаи противопоставяне 

на идеи. Дълбоката причина за това Троянов индиректно открива 

в интернализирането на манталитета, формиран във времето на 

тоталитарната държава, че социалистическият обществен строй е 

нещо естествено, справедливо, непроменяемо. Според автора 
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именно от хора с такъв манталитет, а не от концлагеристи е 

съставена опозицията на българския преход. 

Нагласата да се „кооперира” с комунистите Троянов 

вижда в генеалогията на дисидентството, доколкото то 

съществува преди 1989 г. Главата на опозицията, президентът 

Желев, в далечните години преди и след интернирането му от 

София е склонен да вярва в промяната на системата отвътре и се 

бори за „социализъм с човешко лице”. Сам член на БКП след 

смъртта на Сталин, за когото рони горчиви сълзи, той се ползва 

от протекцията на видни другари (протекцията на Людмила 

Живкова той лично отрича) за издаването на фундаменталния му 

труд Фашизмът. Освен това вижда в политиката на Горбачов вид 

просветителски абсолютизъм, който ще помогне на 

интелигенцията и обществото да се обнови изцяло [вж. КВ 153 и 

сл]. На Желев – привърженик на еволюцията, а не на 

революцията – са присъщи утопиите и илюзиите на обществото, в 

което се е формирал като личност и дисидент. В книгата си 

Въпреки всичко. Моята политическа биография Желев сам 

твърди, че е влязъл в комунистическата партия като убеден 

антикомунист, за да се бори с идеологията на комунизма вътре в 

самата партия, и то ползвайки нейната собствена идеология и 

философски оръжия, което той обстойно аргументира с теорията 

на автентичния марксизъм [вж. Желев 2005: 86]. Една от 

илюзиите e, че „Желев едва ли е влязъл в партията със 

съзнанието да се бори с комунизма, в твърдението му можем да 

видим по-скоро пренасяне на по-късни нагласи в мотивиране на 

постъпки от ранната младост … само с партиен билет можеше да 

се отиде там, където искаш да отидеш да работиш” [Знеполски 

2008: 308 и сл.], при липсата на нормална алтернатива. 

Компромисното и непоследователното начало на Желев и на 

цялата опозиция спрямо управляващите е еднозначно доказуемо: 

„През май 1990 г. заявява пред български емигранти в Париж, че 

никога няма да допусне компромис с комунистите нито преди, 

нито след изборите. Само след няколко седмици, на 1 август 1990 

година, е избран от комунистите за президент” [КВ 156]. А както 

се знае, те не правят нищо даром, налице е тежък компромис с 

назначаването на генерал Семерджиев за вицепрезидент, а оттам 
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и за вече тематизираната от Троянов „услуга” за неразкриване на 

досиетата, която се прави на БКП и ДС (Семерджиев е спряган за 

един от манипулаторите на архивите на тоталитарните 

институции и служби). 

 

Социализмът и корупцията 
 

Социализмът и контрабандата Троянов онагледява с 

примера за министъра на спорта Лъчезар Аврамов, който 

натрупва голямо за тогавашните представи състояние, 

благодарение на контрабандата на лекарства, произвеждани в 

България, пренасяни от елитни спортисти в съгласие с 

митническите власти. Партийната върхушка е не само 

корумпирана, тя е корумпираща надолу по веригата, като 

осигурява чрез контрабанда липсващите в Народната република 

финансови ресурси за премиите на елитните спортисти, които 

официално получават единствено моралната награда на „Герои на 

НРБ”. Корупцията се разкрива и осъжда от съда единствено 

благодарение на появилата се завист в коридорите на властта, 

като осъдени са изпълнителите, мулетата, спортистите, а не 

главата. Главата се издига до външнотърговски министър – ярък 

пример за характерното за режима санкциониране чрез 

повишаване, типичен за механизмите, по които корумпираните 

управленски пластове само се разместват, без да бъдат 

отстранени от системата: „колкото повече крадял и лъжел, 

толкова повече се изкачвал в партийната йерархия” [КВ 267]. 

Както контрабандата, така и каналите за наркотици не могат да се 

реализират без участието на тайните служби, филиали на КГБ 

[вж. КВ 274]. Около три четвърти от хероина за Западна Европа и 

досега минава по балканската линия. С наркоканалите по времето 

на соца с един куршум се улучват два заека: хем се трови 

омразният Запад, хем се трупа така необходимата валута [вж. КВ 

273]. Като всеки челен опит и черноборсаджийството тръгва от 

Москва, където „партийните големци се отдавали на 

престъпността с гигантомания, отговаряща на скоростта на 

петилетните планове: хайверът, „черното злато”, било опаковано 

в консервни кутии с етикети моркови, грах, боб, които на Запад 
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се превръщат в хайвер, като огромни мрежи, от рибарите до 

митничарите, обслужват престъпната схема. Корумпирането на 

всички по веригата става по ценоразпис – Троянов привежда 

пример от управлението на небезизвестния Гайдар Алиев, в което 

всяка една служба си има съответната цена, от главния прокурор 

до директор на предприятие. Цената на Гайдар-Алиевата 

„свобода да прави каквото си иска” са кораби с диаманти, злато, 

хайвер, напитки, които се изпращат на върхушката в Москва. В 

замяна на това Алиев е свободен да убива, да преследва, да 

тормози противниците си, необезпокояван от никого. Когато 

Андропов прави опит „да разчисти това разбойническо гнездо”, 

се проваля, защото следствието стига до другарите от ЦК на 

КПСС. Следователите биват уволнени заради престараване и 

своеволие и повишени за компенсация в депутати в Думата [вж. 

КВ 268 и сл.]. „Съждението на Свети Августин, според когото 

всяка държава е разбойническа банда, никъде не било доказано 

по-добре, отколкото в Съветския съюз и неговите сателитни 

държави” [КВ 270]. Докато в другите страни, където също има 

корупция и организирана престъпност, тя се налага срещу 

държавните принципи и органи, то тук тя се зарежда с енергия 

директно от принципите на държавата, което представлява вид 

легитимиране на мафията. В източноевропейската версия тя бива 

толерирана от държавата, бива прикривана и дори подкрепяна, 

нещо повече, двете структури са в симбиоза, и това се доказва от 

многобройните случаи на съучастие на правоохранителните 

органи в акции от другата страна на барикадата. Държавата и 

мафията в случая са двете страни на един медал [вж. КВ 270 и 

сл.]. „Между 1982 и 1985 г. министърът на строителството беше 

дал разрешение за построяване на огромни вили за Александър 

Лилов, Огнян Дойнов и някои други властващи. По това време аз 

бях директор на една от участващите организации. Лилов получи 

вилата си съгласно изискания си вкус: 1200 кв.м. жилищна площ, 

три етажа и мази на две нива. Всичко струваше 650 000 лв., 

колкото струват 50 жилища. Лилов обаче плати само 62 000 лв. 

Когато се кандидатира за нашия избирателен район, аз 

публикувах този скандал в местната преса. Лилов отговори, че 

било естествено един професор, една публична личност да може 
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да си изработи една вила през трудовия си живот [КВ 146 и сл.]. 

В случая фразите „изработвам си една вила” през „трудовия 

живот” звучат доста евфемистично и изпадат семантично в 

своята противоположност, нямаща нищо общо с почтен труд и 

заслужено възнаграждение. „Изработвам си” в случая конотира 

значението „издействам си по партийни заслуги”, защото 

единствената призната публичност по това време бе в рамките на 

партийния статут, който безспорно Лилов притежава като висш 

партиен функционер, не толкова в качеството си на професор. 

„Трудовият живот” в контекста на Лилов е синоним на лоялност 

към партията, а не трудов стаж в популярния смисъл на думата. 

Примерът с Лилов показва, че в социалистическото общество има 

един единствен канал за признаване на социалното авансиране – 

партийната кариера. Равното лишаване от средствата за 

производство – както се вижда – не отменя неравенството в 

разпределението на жизнените блага [вж. Знеполски 2008: 291, 

296]. Тъй като тези български професори, лишени от този тип 

партийно признание, трудно се сдобиваха с панелно жилище, и 

преди, и сега. 

 

Държавна сигурност 
 

Според Троянов темата за Държавна сигурност и за 

внедрените агенти в нововъзникващата опозиция има две страни. 

Едната е безспорният опит за овладяване на опозицията от страна 

на комунистическата партия чрез инфилтрирането на зависими 

хора – механизъм, който функционира безотказно по време на 

целия тоталитарен период. Другата гледна точка е за 

„жертването”, публичното злепоставяне на т.нар. агенти на ДС, 

много често видни учени, общественици, журналисти, с цел 

изместването на общественото внимание извън обсега на 

същинските престъпници – щатните служители на ДС, офицерите 

вербовчици, които и досега се радват на безметежни и добре 

платени старини. Поради тези обстоятелства нещатните 

сътрудници на ДС много често се явяват едновременно 

извършители и жертви. В този смисъл Троянов тематизира две 

тълкувания на т.нар. липса на избор: в екзистенциалния смисъл, 
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когато става дума за опасност от физическо унищожение, 

поддаването на изнудването от страна на ДС е разбираемо, от 

друга страна обаче, тези, които въпреки опасността са удържали 

на натиска на репресивния апарат, провалили са кариера, 

семейство, загубили са смисъла на живота си, не би трябвало да 

бъдат отъждествявани с хора, приели да сътрудничат на органите 

на ДС. С други думи: алтернатива все пак има. 

ДС и различните отдели в нея пораждат според Троянов 

различна мотивация за „служене на родината”. Едни са горди от 

факта, че са били част от разузнаването и контраразузнаването, 

по-трудно е оправданието за агентите на Шесто, които се 

титуловат като доносници. Видни представители на политиката 

след промените в Германия като Грегор Гизи също защитават 

тезата за гордостта от служенето на родината, въпреки че то е 

съпроводено със служене и на доминиращата всички тайни 

служби на соцстраните КГБ (кадри на КГБ работят през всички 

периоди в структурите на ДС), т.е. със служене на чужди 

интереси, разминаващи се понякога доста драстично с 

националните. Като се има предвид чл. 1 на тогавашната 

конституция за ръководната роля на Партията, национални 

интереси означава предимно партийни интереси. Голямата част 

обаче от нещатните сътрудници (тъй като щатните се считат за 

държавни служители, офицери вербовчици, изпълнявали 

държавната поръчка, и в това е двойният аршин в подхода, 

палачите не са изобличени, жертвите, вербуваните са на стълба 

на позора) предпочитат да избегнат гордостта и търсят начин да 

скрият истината за миналото си. За целта се издава специална 

наредба, според която не могат да бъдат разкрити сътрудници, 

подновили договора си с новите тайни служби на демократична 

България. След промените по тази наредба от съд са спасяват и 

много мафиоти, които се водят на отчет в тайните служби – 

юридически трик, който е още един пример на симбиоза на 

държавна власт и организираната престъпност [КВ 304 и сл.]. В 

три посоки се разпръскват кадрите на ДС след промените – в 

новите спецслужби като опитни специалисти, в големите фирми 

и банки, в охранителния бизнес [вж. КВ 310]. И тези кадри имат 

непрекъснато думата в медиите, те са любимци на 
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демократичната журналистика (бишият шеф на Шесто 

управление, по прякор Митю Гестапото, уважаван бизнесмен и 

издател, не слиза от екран): „Не минава седмица, без Държавна 

сигурност да вземе думата в медиите, докато становища на 

някогашните жертви рядко можеха да се срещнат” [КВ 313]. По 

повод представата, че всички държави във всички времена 

разполагат с подобен репресивен апарат за защита интересите на 

държавността, Троянов сравнява службите на довоенна България 

(два отдела) с раздутия щатен и нещатен апарат на 

комунистическите служби от 7 управления с по 10-15 отдела и 

потвърждава фактологически описания в литературни 

произведения (Троянов, Динев, Левичаров) повсеместен контрол 

на всички обществени сфери и на личната сфера. Дейността на 

Шесто управление е насочена към „превръщането на гражданите 

в доносници, … водени от амбицията да спрат едва тогава, когато 

всички се шпионират взаимно” [КВ 308]. Целта е не да се сломи 

някаква съпротива, тъй като извън Горянското движение в самото 

начало външна съпротива липсва, целта е превенция на 

евентуални брожения. На ДС се докладва за всички 

чуждестранни гости в комунистическа България, а и в 

посткомунистическа България всички ръководни кадри са 

подписали споразумение да докладват [КВ 256]. Ако откажат, 

биват привиквани на разпит. Надзорът на населението е в 

сигурни стари ръце, бившите милиционери и тайни служби са на 

чело на полицията и всички органи по сигурността, като основен 

аргумент за това е, че няма квалифицирани нови кадри. „В цялата 

страна се разиграва игричката „да си сменим местата” [КВ 257]. 

С това се изчерпва „департизацията, деполитизацията, 

демократизацията” на репресивните органи на диктатурата [вж. 

КВ 257]. 

 

Отношението към комунистическото минало 
 

Троянов поставя дискурса за миналото в контекста на 

неговата самостойност и стерилност, „като в химичен 

експеримент то сякаш се е отделило от хората, които са живели в 

него, и освен това ги е измило от всякакви отговорности за 
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случилите се грешки, простъпки и престъпления. С други думи: 

то е било наше общо минало (на жертви и извършители – С.Б.), 

затова всички (комунисти, безпартийни и опозиция – С.Б.) можем 

заедно тържествено да се разделим с него. Така онези, които в 

миналото са си измърсили ръцете, могат да протестират срещу 

него (срещу самите себе си – С.Б.), без да включват себе си в 

миналото” [КВ 82]. Троянов в брилянтен стил очертава 

„грандиозността” на подмяната на жертви и извършители на 

престъпления, на управлявали и управлявани, на комунисти и 

антикомунисти. Неговата диспозиция обаче не засяга само 

преките, видимите виновници в лицето на партийните 

функционери, навлекли незабавно демократични одежди, но и 

равнодушието, овчедушието, инертността на потърпевшите, 

както и гъвкавостта и рафинираността на т.нар. опозиционери, 

създадени от самия тоталитарен режим: „В България режимът 

трябвало да преследва опозицията по петите с отстъпките си, 

както уличен търговец предлага стоката си с намаление на 

недоволния клиент. От страх, че пълната загуба на властта и 

експлозията на народното недоволство могат да доведат до 

неконтролируемо отмъщение, партията отстъпвала повече, 

отколкото опозицията изисквала” [КВ 82]. Така режимът в лицето 

на „напазаруваната” опозиция запазва отчасти властта и контрола 

върху нея. В паметта за близкото минало има и друга гледна 

точка към щедрата финансова и материална подкрепа на 

Партията към нововъзникващата опозиция – съзнанието за ролята 

на опозицията в един бъдещ демократичен процес като коректив 

на властта, който липсва в тоталитарната държава: „подарените 

факсове, компютри, помещения, коли и пари… хартия, моливи и 

индиго… пътувания в Европа и САЩ”, „Луканов го нареди. 

Трябва да подкрепим партиите, каза той. … Ние им дадохме 

помещенията, нашите печатници печатаха вестниците им, ние им 

предоставихме дарения, финансирахме ги чрез нашите фирми и 

концерни” [КВ 85, 88]. Това не изключва обаче политическото 

инженерство и ред зависимости, които доскоро управляващите 

установяват в процеса на активното формиране на българската 

опозиция. Не може да не направи впечатление това натрапващо 

се „ние” и „нашите” в определяне на фирми, печатници, дарения, 
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помещения, финанси, които поради член 1. на Конституцията се 

обявяват за собственост на комунистическата партия. И 

„плодовете” на тази „щедрост” не закъсняват, новоизлюпените 

опозиционери много скоро са „обхванати от такава политическа 

похот, бяха опиянени от властта. Всичко останало беше без 

значение. … Предстоеше да се разпределят отново най-добрите 

парчета от властта. Всеки искаше да заеме ключова позиция, да 

си организира пътувания” [КВ 86]. Който задава много въпроси, 

който не позволява да бъде купен, „порти” играта [КВ 10]). 

Ентусиазмът и еуфорията от първите митинги вкарва в редиците 

на опозицията наред с искрени и достойни хора „лъжците, 

опортюнистите, шпионите, корумпираните, двуличниците” [КВ 

102]. След опита сериозно да се окаже съпротива на комунизма и 

комунистите, маските падат – повечето активисти на СДС са 

били инфилтрирани: „А ние, бившите политически затворници, 

постепенно разбрахме, че не сме желани в СДС… Още при 

първите избори се опитаха да ни оставят възможно най-малко 

места. И успяха” [КВ 102].  

Потвърждение на литературната фикция на Динев в 

Романа Ангелски езици за инсценировката на масова съпротива от 

страна на България по време на деветосептемврийските събития 

1944 г. (нароилите се партизани осмосептемврийци) получаваме в 

литературните репортажи на Троянов: „…комунистическата 

партия инсценира народно въстание” [КВ 160], за да може по-

късно да твърди, че България се е освободила сама с решаващата 

помощ на Червената армия. Както се установи по-късно, нито 

първото, нито второто отговарят на истината. В този смисъл 

Динев многократно репетира мотива за паметника на Альоша, 

който стоял на най-високото Пловдивско тепе. Що се отнася до 

деветосептемврийските събития, според Троянов налице е военен 

преврат, „осъществен от една танкова бригада под ръководството 

на офицера Марин Диков, който няколко години по-късно (за 

награда – С.Б.) перял долните гащи на милиционерите в 

затворите на Народната република заради участието си като млад 

офицер в потушаването на Септемврийското въстание от 1923 

година” [КВ 160], между впрочем също окачествявано в част от 
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историческата памет като военен преврат. Т.е. „жестът” е върнат 

и от двете страни.  

Като жест на комунистическата номенклатура към 

българската монархия и показател за нейната всеядност Троянов 

окачествява и споразумението между наследника на българския 

монарх Борис III Симеон и наследника на комунистическата 

номенклатура Станишев за получаването на огромна сума, която 

Борис III е вложил в Швейцарска банка и разпоредил да се 

предостави на сина му единствено със санкцията на българския-

министър председател, което Станишев прави, но според Троянов 

с братски разпределени комисионни за разпоредителите [вж. КВ 

162]. 

Националният идеал няма да бъде представен в пълен 

вид, ако Троянов пропусне да отбележи възраждането на старата 

мечта за България на три морета, нещо, което също е следствие 

на т.нар. патриотично възпитание, прераснало в условията на 

свобода на словото след 1989 г. в яростен национализъм, прикрит 

под маската на защита на националните интереси [вж. КВ 127]. В 

рамките на национализма с корени в комунистическата 

обществена система („възродителния” процес) Троянов включва 

отношението към малцинствата с оглед на техните права и на 

ролята им в демографския срив и „претопяване” на българския 

етнос [вж. КВ 128 и сл.]. 

Показателен за моста, който в ценностно отношение 

Троянов хвърля от довоенна България към демократичното 

бъдеще на тази страна е цитираната история от гр. Любимец: 

„Попът и семейството му, къщата и домашната ракия – всичко 

това създава впечатлението, че никога не е имало комунизъм” 

[КВ 166 и сл.]. Гостуването на Троянов в къщата на попа на град 

Любимец, „обзаведена с тежка буржоазна мебел”, с пиано в 

трапезарията, с „доста щедра за българските условия вечеря” 

извиква спомените за предсоциалистическа България с 

патриархалните традиции на живия малък град, на живото село, с 

поддържаната църква, с възрожденския ентусиазъм на хората: 

„Няма да намерите друга черква като тая в България! – стените 

боядисани, подът с мраморни плочки. Парцелът е ограден със 

стена, висока метър и половина, всяка тухличка е поставена с 
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любов, а към външния свят води изкусно изработена порта от 

ковано желязо … Попът разказва с колко труд е събрал даренията 

за черквата и как не си е пестил труда да реституира земята и 

недвижимите имоти на черквата и на семейството си” [КВ 166]. 

Цялата тази реторика на свещеника е антикомунистическа, 

разказът за къщата, черквата, даренията, земите е косвена 

присъда срещу тези, които оскверниха и вяра, и бащино огнище, 

и родна земя. И продължават да го правят, облечени и след 1989 

г. в икономическа власт: „ТКЗС-тата се разпаднаха, партийните 

секретари и председателите купиха машините на дъмпингови 

цени, по-бедните обработват земята с голи ръце, като някога, с 

мотиката” [КВ 167]. Историите, които разказва попът не 

отстъпват по абсурдност на историите за мъртвите души на 

Гогол. И двете характеристики – мъртви души и абсурдни 

истории пасват изцяло в концепта на социалния експеримент 

комунизъм. Но докато в света на Гогол, човек, четейки, може да 

се разсмее, при разказа за комунизма смехът секва [вж. КВ 168 и 

сл.]. Защото ритуалът на тържественото погребение на 

“комунистическата партия, навършила сто години и умряла от 

старост” [КВ 171] по време на протестите след 1989 г. се оказва 

поредната илюзия. Комунистическите практики продължават, 

например по време на избори, когато циганите се пазаруват на 

принципа „ако си помогнеш сам и избирателят ще ти помогне” 

[КВ 168]. 

 

Социалистическата икономика и последствията 
 

Тази тема Троянов въвежда с трагичната констатация: 

„Почти всички работници страдат от професионални 

заболявания, оловно съдържание в кръвта… много често имаме 

отравяния с кадмий. Медицински прегледи извън завода не се 

признават. Профсъюзите не предприемат нищо по този въпрос” 

[КВ 219]. През деня се имитират подобрения на средата, а всичко, 

което е отровно, нарочно се изпуска през нощта. Дълбоко 

законспирирана тайна е отравянето на хората в заводите, 

профсъюзите не са фактор, който може да промени нещата, 

напротив, те са съюзник на заводската „политика”: „Всеки се 
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страхува да не загуби мястото си, затова всеки мълчи. Само 

когато сме помежду си, се оплакваме и псуваме” [КВ 220]. 

Стачките са плахи, повечето се страхуват по същите причини, а и 

няма кой да поведе стачките, профсъюзите изпълняват 

декоративна функция, защита на интереси на хартия, не в 

действие, водачите им са част от номенклатурата с всички 

полагащи се привилегии, нямат никаква мотивация да променят 

статуквото, защото това би променило личният им статус [вж. КВ 

224]. Бутафорията се представя за истина при посещение на 

министъра, илюзията „правим се на екологични” е за тези горе и 

тези долу, всичко се отразява от партийни медии, то други в 

страната няма, а външни не се допускат [вж. КВ 221]. Не само 

работещите, но и техните семейства са потърпевши от лошите 

условия – „…жилищните блокове на работниците са построени 

непосредствено до завода. На това му се казваше 

социалистическа грижа. С тези фабрики бе обезлюдено 

населението на съседните села” [КВ 228]. Т.е. 

индустриализацията, безспорно необходима за развитието на 

модерната държава, е същевременно демографски и екологичен 

проблем: „Градът почерня, не преувеличавам, почерня от 

пушилката. Който излезеше с бяла риза, се връщаше в къщи с 

черна” [КВ 229]. Последиците от работата в цехове без 

вентилация е, че работещите там до края на деня са физически, а 

след тридесет години здравословно съсипани: „Обществена тайна 

е, че в някои крупни комбинати средната продължителност на 

живота е 55 години” [КВ 222]. Цената на сигурността на 

работното място и липсата на безработица е работа в условията 

на 19 век. Тези условия, отдавна немислими за Европа, се 

запазват и в посткомунистическа България: „Единствената 

разлика от преди сто години е, че ползваме барути, че шахтите са 

електрифицирани. Копаем въглищата на ръка… Дирекцията няма 

интерес да подобри работните условия. Всяка година в мината 

умират много мъже” [КВ 224]. Изводът за читателя е: 

неефективност на гигантите в икономиката (техническа 

изостаналост, високо електро- и водопотребление, екологична 

необезпеченост, липса на пазари след разпадането на СИВ) и 

липса на малки и средни предприятия – гръбнака на всяка добра 
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икономика [КВ 202]. Модернизацията на обществото се изразява 

в индустриална експанзия [вж. Знеполски 2008: 321 и сл.], 

развитие на тежката промишленост по съветски образец, въпреки 

че традиционно България е аграрна държава с много добри 

дадености за развитие на селското стопанство, плодородни почви 

и е в състояние според Троянов да изхрани Балканите. От такъв 

тип фасадна модернизация обаче не се повишава качеството на 

живота. Напред излиза цивилизационно-имитативният план, 

външното наподобяване на формите на западната модернизация, 

но по същество неподплатени с качеството, което те предлагат. 

Новопостроените магистрали след месеци се покриват с дупки, 

панелните жилищни комплекси са вдъхновени от концепциите на 

Корбюзие, но веднага след реализацията си се превръщат в 

бидонвили на етажи, модерните заводи, закупени от Запада, 

произвеждат некачествени и неконкурентни стоки [вж. Знеполски 

2008: 323] и замърсяват природните ресурси поради неспазване 

на екологичните норми. За неконкурентността на 

комунистическата икономика най-добре свидетелства фактът, че 

при отваряне на пазара извън СИВ предприятията не можеха да 

пласират некачествените си стоки. 
 

Мутроструктури 
 

Българският спорт и борческите структури – елитните 

тежкоатлети, борци години наред са били подлагани на 

„хормонална обработка и анаболики, стимулиращи мускулното и 

потискащи мозъчното развитие” [КВ 285]. Не случайно България 

печели особени успехи именно в силовите спортове. По време на 

социализма още спортистите биват назначавани про форма срещу 

добро за времето си заплащане към структурите на силовите 

ведомства. След промените те стават неразделна част от 

борческите структури като охранителни фирми, над 95 само в 

региона на Южното Черноморие, изнудващи и рекетиращи 

бизнеса с цел неговото преразпределение [вж. КВ 290]. Тези 

„частни армии” са естествен продължител на репресивните 

структури на бившия държавен апарат. За генезиса на 

първоначалното натрупване на капитали Троянов привежда 

примера с произхода на един от най-големите босове на борчески 
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структури Илия Павлов, шампион по борба и зет на 

високопоставен шеф на ДС. Комбинацията елитен спорт и ДС се 

повтаря непрекъснато, когато стане дума за появата на крупния 

бизнес, което е показателно за характера му. Много от 

сътрудниците на Шести отдел на ДС получават офис в 

Мултигруп. Към симбиозата Борци-Ченгета трябва да се прибави 

политическото задкулисие на бившата номенклатура, която 

изпира чрез компанията откраднатите чрез външнотърговските 

дружества пари и може необезпокоявано да нарушава ембаргото 

спрямо Югославия. Четвъртият компонент в пъзела са 

традиционно добрите връзки с Русия и Газпром [вж. КВ 296 и 

сл.]. Ролите са разпределени между куклите (спортисти) и 

кукловоди (ченгета и политици). Когато марионетките си 

позволят повече, отколкото позволяват кукловодите, конците се 

скъсват и куклите умират, това се случва с Илия Павлов и 

компания, който се опитва да пренебрегне руските интереси в 

България и да пренесе бизнеса си на Запад [вж. КВ 298]. 

 

Граждански права 
 

Изпразването на институциите от съдържание (в 

парламентарната Република България парламентът практически 

не функционира) e факт, който лично Живков признава в 

изявление пред журналисти малко преди падането си от власт, 

цитирано дословно от Троянов. По думите му предстоящите 

реформи включват като важен елемент обстоятелството, че 

народните представители тепърва „ще работят повече, ще имат 

власт”. В същата реч като най-фатална грешка се отчита 

признанието за „така наречените” „4-5 националности” [КВ 50 и 

сл.] в България, теза, която възроди по-късно 

националистическите структури в постсоциалистическото 

развитие на страната. 

В България свободата на словото се случи само на пръв 

поглед, и то не благодарение на политическата воля, на 

отпадането на цензурата и самоцензурата в традиционните 

медии, а поради неизбежността на новите технологии – интернет 

и социалните мрежи. Както в началото на промяната, така и сега 
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определени консолидирани медии в зависимост от конюнктурата 

не допускат публичност на едни или други тези. Подобно на 

другарските съдилища, по стар български обичай, вестниците се 

използват главно за дискредитиране на партии и личности. 

Троянов привежда пример за несвободата на словото със 

собствената си книга, за която дълго време не се намира издател, 

тъй като издателите си дават сметка, че ще бъдат 

компрометирани с издаването на този критичен към 

съвременната конюнктура текст [вж. КВ 142 исл.]. 

В контекста на опита за асимилация на турското, а и на 

ромското малцинство чрез смяна на имената с български т.нар. 

възродителен процес (самото наименование е циничен 

евфемизъм) се разглежда като „прогресивна асимилация” (защото 

имало и „груба, реакционна, шовинистична, империалистическа 

асимилация“), чиято основна цел е създаването на „единна 

комунистическа нация” около българския елемент, където не 

трябва да има място за малцинства. Националната държава не 

предполага автономия на малцинства, което не означава 

непременно отнемане на културна специфика [реч на Т. Живков 

пред ЦК на БКП, цит. по Брунбауер 2010: 494]. 

Принципът на „правоимащите” обстойно е тематизиран 

от Троянов – те не чакат за жилища, пазаруват „в специални” 

магазини със западни стоки, „за които обикновеният народ само 

можел да мечтае – в техните домове целогодишно има на 

трапезата банани, а не само по Коледа”. „Децата ходели в елитни 

детски градини, училища, специални, често чуждоезикови 

гимназии, независимо от оценките можели да следват, каквото 

пожелаят, и да специализират в чужбина” [КВ 186], и то в 

западни страни, където простосмъртните не можели и да стъпят. 

Така изглежда справедливостта според Троянов и Динев в 

българското социалистическо общество. В сравнение с 

резиденциите на Т. Живков (32 на брой) дворците на българските 

царе (3 на брой) „приличат на бедни къщурки”. Разкошът и 

луксът обаче се прикриват „в рамките на характерното 

притворство” като вид „публичен маскарад”. Палатите на 

социализма са построени в същия стил на гигантоманията, 

монументализма, приличат по-скоро на мавзолеи, отколкото на 
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жилищни сгради, „обзаведени” са с „мраморни релефи”, с 

„огромни вани с позлатени арматури”, присъщи на римски 

велможи. Сякаш цялата неестественост и антропофобия е 

впрегнала сили, за да създаде подобен екстериор и интериор [вж. 

КВ 181 и сл.]. 

Поради липса на информация „теоретично 

престъпленията в справедливото социалистическо общество бяха 

изчезнали” [КВ 265]. Затова пък с удовлетворение пропагандата 

разпространява опустошителните криминални статистики на 

Западния свят, особено от Съединените щати. Престъпленията, 

които реално съществуват по време на целия режим, но са 

скрити, криптирани от информационната завеса, са повод за 

носталгиците да кажат: „Ето, дотука стигнахме със свободата”, а 

оптимистите: „Това е временната цена за прехода към 

демокрация. И едните, и другите ще се окажат излъгани. 

Носталгиците премълчават, че криминалната държава 

съществува много преди комунизма, и че е съоснована 

включително от теоретиците и практиците на комунизма, от 

Партията и тайните ѝ служби. Оптимистите все още се надяват, 

че криминалният преход е временната цена, която е необходимо 

да се плати по пътя към демокрацията.  

Така изглеждат алтернативните спомени и прогнози на 

носталгиците по социализма за доброто старо време, където 

имаше символични цени в буквалния смисъл. Делът на 

носталгиците по Татовото време продължава да нараства в 

посттоталитарна България, без да се държи сметка за голямата 

цена, с която бяха платени тези символични цени. Ценности като 

равенство, равноправие, напредък, повишаващият се стандарт на 

живот, култура, безплатно образование и здравеопазване 

определят предимствата на социализма в сравнение с времето 

след 1989 г. и обясняват факта на нарастване на броя на 

носталгиците [вж. Брунбауер 2010: 548 и сл.]. Толкова е успешно 

промиването на мозъците, че библиотекарката от стогодишното 

читалище казва без капка ирония по повод на преместването на 

съчиненията на Сталин и Живков в хранилището: „Те няма да 

бъдат изхвърлени. Кой знае дали времената няма пак да се 

променят…” [КВ 260]. 
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В края на обширния си публицистично-литературен 

анализ на тоталитарна и посттоталитарна България Троянов 

задава екзистенциално важния според него въпрос: Ще се събуди 

ли българският народ от овчото си търпение? Отговорът на 

селянина Кольо е еднозначен: „Не! Никога!... Защото са като 

стадо овце, тъпи овце. Където скочи единият, всички скачат след 

него. Преди няколко дни долу, на реката, едно животно влезе в 

тинята, няма да повярваш, и другите тръгнаха след него в тинята, 

въпреки че можеха да видят как се мъчи. Не можах да ги извадя. 

А ако тръгнеш отпред да ги водиш и стане опасно, оставят те и 

подвиват опашка” [КВ 217]. Алегорията на Троянов не дава шанс 

за излизане от тинята, въпреки очевидните мъчителни истини. 
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LITERATUR RECHERCHIEREN FÜR DAS 

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN 
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LITERATURE RESEARCH FOR ACADEMIC WORK 

 

Neli Miteva 

 

Abstract: The efficient research requires a basic understanding of 

different research tools, research strategies and techniques, which are ex-

plained in this article. In this way, students gradually acquire knowledge and 

develop their research skills, which help them to plan a literature research, to 

implement and evaluate scientific literature. There are different research 

options presented as well as strategies and techniques for successful and 

purposeful research.  
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library catalogs, library associations, library portals, bibliographic databases, 

research tools, research techniques. 

 

Das Anfertigen bzw. das Verfassen einer wissenschaftlichen 

Arbeit ist ein entscheidender Bestandteil jedes Studiums. Dafür 

müssen Studierende Literatur recherchieren, Texte auswerten und 

lesen. Die Leseergebnisse bilden die Grundlage der 

wissenschaftlichen Arbeit. Viele Studierende wissen nicht, womit sie 

anfangen sollen. Damit sie unnötige Lektüren vermeiden, ist es 

wichtig zu lernen, wie man sich mit fachwissenschaftlicher Literatur 

zielgerichtet und effektiv auseinandersetzen kann. 

Ein intensives, gut überlegtes Literaturstudium ist bei der 

Vorbereitung eines Referats oder beim Anfertigen einer 

wissenschaftlichen Arbeit unumgänglich. Dabei hilft nach Rödiger 

Voss,  

 „sich über ein Thema kundig zu machen, 

 Ergebnisse argumentativ zu untermauern, 

 auf der Basis des analysierten Materials zu eigenen 

Thesen zu finden“ [Voss 2011: 77]. 
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Die Literaturauswahl hilf außerdem, „nicht den Überblick zu 

verlieren und stattdessen themenorientiert die Literatursuche 

einzugrenzen, um einen umfassenden theoretischen Bezugsrahmen zu 

entwickeln“ [Voss 2011: 77]. 

Da am Anfang einer Literaturrecherche die Vorstellungen der 

Studierenden von dem, was sie suchen, nicht immer klar sind, 

empfiehlt es sich, sie aufmerksam zu planen und dabei Schritt für 

Schritt vorzugehen.  

Eine Literaturrecherche gliedert sich nach Voss in drei 

Arbeitsschritte: 

 Quellensuche („Welche Literatur ist bereits bekannt und 

recherchierbar?“) 

 Quellenbewertung („Welche Quellen sind wichtig?“) 

 Quellenbeschaffung (Wie kommt man an die jeweilige 

Literatur?“) [Voss 2011: 78]. 

Johanna Dammeier [2005] fügt diesen drei Schritten noch 

einen hinzu, und zwar die Vorbereitung der Recherche. Ihrer Meinung 

nach besteht das effiziente Recherchieren aus vier Schritten: 

1. Vorbereitung: Was muss ich vor einer Recherche 

wissen? 

2. Recherche: Was muss ich bei der Recherche beachten? 

3. Evaluation der Ergebnisse: Wie bewerte ich meine 

Treffermenge? 

4. Weiterverarbeitung der Ergebnisse: Wie kann ich 

meine Treffer speichern, mailen, ausdrucken oder in einem Dokument 

zitieren? 

 

Vorbereitung der Literaturrecherche 

 

Damit die Literaturrecherche das gewünschte Ergebnis erzielt 

und genau die relevante Literatur zum Thema gefunden wird, soll sie 

ganz genau überlegt und vorbereitet werden. Die Vorbereitung einer 

Literaturrecherche dient in erster Linie der Konkretisierung des 

wissenschaftlichen Arbeitsprozesses, d.h.: 

 das Thema einzugrenzen und sie in einzelnen Aspekten zu 

zerlegen; 

 die zur Verfügung stehende Zeit zu planen; 
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 einen Überblick über die Themenstellung zu bekommen; 

 den Umfang der Literaturrecherche zu bestimmen; 

 sich Hintergrundinformationen zu beschaffen; 

 unbekannte Fachbegriffe zu klären; 

 eine Liste mit Schlüsselwörtern für die Recherche 

anzufertigen; 

 die passende Suchstrategie auszuwählen [vgl. Voss 2011: 

79; Boeglin 2007: 73 ff.; Dammeier 2009]. 

Vor der Recherche sollte man sich klären, wonach genau 

man sucht. Dafür empfiehlt sich, das Thema der Arbeit in mehrere 

Aspekte zu zerlegen. Es werden passende Begriffe notiert, die Teile 

des Themas beschreiben, und es wird auch an verwandte Begriffe 

gedacht. Wenn man die synonymen Begriffe auf ein Blatt Papier 

notiert, kann man eine Wortliste mit Schlüsselbegriffen 

zusammenstellen, die dann bei der Recherche eingesetzt werden 

können [vgl. Dammeier 2009; Limburg/Otten 2011: 94].  

Auch alle relevanten Begriffe sollten zu Beginn geklärt 

werden. Dafür lassen sich einschlägige Lexika, Handbücher, 

Nachschlagewerke, Lehrbücher, Thesauri und Einführungen ins 

jeweilige Gebiet zum Entschlüsseln unbekannter Begriffe einsetzen. 

Außerdem gewinnt man dadurch Hintergrundinformationen zum 

Thema. Somit kann man auch seine Wortliste durch Synonyme 

erweitern [vgl. Dammeier 2009; Theisen 2008: 39].  

Als Verweisquellen können unterschiedliche 

Nachschlagewerke zur Hand genommen werden: 

 allgemeine/fachübergreifende Enzyklopädien, 

 Fachenzyklopädien,  

 Thesauri zum jeweiligen Fachgebiet 

 Lehrbücher etc. 

Allgemeine Enzyklopädien sind für das grobe Kennenlernen 

des zu bearbeitenden Gebiets passend, da sie allgemeine 

Informationen enthalten. Sie sind aber zur Bereitstellung einer 

Begriffssammlung unverzichtbar. 

Folgende allgemeine Nachschlagewerke können zur 

Orientierung im Gebiet verwendet werden [vgl. Stickel-Wolf/Wolf 

2006:140]: 
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 Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, 

 Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden, 

 The Encyclopaedia Britannica in 28 Bänden,  

 eine große Zahl von Fremd- und Fachwörterbüchern (z.B. 

Duden Fremdwörterbuch, Wahrig Fremdwörter Lexikon 

u.a), 

 Българска енциклопедия А-Я. Трето осъвременено 

издание, 2005. 

Viele dieser Nachschlagewerke kann man mittlerweile als 

CD-ROM-Version finden, was die Recherche erleichtert. 

Fachenzyklopädien und Handwörterbücher sind auf einen 

bestimmten wissenschaftlichen Bereich gerichtet und enthalten 

spezifizierte und detailliertere Informationen. Diese Publikationen 

helfen dabei, einen Überblick über den Umfang des Themas und den 

Forschungsstand, sowie über die damit verbundenen wichtigsten 

Schlüsselbegriffe zu gewinnen. In diesen fachspezifischen 

Publikationen findet man auch erste Literaturhinweise auf wichtige 

Forschungsbeiträge, die eine gezielte Suche nach weiteren relevanten 

Veröffentlichungen ermöglichen [vgl. Stickel-Wolf/Wolf 2006:140; 

Esselborn-Krumbiegel 2002: 73]. 

Als Beispiele für Fachenzyklopädien und Handwörterbücher 

lassen sich folgende nennen: 

 Bußmann, Hadumod [2002] Lexikon der 

Sprachwissenschaft, Stuttgart: Kröner. 

 Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, Berlin/New York: de 

Gruyter. 

 Encyclopedia of language & linguistics, hrsg. von Keith 

Brown, 14 Bände, Amsterdam [u. a.]: Elsevier, 2. Auflage 

2006. 

 The encyclopedia of applied linguistics. hrsg. von Carol 

A. Chapelle, 10 Bände, Wiley-Blackwell, Malden, Mass. 

[u. a.] 2013. 

Thesauri, die als Wortschatz-Sammlungen beschrieben 

werden können, sind für das Anfertigen der oben angeführten Liste 

mit Suchbegriffen eine wertvolle Hilfe. Die meisten Bibliotheken 

bieten in ihren Datenbanken Thesauri. Zu nennen ist z.B. der 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 192 

Standard-Thesaurus Wirtschaftswissenschaften der Deutschen 

Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) in Leibniz
44

, 

der auch Begriffe aus der allgemeinen Sprachwissenschaft enthält. Die 

Universität Leipzig bietet in ihrem Internetportal unter dem Namen 

„Deutscher Wortschatz-Portal“ eine sehr umfangreiche Wortschatz-

Datenbank
45

. Als Beispiel für ein Thesaurus in gedruckter Form kann 

„Sprache & Sprachen 2: Thesaurus zur allgemeinen 

Sprachwissenschaft und Sprachenthesaurus“ von Clemens-Peter 

Herbermann, Bernhard Gröschel und Ulrich Hermann Waßner, 

Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2002, genannt werden. 

Lehrbücher sind bei der Einstiegsrecherche und für den 

ersten Überblick von themenrelevanter Literatur hilfreich, „da sie eine 

Sichtung und Auswertung der für den jeweiligen Erkenntnisbereich 

bedeutsamen Literatur anbieten. Die in den Lehrbüchern 

herangezogenen relevanten Publikationen sowie Begriffe und 

Konzepte können für die Erstellung der Arbeit bedeutsam sein. Bei 

der Nutzung von Lehrbüchern als Medien der Literatursuche können 

ihre Stichwortverzeichnisse eine erste Orientierung geben“ [Stickel-

Wolf/Wolf 2006:140]. 

Nachfolgend einige Beispiele:  

 Müller, Horst M. [2009]: Arbeitsbuch Linguistik. Eine 

Einführung in die Sprachwissenschaft. 2. überarb. u. akt. 

Aufl. Schöningh 

 Donalies, Elke [2011]: Basiswissen Deutsche 

Wortbildung. 2. überarb. Aufl. Francke 

 Vater, Heinz [2002]: Einführung in die 

Sprachwissenschaft. 4. vollst. überarb. u. erw. Aufl. Fink 

 Koller, Werner [2011]: Einführung in die 

Übersetzungswissenschaft. 8. neu bearb. Aufl. Francke 

Auch die Zeit, die die Recherche in Anspruch nehmen wird 

oder kann, muss vor der eigentlichen Literatursuche eingeplant 

werden. Im Einzelnen muss man planen: 

 wie viel Zeit man für Literaturrecherchen verwenden will 

bzw. kann,  

                                                 
44 http://zbw.eu/stw/versions/latest/about.de.html  
45 wortschatz.uni-leipzig.de/   

http://zbw.eu/stw/versions/latest/about.de.html
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 wann man die Basisliteratur gefunden (und gelesen) 

haben sollte,  

 ob man die Zeit hat, auf eine wichtige Fernleihe zu warten 

[vgl. Dammeier 2009]. 

Außerdem ist der Umfang der Literaturrecherche auch zu Beginn zu 

bestimmen: 

 „Reichen fünf bis zehn wirklich gute Literaturquellen 

oder soll die Suche so vollständig wie möglich sein? 

 Welchen Zeitraum muss die Recherche abdecken? 

 Ist es ausreichend, nur Bücher zu verwenden oder sollten 

auch die wichtigsten Zeitschriftenaufsätze zitieren 

werden?“ [Dammeier 2009]. 

Die Antwort auf diese Fragen bestimmt auch die Anzahl und 

die Art der Informationsquellen, sowie die Suchstrategie und die 

Informationsmittel, deren man sich bedient. Bei kleineren Arbeiten 

reichen im Prinzip wenige Quellen aus, die man im lokalen 

Bibliothekskatalog finden kann, während Abschlussarbeiten eine 

umfangreichere Recherche in mehreren Datenbanken und 

Bibliographien voraussetzen. Wo man die Literaturrecherche 

durchführt, ist auch von dem Umfang der Arbeit abhängig. 

Bei der Festlegung einer Suchstrategie, durch die eine systematische 

und umfassende Literaturrecherche durchgeführt werden kann, 

empfiehlt Brink folgende Strategie:  

 „vom Allgemeinen zum Speziellen, 

 vom Aktuellen zum Älteren und 

 von kurzen (Überblicks-)Aufsätzen zu Monographien“ 

[Brink 2013: 53]. 

Stickel-Wolf und Wolf [2006:139] empfehlen einen 

„stufenweise verfeinernden Suchprozess“, bei dem die Suche nach 

themenrelevanter Literatur „vom Allgemeinen zum Besonderen“ 

durchläuft. 

Abschließend soll die Vorbereitung der Literaturrecherche in 

folgender Tabelle zusammengefasst werden (in Anlehnung an Brink 

2013, 96, ergänzt und leicht verändert):  
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Quellenbeschaffung und Durchführung der Recherche. 

Recherchemedien 
 

Heutzutage erfolgt die Suche nach Literatur hauptsächlich mit 

Hilfe von Datenbanken, die über das Internet erreicht werden können. 

Da aber nicht alle wissenschaftlichen Informationen „mit einer 

einfachen Internetsuche“ und an einem einzigen Ort gefunden werden 

können, ist die Benutzung von spezialisierten Datenbanken 

(Bibliothekskataloge, Bibliografien u.ä.) bei einer wissenschaftlichen 

Recherche ein Muss. Außerdem sollte man sich vor der Recherche 

überlegen, welche Art von Informationen man sucht. Wenn die 

Ergebnisse aus der Suche unbefriedigend sind, sollte man die 

Suchstrategie ändern, indem man übergeordnete oder spezialisierte 

Begriffe und bedeutungsgleiche Begriffe (Synonyme) als Suchbegriff 

angibt [Cramme/Ritzi 2003: 33 f.]. 

Über die gezielte Informations- und Literatursuche übers 

Internet bieten sich unterschiedliche Recherchewege und 

Recherchemittel, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Bei der Quellensuche kann man sich einen Überblick über die 

vorhandene Literatur machen durch 

 Internet-Suchmaschinen, 

 Bibliothekskataloge, 

 Literaturdatenbanken, 

 Elektronische Volltextausgaben [vgl. Voss 2011: 79; 

Heesen 2014: 35; Gantert 2013: 1]. 

Nach Jaros-Sturhahn und Schachtner [1996] unterscheidet man zwei 

grundlegende Literaturrecherchemöglichkeiten mit dem Internet: 

 die allgemeine Informationsrecherche mit Zielrichtung 

Literaturquelle und 

 die konkrete Literaturrecherche [zit. nach Burchert/Sohr 

2008: 40]. 

Nach dieser Einteilung eignen sich Internet-Suchmaschinen 

eher für die allgemeine Informationsrecherche, während die konkrete 

Literaturrecherche mithilfe von Bibliothekskatalogen und 

Literaturdatenbanken erfolgen sollte.  
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Internet-Suchmaschinen 
 

Als erstes ist bei der Suche nach Informationen im Internet zu 

beachten, dass es kein zentrales Verzeichnis aller Informationen im 

Internet gibt. Es ist aber durchaus möglich, mit Suchmaschinen einen 

großen Teil der vorhandenen Internet-Seiten nach bestimmten 

Wörtern zu durchsuchen [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 34]. 

Bei der Suche im Internet ist außerdem Folgendes zu beachten [nach 

Cramme/Ritzi 2011: 34]: 

 „Der Index ist im Regelfall nie tagesaktuell, weil eine 

vollständige Aktualisierung mehrere Wochen dauert. 

 Suchmaschinen decken nicht alle vorhandenen 

Internetseiten ab, weil sie nur das finden, was von 

irgendwoher verlinkt ist. 

 Inhalte in Datenbanken oder in zugangsbeschränkten 

Angeboten können nicht erfasst werden (man spricht 

mitunter von „deep web“, das sozusagen „unter“ den frei 

verfügbaren Seiten liegt). Da betrifft insbesondere viele 

wissenschaftlich relevante Dienste (Bibliothekskataloge, 

bibliographische und Faktendatenbanken) und sollte bei 

der Recherche nach Informationen für das Studium 

berücksichtigt werden“. 

Die bekannteste Internet-Suchmaschine ist Google 

(www.google.de, www.google.at, www.google.bg). Google hat einen 

der größten Indizes und zeichnet sich mit Schnelligkeit und guter 

Trefferanzeige aus. Der Startbildschirm von Google ist sehr 

übersichtlich. Die Suchbegriffe werden in einer Eingabezeile 

angegeben. Sie können mit unterschiedlichen Booleschen 

Operatoren
46

 („und“, „oder“) miteinander verknüpft werden. Auch die 

Durchführung einer erweiterten Suche nach verschiedenen Kriterien 

ist mit dieser Suchmaschine möglich [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 34 f.; 

                                                 
46 Unter Booleschen Operatoren werden logische Verknüpfungen verstanden, die die 

Kombination mehrerer Suchbegriffe in einem Feld oder in mehreren Feldern 

miteinander ermöglichen. Mit Hilfe dieser Operatoren kann die Suchmenge 

eingegrenzt werden, wenn die Suche zu vielen Literaturnachweisen führt. Die 

wichtigsten Booleschen Operatoren sind UND, ODER und NICHT. 

http://www.google.de/
http://www.google.at/
http://www.google.bg/
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Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 22; Gantert 2013: 2; 

Limburg/Otten 2011: 97].  

Google scholar (http://scholar.google.de/) ist eine 

Suchmaschine von Google Inc., die eine breite Basis an 

wissenschaftlicher Literatur anbietet. Dazu zählen viele 

Volltextausgaben sowie bibliographische Nachweise. Außerdem 

leistet Google scholar eine Zitationsanalyse – die in den Volltexten 

enthaltenen Zitate werden analysiert und extrahiert. Nach 

Suchergebnis wird eine Angabe gemacht, wie oft die im Internet 

aufzufindende Quelle zitiert wurde. Diese Suchmaschine eignet sich 

beim Einstieg in ein Thema als Orientierung, sie ist aber keine 

umfassende Wissenschaftssuchmaschine [Voss 2011: 82; Gantert 

2013: 28; Kollmann/Kuckertz/Voege 2012: 38]. 

Zu dem Zusatzservice von Google gehört auch die Durchsicht 

in digitalisierten Büchern über die Google Buchsuche 

(http://books.google.de/), wo Teile von selbständigen Literaturquellen 

durchblättert werden können.  

Die Ergebnisse der Suchmaschinen werden nach Relevanz 

sortiert, die wichtigsten Treffer werden nach oben gesetzt. Wenn man 

zu hohen Trefferzahlen gelangt, kann es hilfreich sein, die Suche auf 

bestimmte Kriterien einzuschränken und die gewünschten 

Informationen möglichst genau zu präzisieren, etwa mit den 

Möglichkeiten der „erweiterten Suche“, der „Expertensuche
47

“ oder 

ähnliches [Cramme/Ritzi 2011: 36; Stickel-Wolf/Wolf 2006: 175]. 

Die inhaltlichen, formalen und technischen Vor- und die Nachteile der 

Suche nach Informationen mit Hilfe von Suchmaschinen können wie 

folgt zusammengefasst werden [vgl. Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176; 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 20f.]: 

Vorteile: 

                                                 
47 Die erweiterte Suche (Advanced Search) wird durch eine differenzierte Suchmaske 

mit mehreren Suchfeldern durchgeführt, die unterschiedliche formale Suchkategorien 

wie z.B. Autor, Erscheinungsjahr, Titelstich- und / oder Schlagwörter usw., anbieten. 

Die Expertensuche beruht auf der Kommandosprache Common Command Language 

(CCL). Bei dieser Suche wird eine sehr genaue Suchanfrage formuliert. Man muss 

entscheiden, in welchem Suchfeld der Suchbegriff vorkommt, eine Abkürzung aus 

einer Liste auswählen und eventuell die Suchbegriffe kombinieren. Beide 

Möglichkeiten eignen sich für komplexere Recherchen. 

http://scholar.google.de/
http://books.google.de/
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 oft schnelle und einfache Ergebnisse, 

 vielfältige Möglichkeiten der Eingrenzung und 

Spezifizierung der Suchanfrage, 

 relativ umfassender Datenbestand, 

 Gewinnen von Erstinformationen. 

Nachteile: 

 keine systematische Qualitätskontrolle der Informationen, 

 viele wissenschaftliche Datenbanken nicht über 

Suchmaschinen zugänglich (Deep web), 

 Informationen nicht nach formal einheitlichen 

Grundsätzen erschlossen, 

 neben brauchbaren auch zu viele und unbrauchbare 

Treffer bei vielen (zu allgemeinen) Anfragen,  

 jede Suchmaschine erfordert eine andere Syntax, um 

Verknüpfungen herstellen zu können. 

Erstinformationen, die dann durch andere Recherchemedien 

vertieft und systematisch wissenschaftlich erschlossen werden können, 

kann man auch durch andere Suchmaschinen wie z. B. www.lycos.de, 

www.excite.de gewinnen. 

Eine andere Möglichkeit der Suche nach Informationen im 

Internet stellen die Web-Kataloge dar. 

Während bei Suchmaschinen das Netz automatisch nach 

Material durchgesucht wird, wird bei Web-Katalogen diese Arbeit 

von Menschen durchgeführt. Sie durchsuchen etliche Webseiten und 

ordnen die Seiten bestimmten Schlagwörtern zu. „Diese Schlagwörter 

werden dann innerhalb eines Web-Katalogs hierarchisch geordnet“. 

Die Startseite eines Web-Katalogs bietet eine Gliederung nach 

Rubriken an. In diesen Rubriken können Schlagwörter eingegeben 

werden und man kann in den gefundenen Unterrubriken weitersuchen. 

Dort werden alle Links zu dem gesuchten Begriff angegeben [Stickel-

Wolf/Wolf 2006: 176]. 

Zu den Vorteilen der Web-Kataloge gehören: 

 „Nahezu jeder Treffer ist auch relevant, unpassende 

Ergebnisse gibt es selten. 

 Man erhält ein differenzierteres Bild. 

http://www.lycos.de/
http://www.excite.de/
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 Man erspart sich„Blindgänger
48

“ (Stickel-Wolf/Wolf 

2006, 176). 

Nachteile: 

 „Die Links sind nicht immer aktuell, es kommt vor, dass 

die angezeigten Seiten gar nicht mehr existieren. 

 Die Qualität der Einträge variiert je nach Redakteur. 

 Eine Suche nach speziellen Wörtern ist nur eingeschränkt 

sinnvoll, da diese häufig nicht „verschlagwortet“ werden“ 

[Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176]. 

Yahoo (www.yahoo.com bzw. www.yahoo.de) wird als 

„Klassiker“ unter den Webkatalogen bezeichnet. Andere 

erwähnenswerte Web Kataloge sind: www.web.de, www.dino-

online.de oder www.allesklar.de [Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176]. 

Man kann nicht immer eindeutig zwischen Suchmaschinen 

und Web-Katalogen unterscheiden. Suchmaschinen wie Altavista und 

Lycos enthalten auch Web-Kataloge. Im Unterschied dazu wird „ein 

Web-Katalog wie Yahoo durch die Kooperation mit einer 

Suchmaschine wie Google erweitert“ [Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176].  

Bei der Literatursuche sind auch Metasuchmaschinen zu 

empfehlen. Sie haben keine eigenen Datenbestände, sondern 

durchsuchen mit einer Eingabe mehrere Suchmaschinen, Web-

Kataloge und andere Datenbanken gleichzeitig, werten die Ergebnisse 

aus und zeigen diejenigen, die alle Suchmaschinen als relevant 

einschätzen. Sie bieten keine Verfeinerungsmöglichkeiten der Suche, 

geben aber einen Überblick darüber, bei welcher Suchmaschine eine 

weitere Suche mit größtem Sucherfolg durchgeführt werden kann. Die 

Ergebnisse der jeweiligen Suche werden während des Suchvorgangs 

auf dem Bildschirm aufgezeigt, z.B. auf folgende Art und Weise: 

„Yahoo: 3 Treffer, Altavista: 8 Treffer...“. Wenn der Suchvorgang zu 

Ende ist, werden alle gefundenen Websites gezeigt [Cramme/Ritzi 

2011: 36; Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176; Franke/Klein/Schüller-

Zwierlein 2010: 22; Gantert 2013: 30; Theisen 2008:71]. 

                                                 
48 Ein „Blindgänger“ ist ein nicht explodiertes Geschoß, eine Bombe oder Mine. 

Umgangssprachlich wird das Wort für einen Versager, einen untauglichen Menschen 

verwendet (vgl. Wahrig 1991: 281). In Bezug auf die Literaturrecherche werden damit 

die unbrauchbaren Treffer bei der Suche, z. B. mit Suchmaschinen im Internet 

bezeichnet.  

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.de/
http://www.web.de/
http://www.dino-online.de/
http://www.dino-online.de/
http://www.allesklar.de/
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Auch die Metasuchmaschinen haben sowohl Vor- als auch Nachteile: 

Vorteile: 

 „Ein riesiger Datenbestand kann zeitsparend durchsucht 

werden. 

 Man muss nicht mehr die Verknüpfungstechniken 

einzelner Suchmaschinen beherrschen“ [Stickel-

Wolf/Wolf 2006: 176]. 

Nachteile: 

 „Die Ergebnisse hängen von der Qualität der abgefragten 

Suchmaschinen, Web-Kataloge und sonstigen 

Datenbanken ab. 

 Bei unspezifischen Anfragen liefern die Meta-

Suchmaschinen oft zu viele oder unbrauchbare Treffer“ 

[Stickel-Wolf/Wolf 2006: 176]. 

Als Beispiele für Meta-Suchmaschinen lassen sich 

www.metager.de (Meta-Suchmaschine des Regionalen 

Rechenzentrums in Hannover, die bekannteste deutsche Meta-

Suchmaschine), www.ask.com, www.metaspinner.de, 

www.search.com oder www.metacrawler.com nennen. 

Fachspezifische Informationen und wissenschaftlich fundierte 

Literatur im Internet kann auch in fachlich spezialisierten 

Suchmaschinen und Webverzeichnissen recherchiert werden. Solche 

spezialisierte Suchmaschinen werden von wissenschaftlichen 

Instituten angeboten. Diese Suchmaschinen zeichnen sich mit hohen 

Qualitätsstandards aus, deshalb sind sie für die Recherche im Internet 

gut geeignet [vgl. Voss 2011: 82]. 

Eine solche spezialisierte Suchmaschine war bis 2011 der 

deutschsprachige kostenfreie Rechercheportal Vascoda 

(http://www.vascoda.de/). Über Vascoda hatte man umfassende 

Recherchemöglichkeiten und Zugang zu verlässlichen Informationen 

und Volltexten aus unterschiedlichen Fächern. Als Einstiegsportal 

konnte man über diese Webseite eine Vielzahl von Virtuellen 

Fachbibliotheken und Fachportalen durchsuchen. Das Portal und die 

Fachangebote wurden von wissenschaftlichen Bibliotheken und 

Informationseinrichtungen mit überregionaler Bedeutung aufgebaut 

und gepflegt. Deshalb konnte Vascoda auf hochrelevante Ressourcen 

zurückgreifen, die für andere Internet-Suchmaschinen unsichtbar sind. 

http://www.metager.de/
http://www.ask.com/
http://www.metaspinner.de/
http://www.search.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.vascoda.de/
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Heute wird die Liste der Virtuellen Fachbibliotheken und Fachportale 

im webis-Blog gepflegt (http://wikis.sub.uni-

hamburg.de/webis/index.php/Hauptseite). Das englischsprachige 

Suchportal „Virtual Library“ (http://vlib.org) ist ein ähnliches 

Suchportal [vgl. Voss 2011: 82]. 

 

Bibliothekskataloge im Internet 

 

Die Internet-Suchmaschinen sind trotz ihrer vielfältigen 

Möglichkeiten für eine ernsthafte Literatursuche nicht ausreichend. 

Dafür sind wissenschaftliche Bibliotheken nach wie vor unverzichtbar 

bei der Literaturrecherche.  

Die im Studium benötigte Literatur findet man meistens in 

wissenschaftlichen Bibliotheken, also in Universitäts-, Instituts- und 

Fachbereichsbibliotheken, aber auch in öffentlich zugänglichen 

Spezial- und Forschungsbibliotheken. 

Bei der Suche nach Bibliotheken mit Internet-Angebot in 

Deutschland, kann man über die Startseite vom 

Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) 

unter dem hbz-Werkzeugkasten (http://thesis.hbz-nrw.de/wk/links.pl?) 

eine sehr gute Übersicht über Bibliotheken, Suchmaschinen, 

Datenbanken, Buchhändler usw. erhalten. Der Link Bibliotheks-

OPACs und Informationsseiten
49

 zeigt Online-Angebote von 

Bibliotheken in anderen Ländern, darunter auch von denen in 

Bulgarien. Mit einem Klick auf Deutsche Bibliotheken Online gelangt 

man auf eine alphabetische Liste mit allen deutschen Bibliotheken, die 

im Netz vertreten sind. Wenn man auf den entsprechenden 

Buchstaben klickt, bekommt man alle Städte aufgelistet, die mit 

diesem Buchstaben beginnen. Wenn man weiter auf die Stadt klickt, 

werden alle Bibliotheken in der jeweiligen Stadt mit 

Internetangeboten aufgezeigt, auch die jeweilige 

Universitätsbibliothek. Auf der Web-Seite der entsprechenden 

Bibliothek kann man sich über die Nutzungsmöglichkeiten 

informieren: über die Adresse, die Öffnungszeiten, die 

                                                 
49 Der Begriff OPAC steht für Online Public Access Catalogue, ein elektronischer 

Bibliothekskatalog, der über Computer abgerufen wird.  

http://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Hauptseite
http://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Hauptseite
http://vlib.org/
http://thesis.hbz-nrw.de/wk/links.pl
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Benutzungsanordnung, Möglichkeiten einer Fernleihe bzw. 

Leihfristen, etc. [Cramme/Ritzi 2011: 37 ff.; Stickel-Wolf/Wolf 2006: 

178; Gantert 2013: 1; Limburg/Otten 2011: 95]. 

Über die Internetseite des Deutschen Bildungsservers
50

 kann 

man sich auch über Bibliothekskataloge und OPACs informieren. Die 

aufgelisteten Verzeichnisse und Verbünde sind jeweils mit einer 

kurzen Erklärung über deren Bestand versehen. 

Bulgarische Online-Kataloge gibt es inzwischen auch. Unter 

http://bibliotekibg.primasoft.bg/modules/news/ findet man eine Liste 

von über 400 bulgarischen Bibliotheken, alphabetisch nach Städten 

angeordnet. Es gibt Links zu den Bibliotheken, die eigene Seiten im 

Internet haben. Verlinkt sind auch große wissenschaftliche 

Bibliotheken, die Bibliothek der Bulgarischen Akademie der 

Wissenschaften, unterschiedliche Universitätsbibliotheken, Regional-

Bibliotheken, Stadt-und Gemeindezentren (öffentliche) Bibliotheken, 

Museumsbibliotheken, Bibliotheken in Krankenhäusern, Bibliotheken 

in den Ministerien, Behörden und Organisationen sowie 

Schulbibliotheken. 

Die nationale akademische Bibliotheks-Informationssystem 

(NABIS-Stiftung/НАБИС
51

) wurde von der Zentralbibliothek der 

Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, der Kliment-Ochridski-

Universität in Sofia und der Amerikanischen Universität in 

Blagoevgrad gegründet. Das Ziel des Informationssystems ist die 

funktionale Integration von Bibliotheks- und Informationssystemen, 

sowie Katalogeinträge von wissenschaftlichen Einrichtungen und 

Universitäten aus Südosteuropa in einem einheitlichen Online-Katalog 

zu verbinden. 

 

Die Internetseiten von fachlich wichtigen Bibliotheken 

finden 
 

Am Anfang des Studiums reichen normalerweise die 

Informationen der Bibliothek, die am nächsten liegt. Im Laufe des 

Studiums reichen ihre Bestände aber nicht mehr aus und es ist 

erforderlich, weitere Bibliotheken zu nutzen. Dabei ist es wichtig zu 

                                                 
50 http://www.bildungsserver.de/Bibliothekskataloge-OPACs-995.html  
51 НАБИС = Национална академична библиотечно-информационна система 

http://bibliotekibg.primasoft.bg/modules/news/
http://www.bildungsserver.de/Bibliothekskataloge-OPACs-995.html
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wissen, welche Bibliotheken den umfassendsten Bestand der 

gewählten Studienrichtung besitzen. 

Da es umfangreiche Publikationen gibt, ist keine einzige 

Bibliothek in der Lage, die gesamte neu erschienene Literatur zu 

erwerben. In Deutschland wurde ein System von so genannten 

Sondersammelgebietsbibliotheken errichtet. Jede der an dem System 

beteiligten Bibliotheken ist für ein Fachgebiet oder eine Teildisziplin 

zuständig und hat die Verpflichtung, die für das Wissenschaftsgebiet 

relevante Fachliteratur umfassend anzuschaffen. Auf diese Weise 

können diese Bibliotheken die wichtigste Literatur erwerben [vgl. 

Cramme/Ritzi 2011: 39]. 

Über die Internet-Seiten des WEBIS: WEB 

BibliotheksInformationsSystem (http://webis.sub.uni-hamburg.de) 

kann man rasch einen Überblick über die Bibliotheken des Systems 

erhalten und diejenige finden, die für die entsprechenden 

Studienfächer relevant sind. Dazu kann man nach Fächern und 

Regionen suchen [vgl. Cramme/Ritzi 2011, 39]. Die Fachübersicht, in 

16 Fächergruppen unterteilt, ist ein guter Startpunkt für die Suche 

nach der Bibliothek, die den größten Bestand an Fachliteratur für das 

jeweilige Fach hat. Für Germanistik-StudentInnen ist dann die 

Fächergruppe „Sprach-und Literaturwissenschaften“ interessant. 

Darunter findet man eine fachliche Ausdifferenzierung, wo man mit 

einem Link zum Sondersammelgebiet „Germanistik, Deutsche 

Sprache und Literatur (7.20) gelangt. Für dieses Sondersammelgebiet 

ist die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main zuständig. 

Man findet Links zu den elektronischen Bibliothekskatalogen und zur 

virtuellen Fachbibliothek, es gibt auch Informationen über 

Neuerwerbungen der Bibliothek u.a.m.  

 

Bibliothekskataloge, Bibliotheksverbünde und 

Bibliotheksportale 
 

Eine sinnvolle Erweiterung der Literaturrecherche bieten 

Bibliothekskataloge. In Katalogen sind die Publikationen der 

jeweiligen Bibliothek verzeichnet. Normalerweise werden darin nur 

selbständige Literaturquellen (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften) mit 

dem genauen Standort und den Benutzungsbedingungen aufgelistet. 

http://webis.sub.uni-hamburg.de/
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Einzelne Aufsätze sind in Bibliothekskatalogen nicht enthalten. Wenn 

man nach einem Aufsatz sucht, muss man die Publikation kennen, wo 

er veröffentlicht wurde.  

Die meisten Bibliothekskataloge werden heutzutage als elektronische 

Datenbanken als Online-Kataloge angeboten. Man unterscheidet 

zwischen 

 lokalen Katalogen, 

 regionalen Katalogen, 

 nationalen Katalogen und  

 internationalen Katalogen. 

Im lokalen Katalog sind die Bestände einer Bibliothek oder 

die Bibliotheken von einer Institution (wie z.B. einer Universität mit 

mehreren Fachbibliotheken, auch Bereichsbibliotheken genannt) 

aufgelistet. Dieser Katalog wird oft als OPAC (Online Public Access 

Catalogue) bezeichnet. Im lokalen Katalog kann man finden, in 

welcher Fachbibliothek bzw. an welchem Standort sich das gesuchte 

Buch befindet. Die Standortbezeichnung und die Signatur des Buches 

geben die notwendige Information dazu [vgl. Franke/Klein/Schüller-

Zwierlein 2010: 12; Brink 2013, 56]. 

Der regionale Katalog verbindet die lokalen Kataloge der 

Bibliotheken aus einer Region in einer Datenbank. Die regionalen 

Bibliotheken schließen sich zu Bibliotheksverbünden zusammen und 

ermöglichen die Suche in allen Katalogen des Verbundes mit einem 

Suchansatz. In den Ergebnissen werden der Name der Bibliothek, in 

welcher sich das gesuchte Buch befindet, und die Signatur des Werkes 

in der entsprechenden Bibliothek aufgezeichnet [vgl. 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 12; Brink 2013: 56;]. 

Nationale Kataloge vereinen die Verbundkataloge der 

Bibliotheksverbünde eines Landes. Über sie ist die Recherche in allen 

Verbundkatalogen gleichzeitig möglich. In Deutschland dient der 

Karlsruher Virtuelle Katalog als nationaler Katalog. 

Internationale Kataloge können durch die nationalen 

Kataloge, durch die Verbundkataloge der einzelnen Länder oder durch 

die Kataloge der Nationalbibliotheken durchsucht werden [vgl. 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 14]. 

Der elektronische Katalog einer Bibliothek enthält, wie schon 

erwähnt, die Literaturquellen, die sich im Bestand dieser Bibliothek 
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befinden. Sehr oft reicht aber die Literatur in der nächstliegenden 

Bibliothek nicht aus. Für die Recherche in mehreren Bibliotheken 

stehen die Webangebote von Bibliotheksverbünden und 

Bibliotheksportalen zur Verfügung. 

 

Bibliotheksverbünde 
 

In einem Bibliotheksverbund sind die Bibliotheken einer 

Region zusammengeschlossen. Es wird ein gemeinsamer Katalog 

geführt, der so genannte Verbundkatalog, in dem die Bestände der 

beteiligten Bibliotheken in einer Datenbank verzeichnet sind. 

In Deutschland gibt es im Moment sechs Bibliotheksverbünde: 

 Der Bibliotheksverbund Bayern (www.bib-bvd-

bvd.de/bvd.htm), 

 Der gemeinsame Bibliotheksverbund der Länder 

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, 

Bremen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern 

(www.gbv.de/vgm/), 

 Das Hochschulbibliothekszentrum mit den 

Hochschulbibliotheken in Nordrhein-Westfallen 

(www.dreilaenderkatalog.de/), 

 Das hessische Bibliotheks-Informationssystem 

(www.hebis.de/welcome.php), 

 Der kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 

(www.kobv.de/),  

 Der südwestdeutsche Bibliotheksverbund (www2.bsz-

bw.de/) [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 47; 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 13; Brink 2013: 

77; Burchert/Sohr 2008:41). 

Ein anderer Bibliotheksverbund in Deutschland ist die 

Zeitschriftendatenbank (ZDB). Darin sind rund 1,5 Mio. 

Zeitschriften aus etwa 4300 deutschen Bibliotheken verzeichnet. Die 

ZDB wird von der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 

Kulturbesitz betreut (zdb-opac.de) [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 48; 

Gantert 2013: 8 f.]. 

Etwa 140 Schweizer Bibliotheken sind im NEBIS-Verbund 

(http://www.nebis.ch/) angeschlossen. Der Bibliotheksverbund NEBIS 

http://www.bib-bvd-bvd.de/bvd.htm
http://www.bib-bvd-bvd.de/bvd.htm
http://www.gbv.de/vgm/
http://www.dreilaenderkatalog.de/
http://www.hebis.de/welcome.php
http://www.kobv.de/
http://www.nebis.ch/
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ist Mitglied des Informationsverbundes Deutschschweiz (IDS). Der 

gemeinsame Online-Katalog von NEBIS enthält ungefähr 7 Mio. 

Dokumente, der gemeinsame Bestand wird auf 15.5 Mio. Dokumenten 

(Bücher, Serien, Zeitschriften, elektronische Publikationen und Non-

Book-Materialien) eingeschätzt. 

Andere Bibliotheksverbünde in der Schweiz sind:  

 das St. Galler Bibliotheksnetz (SGBN) - ein 

Bibliothekenverbund von 50 Bibliotheken, die 

Kantonsbibliothek St. Gallen ist die Verbundzentrale des 

SGBN (www.sgbn.sg.ch/ );  

 der Westschweizer Bibliotheksverbund (RERO) – ein 

Verbund von ungefähr 215 Bibliotheken, der 

Gesamtkatalog ist primär an Studierende der vier 

französischsprachigen Universitäten der Schweiz 

(Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel) gerichtet 

(www.rero.ch/);  

 Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) – darin sind die vier 

Tessiner Kantonsbibliotheken (Lugano, Locarno, 

Mendrisio und Bellinzona), die Universitätsbibliotheken 

in Lugano und Mendrisio sowie die Schulbibliotheken des 

Kantons Tessin zusammengeschlossen (www.sbt.ti.ch/).  

Der größte nationale Verbund universitärer, 

wissenschaftlicher und administrativer Bibliotheken in Österreich ist 

der Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH 

(OBVSG) (http://www.obvsg.at/). Daran sind über 80 Bibliotheken 

und weitere 310 Einrichtungen beteiligt. Der Gesamtkatalog enthält 

ca. 9 Mio. Titel mit über 16 Mio. Exemplaren sowie 0,7 Mio. 

Zeitschriftenbestandsangaben.  

Weitere Verbundkataloge in Österreich sind z.B.: 

 der Landesbibliothekenverbund Österreich / Südtirol 

(http://www.lbb.at/) – ein Verbund der 

Landesbibliotheken Österreichs und Südtirols, enthält 

über 4,8 Millionen Titeldaten und rund 7,0 Mio. 

physische Beständen (Holdings); 

 der Österreichische Verbundkatalog für Nachlässe, 

Autographen und Handschriften (ÖVK-NAH) - enthält 

Nachweise zu Handschriften, Nachlässen und 

http://www.rero.ch/
http://www.sbt.ti.ch/
http://www.obvsg.at/
http://www.lbb.at/
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Autographen von zehn Institutionen, darunter die 

Österreichische Nationalbibliothek, die 

Universitätsbibliotheken Wien und Graz, das Robert 

Musil-Institut für Literaturforschung der Universität 

Klagenfurt/Kärntner Literaturarchiv usw. (http://aleph21-

prod-acc.obvsg.at/);  

 die Österreichische Mediathek 

(http://www.katalog.mediathek.ac.at/);  

 der Österreichische Verbundkatalog: elektronische 

Dokumente (eDOC) (http://media.obvsg.at/); 

 die Österreichische Bibliografie 

(http://www.onb.ac.at/kataloge/bibliografie.php) – ein 

Verzeichnis der österreichischen Neuerscheinungen – 

erfasst alle in Österreich vorgelegten oder gedruckten 

Neuerscheinungen; 

 der Katalog des Verbundes für Bildung und Kultur (VBK) 

(http://www.vbk.ac.at/) – enthält hauptsächlich 

pädagogische Literatur: Pädagogische Dokumentation des 

VBK (ab 2004), Bildungsforschungsdokumentation des 

BMUKK (ab 2000), Dokumentation für 

Erwachsenenbildung (1976 - 2002);  

 die Österreichische Dissertationsdatenbank 

(http://media.obvsg.at/dissdb);  

 das Österreichische Staatsarchiv 

(http://oesta.gv.at/site/5235/default.aspx) – ermöglicht die 

Recherche in mehreren Online-Bibliothekskatalogen, 

Online-Bibliographien und Datenbanken, digitalisierten 

Bibliothekswerken, Zeitschriften und Zeitungen sowie in 

(alten) Auflagen; 

 das Österreichische Biographische Lexikon 1815-1950 

(http://www.biographien.ac.at/) - von der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften verwaltet, 

erfasst bedeutende Persönlichkeiten.  

Ein Gesamtkatalog der Österreichischen Bibliotheken online 

(WebOpac) ist unter http://www.bibliotheken.at/ zu finden. 

Ein Bibliotheksverbund in Bulgarien ist der Katalog der 

Universitätsbibliotheken in Nordostbulgarien (http://library.uni-

http://aleph21-prod-acc.obvsg.at/
http://aleph21-prod-acc.obvsg.at/
http://www.katalog.mediathek.ac.at/
http://media.obvsg.at/
http://www.onb.ac.at/kataloge/bibliografie.php
http://www.vbk.ac.at/
http://media.obvsg.at/dissdb
http://oesta.gv.at/site/5235/default.aspx
http://www.biographien.ac.at/
http://www.bibliotheken.at/
http://library.uni-ruse.bg/abss/
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ruse.bg/abss/) – Своден каталог на библиотеките при ВУЗ - 

Североизточна България. Dieser Katalog enthält die Kataloge der 

Bibliotheken der Angel Kanchev Universität in Ruse, der 

Wirtschaftsuniversität und der Technischen Universität in Varna, der 

Technischen Universität in Gabrovo, der Universität Schumen und der 

Universität Veliko Tarnovo. Die Webseite wird von der Universität 

Russe verwaltet. Auf der Webseite gibt es auch hilfreiche Hinweise, 

wie man die Recherche erfolgreich durchführen kann. 

Der größte internationale Verbundkatalog ist WorldCat 

(https://www.worldcat.org/). Im Katalog sind mehr als 150 Millionen 

Titeln und über eine Milliarde Exemplare verzeichnet. Zurzeit sind 

vorwiegend nordamerikanische Bibliotheken daran angeschlossen. 

Der Katalog kann auch über den Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) 

durchsucht werden [vgl. Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 14]. 

Bibliotheksportale 

Viele Bibliotheksverbünde bieten auch eine Metasuche an, bei 

der die Recherche auf die Datenbanken weiterer Bibliotheksverbünde 

erweitert werden kann. Diese Dienstleistungen werden 

Bibliotheksportale genannt. Ein Bibliotheksportal ermöglicht den 

Zugriff auf die Bestände von mehreren zusammengeschlossenen 

Bibliotheken. „Bilden die Bibliotheksverbünde eine Meta-Ebene, die 

eine Recherche in einer Vielzahl von einzelnen Bibliotheken 

ermöglicht, so stellen Bibliotheksportale eine Meta-Meta-Ebene dar“ 

[Cramme/Ritzi 2011: 49]. 

Der Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK – 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html) ist das bekannteste und 

am meisten genutzte Bibliotheksportal in Deutschland. Darin sind 

über 500 Millionen Bücher und Zeitschriften verzeichnet. Dieser 

Katalog bietet unterschiedliche Dienstleistungen – neben 

deutschsprachigen und internationalen Bibliotheken stehen auch die 

Kataloge von großen Buchhändlern zur Verfügung; man kann 

auswählen, in welchen Katalogen nach Publikationen gesucht werden 

soll und die Suche nach Titel, Schlagwort, Autor, ISBN-Nummer, 

Jahr, Körperschaft und Verlag eingrenzen. Auch die oben erwähnten 

deutschen Verbundkataloge können über den KVK gleichzeitig 

durchsucht werden [vgl. Stickel-Wolf/Wolf 2006: 178 f.; 

http://library.uni-ruse.bg/abss/
https://www.worldcat.org/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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Cramme/Ritzi 2011: 49; Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 13; 

Niederlag/Popeter 2010: 32; Limburg/Otten 2011: 95). 

Ein anderes Bibliotheksportal in Deutschland ist das HeBIS-

Portal (Hessisches Bibliotheks-Informationssystem – 

http://www.portal.hebis.de/). Über dieses Portal kann man alle 

deutschen Bibliotheksverbünde in eine Recherche miteinbeziehen. In 

der Ergebnisanzeige werden zuerst die bibliographischen Angaben der 

gefundenen Titel aufgelistet. Man kann auch zusätzliche 

Informationen zu den Treffern abrufen, z.B. Inhaltsverzeichnisse von 

Büchern [Cramme/Ritzi 2011: 50]. 

 

Recherche in Fachdatenbanken und Bibliografien 
 

Für eine erfolgreiche Recherche sind neben 

Bibliothekskatalogen auch bibliografische Datenbanken ein wichtiges 

Recherchemedium. 

Als Datenbank wird „ein elektronisches Medium zum 

strukturierten Ablegen und Wiederfinden von Informationen“ 

[Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 15] bezeichnet. In 

Datenbanken werden große Mengen von elektronischen Daten 

gespeichert und verwaltet, die am Computer und übers Internet 

abgefragt werden können. Die einzelnen Daten werden in Kategorien 

strukturiert. „Aus den einzelnen Einträgen in diesen Kategorien 

werden Listen gebildet, die sogenannten „Indices“ 

[Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 15]. In diesen abgelegten 

Listen kann man nach Schlüsselwörtern suchen.  

Eine Bibliografie verzeichnet möglichst vollständig die in 

einem Bereich erschienene Literatur. In manchen Bibliografien 

werden nur selbständige, in anderen auch unselbständige 

Publikationen, in dritten wiederum beides, erfasst. Das Vorhandensein 

in einer Bibliothek oder der Publikationstyp des Werks spielt dabei 

keine Rolle. Die Literaturangaben werden nach bestimmten 

inhaltlichen und/oder formalen Kriterien ausgewählt und geordnet. 

Bibliografien verschaffen einen Überblick über die vorhandene 

Literatur zu einem Themengebiet und sind deshalb eine wichtige 

Ergänzung der Literaturrecherche – vor allem dann, wenn man sicher 

sein will, dass man keinen wichtigen Titel übersehen hat. Sie geben 

http://www.portal.hebis.de/
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aber keine Information über die Standorte, wo man die Literatur 

bekommen kann [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 52; Franke/Klein/Schüller-

Zwierlein 2010: 11; Brink 2013: 60; Niederlag/Popeter 2010: 30; 

Theisen 2008: 46]. 

Verzeichnisse von mehreren Bibliografien werden als Meta-

Bibliografien (Bibliographien der Bibliographien) bezeichnet. Als 

eine Meta-Bibliografie ist z.B. die Bibliografie der Deutschen 

Nationalbibliothek in Leipzig zu nennen, die jeden Monat die 

Bibliografien aus dem deutschsprachigen Raum (auch die 

österreichischen und die schweizerischen) zusammenstellt. Die 

London Bibliography of the Social Sciences ist ein Beispiel für eine 

internationale Meta-Bibliografie [vgl. Brink 2013: 60]. 

Bibliografien werden nach dem Inhaltsaspekt und nach der 

Publikationsform in unterschiedliche Arten eingeteilt. 

Nach dem Inhalt unterscheidet man drei Arten von Bibliografien:  

 Allgemeinbibliografien,  

 Fachbibliografien, 

 Nationalbibliografien. 

Allgemeinbibliografien verzeichnen fächerübergreifende 

Literatur, d.h. die Literaturangaben sind nicht auf einen einzelnen 

Fachbereich gerichtet, sondern verzeichnen Literatur zu allen bzw. 

vielen Fachgebieten und geben so einen allgemeinen Überblick. Die 

Internationale Bibliografie der Zeitschriftenliteratur (IBZ), die in der 

UB Siegen in elektronischer Form vorhanden und über die Digitale 

Bibliothek DigiBib (http://www.ub.uni-siegen.de/cms/index. php?id= 

669) durchsucht werden kann, verzeichnet Aufsätze aus allen 

Wissensgebieten [vgl. Brink 2013: 60].  

In Fachbibliografien wird Literatur zu einem bestimmten 

Fachgebiet, zu einem inhaltlichen Thema (Gesamtliteratur eines 

Fachgebietes, Thematisches Gesamtverzeichnis) oder zu einem 

Erscheinungsort (Nationalbibliografie, Universitätsschriften u. a.) 

nachgewiesen. Als Beispiel für eine Fachbibliografie kann die von 

Heinz L. Kretzenbacher veröffentlichte Studienbibliografie 

„Wissenschaftssprache“ (Heidelberg: Groos, 1992) genannt werden. 

Nationalbibliografien erfassen die in einem Land 

veröffentlichte Literatur, aber auch solche die sich auf das jeweilige 

Land inhaltlich bezieht. Ein Beispiel für eine Nationalbibliografie ist 

http://www.ub.uni-siegen.de/cms/index.%20php?id=%20669
http://www.ub.uni-siegen.de/cms/index.%20php?id=%20669
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z. B. die Deutsche Nationalbibliografie 

(http://www.ddb.de/service/zd/dnb.htm). 

Nach der Erscheinungsform werden grundsätzlich zwei 

Arten von Bibliografien unterschieden: 

 gedruckte Bibliographen und 

 elektronische bibliographische Datenbanken. 

Gedruckte Bibliographien werden entweder als 

„abgeschlossene Übersicht über den Forschungsstand zu einem 

bestimmten Thema oder in periodischen Abständen, meist jährlich“ 

herausgegeben [Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 14]. Eine 

Bibliographie zeichnet sich mit systematischer Gliederung, Registern 

und Verzeichnis der verwendeten Zeitschriftenkürzel aus. Ein 

repräsentatives Beispiel für eine gedruckte Bibliografie ist die von 

Volker Michel herausgegebene Bibliographie der deutschen Sprach- 

und Literaturwissenschaft, Band 52 (2012), Verlag Vittorio 

Klostermann. 

Mittlerweile sind viele Bibliographien als elektronische 

Fachdatenbanken (entweder auf CD-ROM oder online) über 

Bibliothekskataloge verfügbar. Viele wissenschaftliche Datenbanken 

sind nicht frei übers Internet, sondern übers Hochschulnetz (entweder 

in der Universitätsbibliothek oder durch eine Nutzerkennung (z.B. ein 

Passwort) für Studierende und Lehrende der jeweiligen Universität 

zugänglich. Fachdatenbanken auf CD-ROM sind meist über das 

Netzwerk der Universitätsbibliothek oder eines Instituts zugänglich 

Eine möglichst vollständige Literaturrecherche schließt aber auch eine 

Recherche in gedruckten Bibliografien ein, denn die älteren Büchern 

sind normalerweise nicht in elektronischer Form zugänglich [vgl. 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 15; Cramme/Ritzi 2011: 52]. 

Zu nennen sind hier z.B.: die Bibliografien des Instituts für Deutsche 

Sprache Mannheim (IDS – http://www1.ids-mannheim.de/), darunter 

sind die Bibliografien zur Linguistik/Literaturlisten (http://www1.ids-

mannheim.de/ service/quellen/biblio.html) für Germanistikstudenten 

besonders interessant; die BDSL online der Universitätsbibliothek 

Frankfurt am Main – eine Online-Version der Bibliographie der 

deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (http://www.bdsl-

online.de/) und die Erlanger Bibliographie zur Germanistischen 

Sprachwissenschaft (http://www.sprachwissenschaft.uni-erlangen.de/ 

http://www.ddb.de/service/zd/dnb.htm
http://www1.ids-mannheim.de/
http://www1.ids-mannheim.de/%20service/quellen/biblio.html
http://www1.ids-mannheim.de/%20service/quellen/biblio.html
http://www.bdsl-online.de/
http://www.bdsl-online.de/
http://www.sprachwissenschaft.uni-erlangen.de/%20bibliographie/
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bibliographie/), die laufend von MitarbeiterInnen der Germanistischen 

Sprachwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg (FAU) aktualisiert und bearbeitet wird.  

Bibliographische Datenbanken haben im Vergleich zu den gedruckten 

Bibliographien mehrere Vorteile: 

 Sie erweitern die Recherchemöglichkeiten. 

 Das wissenschaftliche Arbeiten wird durch sie wesentlich 

erleichtert. 

 Viele bibliographische Datenbanken führen zu den 

Volltexten der als Literaturangaben verzeichneten 

Zeitschriftenartikeln [vgl. Franke/Klein/Schüller-

Zwierlein 2010: 15]. 

Auch gegenüber Bibliothekskatalogen haben 

fachbibliographische Datenbanken Cramme/Ritzi zufolge zwei große 

Vorteile: 

1. Sie ermöglichen eine ziemlich detaillierte 

Sacherschließung - man kann nach verschiedenen 

Sachaspekten recherchieren. 

2. Sie erfassen auch unselbständige Publikationen, also 

Aufsätze aus Sammelbänden und Zeitschriften sowie auch 

Texte, die in elektronischer Form erschienen sind [vgl. 

Cramme/Ritzi 2011: 53]. 

Die Auswahl der richtigen Datenbank kann über das 

gemeinsame Datenbank-Infosystem (DBIS) (http://rzblx10.uni-

regensburg.de/dbinfo/fachliste.php) erleichtert und unterstützt werden 

[vgl. Cramme/Ritzi 2011: 53; Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 

15]. 

Das Datenbank-Infosystem (DBIS) verzeichnet 

wissenschaftliche Datenbanken und fungiert als ein Zugangsportal von 

mehr als 180 deutschen Bibliotheken. Erfasst werden sowohl freie als 

auch lizensierte Datenbanken. DBIS kann über die Internetseite der 

jeweiligen Universitätsbibliothek erreicht werden. Man bekommt 

einen systematischen Überblick über die von der Bibliothek 

lizensierten und über die frei zugänglichen Datenbanken.  

Unter dem Fachgebiet Germanistik, Niederländische 

Philologie, Skandinavistik des DBIS der Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg wird neben den TOP-Datenbanken (7 Treffer) noch das 

http://www.sprachwissenschaft.uni-erlangen.de/%20bibliographie/
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php
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Gesamtangebot (457 Treffer) der Datenbank aufgelistet. Alle 

Datenbanken sind mit Symbolen versehen, die die Zugangsarten 

bezeichnen: ein grünes Symbol bezeichnet frei zugängliche 

Datenbanken, das gelbe Symbol verzeichnet diese für berechtigte 

Nutzer online, das blaue Symbol steht für lokal verfügbare 

Datenbanken, der Buchstaben „D“ in einem grünen Rechteck steht für 

Nationallizenz und verzeichnet die deutschlandweit frei zugänglichen 

(DFG-geförderte Nationallizenz) Datenbanken. Das Euro-Zeichen im 

weißen Rechteck verweist auf ein kostenpflichtiges Pay-per-Use-

Angebot. 

Um die bestmöglichen Rechercheergebnisse zu erzielen, 

empfehlen Franke, Klein und Schüller-Zwierlein (2010: 17 f.) vor der 

Recherche in einer Bibliographie sich über folgende wichtige 

Parameter zu informieren:  

 „Erfassungszeitraum 

- Ab welchem Datum sind Publikationen verzeichnet? 

- Sind alle Publikationsarten seit diesem Datum 

verzeichnet? 

- Wird die Datenbank laufend aktualisiert oder nur z.B. 

einmal im Jahr? 

 Regionale/sprachliche Abdeckung 

- Aus welchen Ländern und in welchen Sprachen 

werden Publikationen verzeichnet? 

 Publikationsarten 

- Welche Publikationsarten werden verzeichnet: 

Aufsätze (nur aus (wissenschaftlichen?) Zeitschriften oder 

auch aus Sammelbänden?), Monografien, Sammelbände, 

Dissertationen etc.? 

 Mögliche Suchwege/verzeichnete Informationsarten 

- Welche Suchwege sind möglich, nach welchen 

Informationsarten kann überhaupt gesucht werden? 

- Sind diese für Ihre Suche überhaupt geeignet? 

 Wirtschaftlicher/redaktioneller Kontext 

- Wer publiziert diese Bibliographie? 

- Welche redaktionellen Mechanismen und personellen 

Ressourcen liegen zugrunde?“ 
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Diese Vorüberlegungen sind in Bezug auf die Präzision der 

Suche wichtig und so kann man auch Recherchelücken vermeiden 

[vgl. Franke, Klein und Schüller-Zwierlein 2010: 17 f.]. 

 

Informationen mit Hilfe von Internetportalen finden 
 

Eine wichtige Ergänzung der wissenschaftlichen Recherche 

bieten die fachlichen Internetportale. Seit einigen Jahren werden in 

Deutschland „solche Portale für alle Wissenschaftsdisziplinen durch 

das System der Virtuellen Fachbibliotheken aufgebaut“ 

[Cramme/Ritzi 2011: 56]. Eine Übersicht über die Virtuellen 

Fachbibliotheken bietet der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV) 

(http://www.gbv.de/bibliotheken/vifa-olc-ssg), von der aus man die 

einzelnen Angebote finden kann.  

Ein solches Fachportal ist das Fachportal Pädagogik 

(http://fachportal-paedagogik.de/). Es besteht aus fünf Teilen:  

 einer Metasuchmaschine - sie erlaubt die gleichzeitige 

Suche in zahlreichen Fachdatenbanken; 

 einer bibliographischen Datenbank (FIS Bildung = 

Fachinformationssystem Bildung), sie ermöglicht eine 

erweiterte Suche; 

 einem Dokumentenserver für Volltextangebote (pedocs); 

 einem Portal Forschungsdaten Bildung, das sich als eine 

zentrale Anlaufstelle an Interessierte an Daten und 

Instrumenten der empirischen Bildungsforschung richtet;  

 einem Guide Bildungsforschung (Forschungsführer), der 

nach Forschungsfeldern und Fakten zur 

Forschungslandschaft gegliedert ist. Hier werden 

Informationen über relevante Institutionen und 

Forschungsprojekte, über abgeschlossene Promotionen 

und Habilitationen etc. angeboten. 

Über das Fachportal Pädagogik sind auch zahlreiche Angebote 

des Deutschen Bildungsservers (http://bildungsserver.de/) zugänglich 

[vgl. Cramme/Ritzi 2011: 56]. 

http://www.gbv.de/bibliotheken/vifa-olc-ssg
http://fachportal-paedagogik.de/
http://bildungsserver.de/
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Zu empfehlen ist auch das speziell an Germanisten gerichtete 

Fachportal für deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft „Virtuelle 

Fachbibliothek Germanistik – Germanistik im Netz (GiN)“ 
(http://www.germanistik-im-netz.de/). Das Fachportal ermöglicht eine 

Metasuche gleichzeitig in unterschiedlichen Katalogen, Datenbanken, 

Verzeichnissen und zusätzlichen Informationsressourcen. Für den 

Aufbau und die Koordination des Projekts „Germanistik im Netz“ ist 

die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt 

am Main zuständig. 

Weitere Fachportale, insbesondere zu thematisch 

spezialisierten Bereichen, findet man über die Virtuellen 

Fachbibliotheken [vgl. Cramme; Ritzi 2011: 57]. 

Die Bedeutung der Webressourcen der Virtuellen 

Fachbibliotheken für die Suche nach wissenschaftlichen 

Informationen liegt in erster Stelle in der Qualitätskontrolle dieser 

Informationsmittel. Einerseits werden die in den Virtuellen 

Fachbibliotheken verzeichneten Seiten auf ihre Relevanz überprüft, 

anderseits wird kontrolliert, ob die entsprechenden Seiten verfügbar 

sind. „Diese Qualitätskontrolle macht sie zur ersten Wahl bei der 

Suche nach Internetressourcen für das Studium“ [Cramme/Ritzi 2011: 

57]. 
 

Informationsbeschaffung über Mailinglisten  
 

Wissenschaftliche Informationen können außer aus Büchern, 

Datenbanken und Internetseiten auch durch den Meinungsaustausch 

mit anderen Personen beschaffen werden. Diese kann man über 

fachliche Mailinglisten bekommen, die eine ähnliche Funktion wie die 

sozialen Netzwerke oder Webforen, Weblogs oder Wikis haben [vgl. 

Cramme/Ritzi 2011: 57]. 

Bei den Mailinglisten wird eine an die Liste gesandte E-Mail 

an alle Teilnehmer weitergeleitet. Die Mailinglisten dienen vor allem 

der allgemeinen Kommunikation über Fachinhalte oder der Auskunft 

[vgl. Cramme/Ritzi 2011: 58]. 

http://www.germanistik-im-netz.de/
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Weblogs
52

 enthalten sehr aktuelle Informationen und 

ermöglichen durch ihre Kommentarfunktion auch eine 

Kommunikation. Weblogs werden entweder von einer Person bzw. 

einer Gruppe oder von einer ganzen Institution geschrieben. 

Informationen über aktuelle Beiträge oder Kommentare kann man 

durch das Abonnement eines so genannten RSS-Feeds (ein Format für 

die einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf 

Websites) bekommen. Dazu ist aber ein Hilfsprogramm notwendig, 

und zwar ein „Feed Reader“, der auch online angeboten wird [vgl. 

Cramme/Ritzi 2011: 58]. 

Manche Suchmaschinen bieten eine Blogsuche. So ist z.B. Google 

Blogsuche (http://www.google.com/blogsearch) eine Suchmaschine 

speziell für Weblogs. Eine andere Möglichkeit bietet Technorati 

(http://technorati.com).  

Prinzipiell gibt es kein zentrales Verzeichnis von Weblogs 

oder Mailinglisten. Viele Fachportale verzeichnen aber wichtige 

Angebote [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 59]. Auch manche Bibliotheken 

bieten auf ihren Internetseiten eine Auswahl von Weblogs. 

Diskussionslisten oder Weblogs haben für die Informationssuche 

sowohl Vorteile als auch Nachteile. 

Zu den Vorteilen zählen: 

 Zugang zu aktuellen Informationen (wie z.B. 

Tagungsbeiträge, Hinweise auf gerade erschienene 

Publikationen, Rezensionen), die noch nirgendwo anders 

zugänglich sind. 

 Schnelle und kompetente Antwort auf Anfragen. 

„Voraussetzung ist aber, dass man die Liste nicht dazu 

missbraucht, sich die eigene Arbeit zu ersparen: wer nach 

Dingen fragt, die man in einer Bibliothek oder über eine 

Internetsuchmaschine schnell herausfinden kann, 

bekommt statt Antwort meist Tadel von den Moderatoren 

oder den anderen Listenteilnehmer“ [Cramme/Ritzi 2011: 

59]. 

                                                 
52

 Die Bezeichnung „Weblog“ (kurz Blog) setzt sich aus den englischen 

Wörtern „Web“ und „Log“ (=Logbuch) aus. Damit wird ein Tagebuch oder 

Journal bezeichnet, das auf einer Website geführt wird.   

http://www.google.com/blogsearch
http://technorati.com/
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Als Nachteile können folgende erwähnt werden: 

 Die erhaltenen Informationen müssen vor der Integration 

in die eigene Arbeit überprüft werden.  

 Die Mitgliedschaft in mehreren aktiven Mailinglisten 

führt zur Überfüllung des E-Mail-Briefkastens. 

 Nicht alle eingehende Mails sind für die eigene Arbeit 

relevant (vgl. Cramme/Ritzi 2011, 59). 
 

Volltextsuche im Internet 

  

In den letzten Jahren findet man auch wissenschaftliche 

Volltexte im Internet. Viele Hochschulen und wissenschaftliche 

Einrichtungen bieten auf ihren Servern einzelne wissenschaftliche 

Publikationen, Berichte, Dissertationen etc. [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 

61]. Auch viele Wissenschaftler stellen ihre Publikationen ins Internet. 

Bibliothekskataloge verweisen normalerweise auf die 

Angebote ihrer Dokumentserver, sie sind aber nicht immer leicht zu 

finden.  

Die Suchmaschine Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 

(http://www.base-search.net/) ist eine der größten Open-Access-

Suchmaschinen speziell für frei zugängliche wissenschaftliche 

Dokumente im Internet. Die Suchmaschine BASE wird von der 

Universitätsbibliothek Bielefeld betrieben. Sie ermöglicht eine 

Metasuche in vielen Dokumentserver. Der Index von BASE umfasst 

über 50 Millionen Dokumente aus über 2.900 Quellen.  

Auch Fachportale verzeichnen digitale Texte und ermöglichen 

eine Volltextsuche. Oft ist eine Suche nach Fächern oder Fachgruppen 

möglich [vgl. Cramme/Ritzi 2011: 61]. So bietet z.B. das Fachportal 

Pädagogik unter dem Teil pedocs Volltexte an. 

Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) 

(http://www.deutsche-digitalebibliothek.de/) ist ein zentrales 

nationales Portal, das freien Zugang zu Büchern, Bildern, 

Musikstücken, anderen Tondokumenten, Filmen und Noten der 

deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen anbietet. 

Zeitschriftenaufsätze können in der Elektronischen 

Zeitschriftenbibliothek (EZB) zuverlässig recherchiert werden. Die 

EZB wird von der Universitätsbibliothek Regensburg verwaltet. Sie 

http://www.base-search.net/
http://www.deutsche-digitalebibliothek.de/
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wird als Service zur effektiven Nutzung wissenschaftlicher 

Volltextzeitschriften im Internet momentan in 617 Bibliotheken bzw. 

Forschungseinrichtungen in Deutschland angeboten. Die 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek umfasst insgesamt 75320 Titel, 

davon sind 44740 Fachzeitschriften im Volltext frei zugänglich. Die 

Zeitschriften in der EZB werden nach Fächern geordnet. 

Verschiedenfarbige Punkte zeigen die Zugriffsmöglichkeiten auf 

Volltextartikel:  

- Ein grüner Punkt: Der Volltext der Zeitschrift ist frei 

zugänglich. 

- Ein gelber Punkt: Die Zeitschrift ist an einer 

Teilnehmerbibliothek bzw. Forschungseinrichtung 

lizenziert und für die Benutzer dieser Institution im 

Volltext zugänglich.  

- Ein roter Punkt: Die Zeitschrift ist nicht abonniert und 

daher nicht im Volltext nutzbar. In der Regel sind aber 

Inhaltsverzeichnisse und oftmals auch Abstracts kostenlos 

verfügbar.  

- Ein gelber und ein roter Punkt: Für die Zeitschrift ist an 

der Teilnehmerbibliothek keine fortlaufende Lizenz 

vorhanden. Daher ist nur ein Teil der erschienenen 

Jahrgänge im Volltext zugänglich [vgl. die Homepage der 

EZB Regensburg; Cramme/Ritzi 2011: 62; 

Franke/Klein/Schüller-Zwierlein 2010: 19; Gantert 2013: 

51 f.]. 

Eine andere Möglichkeit bietet die Zeitschriftendatenbank 

(ZDB) (zdb-opac.de/).  Als weltweit größte Datenbank für Titel- und 

Besitznachweise von Sammelwerken umfasst die ZDB mehr als 1,6 

Mio. Titel in allen Sprachen. Sie weist zu diesen Titeln mehr als 12,9 

Mio. Besitznachweise von ca. 4400 deutschen und österreichischen 

Bibliotheken nach. Die ZDB enthält nicht nur Printwerke, sondern 

auch elektronische Zeitschriften. In der Datenbank sind keine 

Aufsatztitel verzeichnet. Außerdem sind nicht alle im Bestand der 

ZDB verzeichneten Zeitschriften frei zugänglich. Manche 

Publikationen können nur vor Ort oder von Standorten, die die 

entsprechenden Zeitschriften lizensiert haben, durchgelesen werden. 
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Andere Zeitschriften dagegen sind zugangsfrei (ein gelber Pfeil weist 

auf die kostenfreien Zeitschriften). 

Die ZDB wird von der Staatsbibliothek zu Berlin - 

Preußischer Kulturbesitz und der Deutschen Nationalbibliothek 

betrieben und weiterentwickelt. 

Wenn Studierende den Auftrag bekommen, eine akademische 

Hausarbeit oder ein Referat vorzubereiten, suchen sie nach 

Informationen meistens in einer Internet-Suchmaschine. Internet-

Suchmaschinen wie Google, AltaVista oder Lycos stellen aber 

durchaus nicht die einzige Möglichkeit, sich Informationen zu 

beschaffen. Für eine ernsthafte wissenschaftliche Literaturrecherche 

ist die Suche in wissenschaftlichen Bibliothekskatalogen und –

portalen sowie in bibliografischen Datenbanken unumgänglich. Nicht 

zu unterschätzen sind auch die Möglichkeiten der Volltextsuche im 

Internet. Zur effizienten Planung und Durchführung einer 

wissenschaftlichen Literaturrecherche sind grundlegende Kenntnisse 

über die unterschiedlichen Recherchemedien und 

Rechercheinstrumenten sowie über Strategien und Techniken der 

Informationssuche und –beschaffung erforderlich. Im Zuge der 

ständig wachsenden Menge an Informationen aller Art sind 

Fähigkeiten zum kritischen Umgang damit notwendig, um 

zielgerichtet nach den benötigten Informationen zu suchen, sie 

auszuwählen und kritisch zu bewerten. Gerade in der 

Vorbereitungsphase zum Verfassen einer akademischen Arbeit sind 

gut ausgebaute Informations- und Recherchekompetenzen sowie 

Kompetenzen zur kritischen Bewertung der Literaturquellen als ein 

untrennbarer Teil des Studiums entscheidend für den Erfolg. 
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TEACHER TRAINEES AS RESEARCHERS 
 

Irina Ivanova 

 
Abstract: Teacher training and development have always been in-

formed and motivated by research findings which affect the content of pre-

service teacher training and provide a major source of innovation and insights 

into learning and teaching processes. That is why teacher trainees are in-

volved in learning activities closely linked with research. These activities 

promote an active approach to teaching and enhance its quality by bridging 

the gap between pre- and in-service teacher training. The article discusses 

and gives examples of two types of research-related activities carried out by 

teacher trainees. The first type of activities are concerned with implementing 

and testing the practical relevance of research-based ideas introduced in the 

pre-service training course; and the second – with doing small-scale trainee-

initiated action research. The article summarises the main outcomes of 

trainees' research activities and draws conclusions about their effectiveness. 

These findings will help teacher trainers have a better idea of the potential of 

trainees as researchers and the assistance they need in their professional de-

velopment.  

 

Key words: research, trainee teachers, research designs.  

  

Broadly speaking, research is a process of collecting, 

analyzing and interpreting information to increase the understanding 

of a topic or issue, and possibly introduce some change or improve-

ment to a situation [see Nunan 1992, Cohen, Manion and Morrison 

2007]. According to Creswell [2012] this process consists of three 

core elements or steps: posing a question; collecting data to answer the 

question, and presenting an answer to the question. Research is widely 

implemented in various spheres of life as different as the corporate 

sector, politics, marketing, science, and education, to mention just a 

few. At the level of higher education, university students are mainly 

involved in academic educational research, and those of them who 

have opted for a teaching qualification are introduced to other types of 

educational enquiry, such as action research [see Richards, Lockhart 

1994].  

 Teacher training and development have always been informed 

and motivated by research findings which affect the content of pre-
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service education and provide a major source of innovation and in-

sights into learning and teaching processes. As McDonough [1997: 

95] points out, ELT is clearly perceived as a research-based discipline 

and this fact should be reflected in the content and structure of 

academic courses which claim professional relevance. That is why it is 

important for teacher trainees to be involved in learning activities 

linked with research. These activities promote an active approach to 

teaching and enhance its quality by bridging the gap between pre- and 

in-service teacher training. Pedagogical action research does not only 

improve teaching practices, but it also contributes to trainees' theoreti-

cal knowledge [Norton 2009]. McDonough [1997: 92] considers in-

clusion of a research methods module as part of the defining core of a 

subject at university beneficial for trainees since it offers a way out of 

the sterile „theory‟ versus „practice‟ opposition, admitting that 

"knowledge of research methods is just one possibility – a DIY kit – 

for giving participants the necessary background for developing con-

textually sensitive and hopefully appropriate innovation in their ca-

reers subsequent to taking a course". Moreover, there are numerous 

benefits for trainees from working collaboratively with expert 

teachers, such as developing research skills and leadership skills 

through involvement in decision making, etc. [see Boulton 2013]. 

 The research activities discussed in this article were carried 

out by a group of 4th year BA students of English studies and Applied 

linguistics at Shumen University Bulgaria during their school-based 

teaching practice. By the time of their school-based teaching practice 

they have studied and sat exams in pedagogy, psychology (in their 1
st
 

and 2
nd

 year), methods in teaching English (3
rd

 year), have done lesson 

observation (3
rd

 year) of video and live lessons, and taught one lesson 

each in a school observed by their fellow-trainees (1
st
 term of 4th 

year), a mentor and an academic supervisor. The school-based 

teaching practice is in the second term of the 4th year, lasts for about a 

month (4 weeks) and consists of 75 hours divided into 24 teaching 

classes and 51 hours for observation, reflection and research. It might 

seem that lesson preparation, planning and teaching are too demand-

ing in themselves and it will be difficult for the trainees to do research, 

plan and implement action at the same time. However, it is important 
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to mention that during the teaching practice the trainees are freed from 

any other study activities such as lectures and seminars.  

 An alternative option for conducting research activities was 

the 2013/14 Ministry of Education project for students' internship 

under which some 3rd and 4th year teacher trainees did a 240-hour 

internship and placement in an educational institution (school or kin-

dergarden) under the supervision of a local mentor and the guidance of 

an academic supervisor from the university.  

 Following a discussion about the type of research they were 

going to do in school, trainees chose two types of research-related 

activities. The first type of activities were concerned with 

implementing and testing the practical relevance of research-based 

ideas introduced in the pre-service training course; the second - with 

doing small-scale trainee-initiated action research. Testing the 

relevance of ideas derived from academic research had the rationale of 

revising and activating trainees received knowledge so that trainees 

could make the most of it in making their teaching decisions. This 

knowledge activation is essential for a successful transfer from theory 

to practice, and for preventing trainees from simply imitating and 

reproducing their mentors' teaching styles. Small-scale action re-

search, on the other hand, emphasized a pro-active approach to reflec-

tion and hands-on experience. As Burns (2010:5) points out, "action 

research is underpinned by democratic principles in that ownership of 

change is invested in those who conduct the research".  

 Some of the ideas which were chosen by the trainees to be 

tested in class included: effectiveness of TPR (Total Physical Re-

sponse) activities with 5
th
 – 7

th
 grade students; using pair and group 

work to increase student talking time; lowering the affective filter by 

using fun activities; task-based lessons instead of PPP (Presentation - 

Practice - Production) lessons; teaching patterns instead of single 

words; deductive versus inductive teaching of grammar; top-down 

versus bottom-up strategies in reading; product and process approach 

in teaching the same genres in writing; adapting the same activity 

versus preparing additional activities in teaching mixed-proficiency 

classes, etc. It is obvious that the trainees chose ideas which were new 

to them, and types of teaching they had not experienced themselves as 

language learners.  
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 The problems addressed in the small-scale action research 

were identified by the trainees themselves prior to and during the first 

week of their teaching practice. Some of them were: discipline of 

students when taught by trainees; students' lack of motivation; 

teachers using Bulgarian to work with weaker students; using mainly 

translation in teaching vocabulary; using mainly on-the-spot correc-

tion, etc. Trainees were quite eager in identifying problematic areas 

and inconsistencies in the teaching process. The role of action research 

in this respect was to get a deeper understanding of the situation 

through observation and close collaboration with the teachers and 

adopt a pro-active approach to solving problems and improving the 

quality of teaching.  

 Trainees' research activities were planned in advance and 

followed a 4-week schedule: 

• 1
st
 week – observation, reflection and identifying an issue/a 

problem they would like to research in class;  

• 2
nd

 week – deciding on the research design, literature review 

(if needed) and planning action and data collection; 

• 3
rd

 week – action and observation of results; 

• 4
th
 week – data collection, interpretation and analysis; 

• End of week 4 – reporting results – oral presentations for fel-

low trainees and written reports for mentors/academic super-

visor.  

 

 Immediately before the teaching practice the trainees were 

introduced to the main research designs and were encouraged to use 

them to do their own research in the classroom. Research designs are 

the specific procedures involved in the research processes of data 

collection, data analysis, and report writing. Cresswell [2012] outlines 

8 different research designs, three qauntitative, three qualitative, and 

two combined designs – mixed-methods design and action research. 

This classification was used in the brief presentation for the trainees. It 

was important at that stage to point out that the nature of the research 

problem should determine the selection of a research design(s) and not 

vice versa. 

 Trainees were told that in general, quantitative designs are 

appropriate for describing trends (overall tendencies), measuring and 
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assessing the impact of variables (attributes or characteristics of the 

studied individuals which can influence one another or the trend in 

general), testing theories and applying results to a large number of 

people. The research questions and hypotheses tested in quantitative 

research need to be specific, narrow, measurable and observable and 

require an extensive literature review which justifies the importance of 

the research problem and provides directions for its investigation. 

Information needs to be collected from a large number of people by 

means of specific instruments such as survey questionnaires, 

standardized tests or checklists, and interpreted by means of statistical 

analysis and comparison with prior predictions and past research [see 

Cresswell 2012: 13 – 16]. Quantitative research designs were pre-

sented through short definitions and examples relevant to trainees' 

context:  

• Experimental research – intervention studies or group com-

parison studies to determine whether an activity or materials 

make a difference in results for participants (e.g. using pair 

and group work to increase STT);  

• Correlational designs – measuring the degree of association 

(or relation) between two or more variables using the 

statistical procedure of correlational analysis (e.g. the interre-

lation b/n proficiency level and risk-taking in a class);  

• Survey designs – investigators administer a survey or 

questionnaire to a small group of people (called the sample) to 

identify trends in attitudes, opinions, behaviors, or 

characteristics of a large group of people (e.g. teachers‟ and 

students‟ attitudes to writing). 

Following Cresswell's classification, qualitative designs were 

presented as more appropriate for obtaining detailed information, 

assessing processes over time and generating theories about 

participants' perspectives. Qualitative research is mainly used when 

variables need to be established and explored, rather than researched, 

relying more on the views of the participants and less on the literature 

for specifying the direction for the study. This type of research focuses 

on a detailed understanding of a central phenomenon - a key concept, 

idea, or process, studied on the basis of a limited number of 
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participants' experiences and views. The data obtained are in the form 

of interviews and observational protocols which are analysed by 

means of text analysis where researcher's subjective interpretation and 

reflexive bias are deemed permissible [see Cresswell 2012: 16 – 19]. 

Qualitative designs are: 

• used to generate a theory (grounded in the views of 

participants) that explains a process, action, or interaction 

among people (e.g. interviews with teachers to establish the 

reasons for their use of Bulgarian when presenting and 

clarifying grammar).  

• Ethnographic designs – used for describing and analyzing a 

cultural group‟s shared patterns of behavior, beliefs, and 

language over time (e.g. teachers‟ behaviour and conversation 

topics in the staffroom during the break).  

• Narrative designs – used for describing lives of individuals, 

collecting stories and narratives about their experiences (e.g. 

teachers‟ stories and anecdotes related to classroom 

experiences or students‟ behaviour). 

Mixed methods designs which are a combination of quanti-

tative and qualitative designs are considered a better option for 

providing a deeper understanding of the research problem than either 

quantitative and qualitative data analyzed separately. In a similar way, 

action research combines both quanitative and qualitative data to 

address problems and introduce improvements in various educational 

contexts. It is used for local, practical problems, such as a classroom-

discipline issues and is seen as a means for empowering, transforming, 

and emancipating individuals in educational settings [see Cresswell 

2012: 22]. Action research consists of a number of phases, such as 

planning, action, observation and reflection, which often recur in cy-

cles. 

As it was mentioned earlier, some of the research conducted 

by trainee-teachers was concerned with implementing and testing the 

practical relevance of research-based ideas introduced in the pre-ser-

vice training course. The next part of the article provides a discussion 

of some of these ideas and the ways they were tested by means of 

different research designs depending on the research question.  
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Examples 1 – 3 below illustrate the use of elements of quan-

titative designs. 
 

1. Effectiveness of TPR activities with 5
th

 – 7
th

 grade stu-

dents.  
 

 James Asher's Total Physical Response, based on the premise 

that language learning and, more specifically memorization of whole 

chunks of language, is facilitated through association with motor ac-

tivity, is usually linked more with teaching younger learners or begin-

ners. According to Asher (1977), motor activity which is right brain 

dominated should precede left-brain language processing. Later on 

non-verbal responses are replaced by utterances of increasing com-

plexity and excessive use of TPR activities is considered unnecessary 

and even harmful for students' progress. Trainee's decision to test the 

effectiveness of TPR at later stages of language development was 

provoked by the ideas that there should be a smoother transition be-

tween primary and secondary school in terms of instruction methods, 

balance of fun and serious activities and catering for different learning 

styles and multiple intelligences. The research was done by means of 

experimental research design in which elements of intervention (TPR 

activities) were systematically used in an experimental class, and a 

comparison was made with the of results of a control class in order to 

determine whether TPR activities make a difference in students' 

results. Two groups of 5th grade students – experimental and control – 

both taught by the same trainee were used in the research. Both groups 

had classes four times a week for three weeks. The TPR activities used 

with one of the classes included:  

a) mimes and gestures which accompanied listening activities 

to indicate students' recognition of vocabulary items and grammar 

structures and,  

b) non-verbal reactions to imperatives and questions asked by 

the teacher. With the control class the same listening was done 

without the TPR and non-verbal response was not required when the 

same imperatives and questions were used. At the end of the test pe-

riod both groups were given the same test and the results of the group 

which used TPR were significantly better.  
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 2. Using pair and group work to increase student talking 

time.  
 

 The trainee chose to do this mini-research by means of using 

elements of correlational designs which measure the degree of 

association (or relation) between two or more variables using the 

statistical procedure of correlational analysis. Although true statistical 

analysis was not conducted, some conclusions were reached by re-

cording and measuring student talking time (STT) before and after 

using pair and group work with the same group of students. An 

interview with the class teacher showed that she didn't make much use 

of pair or group work and preferred her students to work together as a 

whole class or do some activities individually. The first series of re-

cordings of STT were done during the first week and the second series 

– at the beginning of the fourth week after using pair and group work 

regularly for two weeks. Recordings of individual students showed 

that their STT increased dramatically from single utterances to 

sustained stretches of discourse. Most students demonstrated im-

proved confidence and fluency in their speech performance.  
 

 3. Identifying teachers' and students' attitudes to writing.  
 

 The trainee used elements of survey designs and administered 

questionnaires to a group of 20 teachers and 3 classes of 5th – 7th 

grade students to identify some trends in their attitudes to writing. The 

questionnaires were designed so that a comparison of teachers' and 

students' understanding of writing, its role in language learning and 

the difficulties students face are compared. The questionnaires focused 

on the type of genres and writing activities used in class and their 

correspondence to the national curricula, the approaches which 

teachers use and the difficulties they face when teaching writing, the 

criteria for evaluating written texts and the remedial work done to 

improve students' writing skills. Some of the findings from the 

questionnaires were that although both teachers and students under-

stand the importance of writing, they don't have enough time to do 

process writing in class, and that writing is used more as a means than 

as an end, and the criteria for marking and evaluation of written work 

are not always clear and do not motivate students to improve their 
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writing. This mini research was later used by the trainee in her BA 

thesis on developing the writing skills of 5th – 7th grade students.  

Examples 4 – 6 illustrate the use of qualitative designs. 
 

 4. Lowering the affective filter by using fun activities.  
 

 The trainee chose to research one of Krashen's (1982) five key 

hypotheses of language acquisition in a class of teenage students who 

seemed to have lots of inhibitions and usually demonstrated low moti-

vation and participation in class. The affective filter hypothesis is 

more relevant to the situations which allow for subconscious effortless 

acquisition rather than conscious learning of rules. Acquisition is 

thwarted when the students have low motivation, low self-esteem and 

high anxiety and inhibitions. Different fun activities, such as games, 

songs, drama, etc. were used by the trainee in her lessons, and in the 

last week the students were interviewed in order to get an idea 

whether these activities made them more interested, involved and 

relaxed in the lesson. Interviews as a tool are typically used in 

grounded theory designs to generate a theory based on the views of 

the participants. Almost all students said that they liked the lessons 

better if they contained fun activities and that these activities helped 

them learn better and feel more relaxed and motivated. 
  

5. Increasing student participation and motivation by 

using task-based lessons instead of PPP lessons.  
 

 In this mini research the trainee used elements of ethnographic 

and narrative designs in observing and conducting interviews with 

mentors to decide on their willingness to change the traditional present 

– practice – produce approach with task-based activities which are 

thought to promote student active participation and autonomy. The 

interviews were then compared to identify common issues, concerns 

and considerations. The results were indicative of how more experi-

enced teachers' opinions can influence younger teachers' decision 

making in choosing innovative approaches to teaching and their 

willingness to experiment and develop. Examples of teachers' 

prejudices about certain types of activities based on their own 

experience as well as on insufficient knowledge and unwillingness to 
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change were outlined and discussed by the trainee. The trainee admit-

ted that the mini research motivated her to do extensive reading on the 

topic and use task-based activities in her own teaching to prove her 

case.  
 

 6. Effective and ineffective classroom management.  
 

 In this piece of research the trainees collected and compared 

tips and advice given to them and their fellow trainees by the mentors 

they worked with and by other teachers in the school. It contained 

elements of narrative designs which were used for describing teachers' 

beliefs, collecting stories and narratives about classroom experiences 

or students‟ behaviour. It turned out that a lot of ideas introduced in 

the teacher training course were not accepted widely or used in main-

stream classrooms, and some of the practices described in methodol-

ogy books as examples of poor classroom management, such as 

teacher-dominated classes, lack of monitoring or extended use of 

students' mother tongue were widely spread and approved by the 

teachers. Elements of qualitative research designs such as ethno-

graphic designs were used to study teachers' behaviour and conversa-

tion topics in the staff room during the break, and narrative designs 

were employed to collect and reflect on teachers' stories and anecdotes 

related to classroom experiences.  

 Example 7 illustrates the use of mixed-methods research de-

signs which employ a combination of quantitative and qualitative data 

to provide a deeper understanding of the research problem. 
 

 7. Asking concept checking questions instead of using 

translation and explanation to check understanding.  
 

 One of the ideas from the teacher training course which 

trainees found interesting and worthy of investigating was that under-

standing of grammar and vocabulary can be checked more effectively 

through asking concept questions rather than asking students to repeat 

or give the meaning in their mother tongue. For example, the 

understanding of the sentence She's gone to Hungary can be checked 

by the following concept questions: Are we talking about the past, 

present, or future?; Do we know exactly when she went?; Do we know 
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how many times she went?; Is she there now? The meaning of the 

word library can be checked by asking: Can you borrow books from 

the library, Can you buy books from the library? Can you sit and read 

in the library, etc., rather than eliciting the translation of the word. 

(see Riddell 2003:102). Although the idea of using concept checking 

refers to the strictly monolingual paradigm of language teaching, and 

its effectiveness is at least questionable in time-constrained 

mainstream school teaching, it was worth testing. The effectiveness of 

concept questions use was checked in the last week of the teaching 

practice by a reading comprehension test with two groups of students 

(experimental - where concept questions were used; and control – 

where only explanation and translation were used to check un-

derstanding). Another source of information was the diary of the 

trainee, and the notes of the regular observers (3 other trainees and the 

mentor). Although test results did not show any significant difference 

in the achievement of both groups, the diary and the notes yielded 

some important insights. They showed that although concept checking 

was more time consuming and required careful preparation and pa-

tience from the trainee, they improved students' concentration, moti-

vation and fluency in using the language.  

 Other trainees who also employed mixed-methods research 

designs chose to explore the following ideas from the teacher training 

course (the methods they used are given in brackets): 

• Deductive vs inductive teaching of grammar (tests + student 

interviews) 

• Comparing the effectiveness of top-down versus bottom-up 

strategies in reading (tests + surveys) 

• Using product and process approach in teaching the same gen-

res - an essay and a letter - in writing (trainees reflection + 

students‟ written assignments) 

• Adapting the same activity versus preparing additional activi-

ties in teaching mixed-proficiency classes (trainees reflection 

+ interviews with mentors). 
 

 The second type of research activities implemented by the 

trainees were connected with doing small-scale action research. It has 

to be pointed out that due to time constraints the problems were identi-
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fied through observation of mentors' lessons during the first week of 

the teaching practice; they were not based on the trainees' own 

teaching experience. This could potentially raise some ethical issues if 

the mentors were to accept trainees' research as criticism. That is why 

the purposes of the research were announced and clarified in a 

meeting of all trainees, mentors and the academic supervisor before 

the beginning of the teaching practice.  

 It is also important to note that most trainees chose to join 

their efforts and work in pairs or threes in addressing the problems 

they identified. This was done partly to overcome the time constraints 

and partly to make time for lesson planning and preparation. An im-

portant advantage of collaborative action research is that it 

"strengthens the opportunities for the results of the research to be fed 

back into educational systems in a more substantial and critical way" 

[see Burne 1999: 13]. 

 Examples 8 – 10 illustrate the types of problems identified by 

the trainees and the small-scale action research conducted by them to 

address these problems. 
 

 8. Teachers using Bulgarian to work with weaker students 

or deal with discipline.  
 

 At the end of their first week at school the trainees met to 

discuss the problems identified through observation which they 

wanted to address by introducing some change to the situation. 

Several trainees mentioned that some of the teachers they observed 

didn't work with the weaker students systematically, frequently ig-

nored them or used Bulgarian when explaining the subject matter or 

dealing with discipline problems. Two trainees decided to address this 

problem, spoke to the teachers and found out that the main reason for 

doing this was to save time and make sure that students understand. 

Switching to Bulgarian to deal with discipline issues supposedly em-

phasized teacher's seriousness and determination to curb inappropriate 

behaviour. The action plan of the trainees involved three steps: 1. 

Team-teaching with one of the trainees doing the teaching and the 

other one monitoring and helping weaker students; 2. Systematic and 

varied checking of understanding without using Bulgarian so that all 

students are treated in the same way; 3. Putting stronger and weaker 
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students together to allow for better collaboration and peer learning. 

Data about the effectiveness of the action were obtained from the 

trainees' notes based on their observations and reflection during the 

practice, students' continuous assessment (including two progress 

tests), and from interviews with mentors. The data showed a slight 

improvement in weaker students' performance, and the notes of the 

trainees indicated a sense of achievement and satisfaction with the 

improvement in the treatment of weaker students. The mentors were 

also supportive in implementing the action and positive about the 

changes.  
 

 9. Teachers using mainly on-the-spot correction and 

avoiding delayed and peer correction. 
 

 On-the-spot correction is usually associated with working 

towards accuracy, pronunciation and focus-on-form whereas delayed 

correction is recommended when fostering fluency and sustained 

discourse management. As error correction had regularly been dis-

cussed as one of the important aspects of classroom management, 

trainees paid close attention to it during observations and shared their 

concern about the lack of variety and clear rationale behind most 

teachers' correction techniques. That is why two trainees decided to 

concentrate on this aspect of teacher's work and try to improve stu-

dents' autonomy and motivation by using peer correction regularly as 

a form of student co-operation in class. The action which was planned 

and implemented by one of the trainees involved monitoring and 

providing delayed feedback. The other trainee decided to concentrate 

on establishing routines for peer correction. The results of their actions 

were measured by recording the frequency and the type of the correc-

tion before and after the action, and measuring individual students' 

talking time before and after the intervention. The results showed that 

trainees' actions led to increased participation due to improved confi-

dence and motivation, better ratio between student and teacher talking 

time and improved fluency and discourse management.  
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10. Neglecting speaking and pronunciation work  
 

 One of the issues identified by trainees during observations 

was the teachers' underuse of productive skills – speaking and writing 

– and the preference for focusing on grammar, vocabulary and recep-

tive skills. Insufficient student talking time and neglect of pair and 

group work were seen as closely linked with this problem. Another 

neglected area was pronunciation – modeling and repetition of diffi-

cult sounds, word combinations, and longer chunks of language with 

the main stress and intonation patterns. The students were only made 

to repeat the new vocabulary items in isolation after they were all put 

down on the board. The trainees who chose to address these problems 

came up with a number of suggestions for action, which were dis-

cussed and carefully selected for implementation. The actions focus-

ing on enhancing speaking included systematic scaffolding of stu-

dents' speech, allowing sufficient thinking time, pre-teaching the lan-

guage needed for different types of speaking activities, using role 

plays, topic-based and task-based discussions. The pronunciation 

activities planned by the trainees targeted words with difficult sounds, 

stress and intonation patterns in connected speech. Modeling and 

systematic on-the-spot remedial work were made part of teacher's 

input and students' output manipulation. Data collection was done by 

measuring student talking time on the one hand, and their participation 

and involvement, on the other – through counting the number of times 

each student took part in a speaking activity. The improvement in 

students' pronunciation was proved by recordings and comparison of 

students' utterances in reading aloud activities designed for the pur-

pose.  

 Some other problems addressed in trainees' small-scale action 

research were identified a bit later in the course of the teaching prac-

tice (after a week of teaching) and were connected with: 

• The discipline of students when taught by trainees. The action 

implemented involved preparing and negotiating classroom 

rules; 

• Students‟ lack of motivation to participate and work in class 

when taught by trainees. The reasons for this were identified 
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through surveys with students and the action was preparing 

and using additional trainee-made materials for the lessons; 

• Trainees using mainly translation to present the meaning of 

vocabulary. The action envisioned planning how to present 

each vocabulary item in an interesting and memorable way, 

and using fun activities and games like “Backs to the board”; 

• Trainees‟ problems with timing and pacing of activities and 

lessons. The action was planning the timing of activities and 

stages carefully and sticking to the time schedule throughout 

the lesson; 

• Trainees using only the book as a resource. The action in-

volved supplementing the book with extra activities, materi-

als, visuals, etc.  

• Trainees avoiding to teach writing in class. The action focused 

on making time for teaching process and product writing in 

class and insisting on students' follow-up work at home. 
 

 Although the time and the scale of the research activities de-

scribed in this article were not enough for reaching any definitive 

conclusions or introducing any big changes to the teaching process in 

the schools where the teaching practice was conducted, trainees' first 

introduction to educational research and the hands-on experience they 

gained were useful and resulted in increased motivation and an active 

approach to teaching. The advantages of an early introduction and 

implementation of research designs in the teaching practice helped to 

bridge the gap between the theory of language learning and teaching 

and the reality of foreign language classrooms. The outcomes and 

conclusions from trainees‟ research activities threw light on the possi-

bilities of using educational research in pre-service teacher training 

and outlined the profile of teacher trainees as researchers. Below are 

some concluding observations which are indicative of the potential of 

trainees as researchers and the assistance they need in their profes-

sional development:  

 1. Trainees took the idea of doing small-scale research with 

enthusiasm in a genuine belief that it will lead to some positive 

changes in the way English is taught in schools. They accepted 

school-based teaching practice as the time when they can both ex-
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periment and test what they already know, and learn about the trade of 

teaching from a more experienced and knowledgeable professional. 

The insights from the theoretical course combined with the observa-

tions and the critical reflection on trainees' own experience as lan-

guage learners provoked a kind of initial criticism, combined with 

euphoria and increased motivation to act and change the situation. In 

the course of their teaching and research activities trainees gained a 

more realistic idea of the nature of teaching and the difficulties it 

poses for teachers.  

 2. Trainees were more eager to identify problem areas and 

propose action than to test the applicability of research-based ideas in 

practice. This could be explained by an increased desire to actively 

tackle problems and bring about change, whereas the latter - testing 

research-based ideas in practice – seems more neutral, time consum-

ing and difficult to justify.  

 3. Trainees found mixed methods research and action research 

most flexible and thus suitable for addressing their research tasks than 

quantitative and qualitative research designs used alone. Time con-

straints and the experimental nature of their research activities can 

probably account for this preference.  

 4. They found the time for planning and implementing action 

insufficient for any conclusive ideas and suggestions. Again it is not 

surprising that most of the problems were only touched upon rather 

than being thoroughly researched and resolved.  

 5. Most trainees found it difficult to combine lesson prepara-

tion and teaching with research activities and reflection. Not surpris-

ingly, the pressure of lesson planning, preparation and teaching had its 

effects on the scale and the quality of the research activities. Still, 

having only 6 lessons to teach per week left enough time for observa-

tion and research and the final feedback on the usefulness of the prac-

tice was positive. Trainees found the research-based activities benefi-

cial to their teaching, since they helped them remember, recycle and 

consolidate the theory of foreign language teaching they studied the 

previous year. Two trainees used their teaching practice to collect data 

which they later used to write their BA dissertations.  
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ACQUISITION OF THEORETICAL LITERARY CONCEPTS IN 

THE SCHOOL COURSE OF LITERATURE 
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Abstract: The article presents methods for studying theoretical 

concepts in literature. It is based on L. S. Vygotskiy‟s theory about the 

development of theoretical concepts at school age. The system of logically 

connected tasks creates conditions for an independent acquiring of theoretical 

concepts through pupils‟ own intellectual activity, emotions and imagination.  

 

Key words: conception of theory of literature, personal experience, 

comparison, observation, generalization, system of conceptions. 

 
Вопрос о развитии научных понятий в школьном возрасте 

 есть прежде всего практический...  

Л. С. Выготский  

 

Вопрос об освоении теоретико-литературных понятий в 

средней школе традиционно считается одним из самых сложных 

в методике обучения литературе. Когда речь идeт о любой другой 

школьной дисциплине – биологии, географии или физике – 

вопрос овладения системой понятий той или иной науки 

становится вопросом освоения научной картины мира. Говоря об 

освоении теоретико-литературных понятий, мы вступаем в 

специфическую область познания, обусловленную 

двойственностью литературы как школьного предмета. С одной 

стороны, литература – это искусство слова, моделирующее 

реальность „второго порядка“, где созданный с помощью языка 

мир приобретает черты текста, нуждающегося в расшифровке. С 

другой стороны, литература в школе – это дисциплина, 

содержание которой структурировано, формализованы критерии 
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и требования к ее освоению. Помимо собственно художественных 

произведений, содержание предмета образуют тексты о 

художественно-литературных текстах аналитического, 

интерпретирующего, информативного характера. Таким образом, 

литература как школьный предмет побуждает учащихся освоить 

содержание художественных текстов, пережить их эмоционально 

и при этом овладеть неким лексическим полем (терминами), 

отражающим основные закономерности построения и 

функционирования художественных текстов в культуре.  

Теоретико-литературный аппарат в структуре содержания 

предмета занимает место метаязыка описания художественного 

произведения как культурно-эстетического феномена и 

исторического движения форм художественного мышления. В 

терминологическом поле литературоведения отражаются 

систематизированные сведения о свойствах и законах построения 

художественного произведения (поэтика) и литературном 

процессе. В отличие от системы терминологии 

естественнонаучных и научно-технических дисциплин, 

литературоведческие термины часто далеки от формальной и 

содержательной строгости, что объясняется отчасти 

изменчивостью свойств самого художественного текста и 

исторической изменчивостью подходов к оценке литературных 

произведений (Ср.: термин „поэтика“, например, имеет, по 

меньшей мере, три значения: а) научная рефлексия о литературе; 

б) объект изучения; в) название системы требований к 

произведениям искусства). Эти факторы создают дополнительные 

трудности в освоении терминов литературоведения. 

Методический аспект проблемы в таком контексте заключается в 

том, чтобы определить способы, обеспечивающие процесс 

освоения теоретико-литературных понятий. Мы исходим из того, 

что освоение теоретико-литературных понятий должно строиться 

на основе общих психологических законов развития научных 

понятий в школьном возрасте, сформулированных Л. С. 

Выготским [Выготский 1996]. Согласно его точке зрения, 

спонтанные понятия возникают при непосредственной встрече с 

реальными предметами; овладение же научным понятием, 

напротив, начинается с усвоения нового значения термина, а 
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осознанность и произвольность (что, собственно, и означает 

овладение понятием) есть результат деятельности по 

образованию системы понятий.  

Поскольку в основе определения любого теоретико-

литературного понятия лежит определeнная интеллектуальная 

процедура: найти и установить соотношение, связывающее 

новый термин (слово) с другими, уже включeнными в метаязык, 

то мы полагаем оправданным моделировать деятельность 

школьников на уроке по нахождению и осмыслению таких связей. 

Поэтому цель статьи – представить практические подходы к 

освоению и развитию теоретико-литературных понятий как 

систему когнитивной деятельности. 

 Методические поиски оптимальных путей освоения 

литературоведческой терминологии школьниками имеют богатую 

историю. Двойственная природа литературы как учебного 

предмета явилась ещe в начале ХХ века причиной 

противоречивого отношения методистов к теоретико-

литературному аппарату и аналитическим процедурам разбора 

художественных произведений. Крайние точки зрения: 

аналитический метод усвоения убивает непосредственность 

переживания произведения (традиция от „интуитивного“ 

постижения художественного текста М. О. Гершензона 

[Гершензон 2003]) – преподавание литературы рассматривается 

как прикладное литературоведение [Лейдерман 2000]. 

  Между этими полюсами располагается ряд методических 

концепций (М. А. Рыбниковой, Г. И. Беленького, М. А. 

Снежневской и др.) в той или иной мере сочетающих 

непосредственность чувственного восприятия художественных 

текстов с аналитико-синтетической деятельностью их 

осмысления, невозможной без владения понятийным аппаратом 

литературоведения.  

Элементарная классификация понятий, предлагаемых 

школьнику, может „подсказывать“ подходы и принципы их 

освоения: от понятий поэтики художественного текста к 

понятиям более высокого уровня абстрагирования – к 

художественно-эстетическим и историко-литературным 

категориям в соответствии с возрастом школьников. Однако это 
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не единственный и, в какой-то степени, формальный подход. 

Принцип „от простого к сложному“ не исключает обращения к 

понятиям разных групп, однако, он „держит вектор“ их освоения 

и варьируется в зависимости от своеобразия текста и возраста 

учащихся. Скорее, можно говорить о движении „вглубь“ в 

освоении понятий от класса к классу. Это происходит в процессе 

образования все более сложных и тонких связей между 

понятиями более общими и более частными. Так, например, 

понятие „сюжет“ известно школьнику из литературного чтения в 

начальной школе; о „композиции“ и „сюжете“ он узнает в 5 – 6 

классах; соотношение понятий „сюжет – фабула – композиция“ 

может быть осмыслено в процессе изучения „Героя нашего 

времени“ М. Ю. Лермонтова (9 класс), например. 

К изучению множества новых для школьника понятий 

авторы современных учебников подходят с позиций индуктивных 

процедур познания – от наблюдения к обобщению. Несколько 

примеров из современных школьных программ по литературе: в 

концепции Р. Н. Бунеева [Бунеев 2010] теоретико-литературные 

понятия включены в аннотации к темам на этапе первоначального 

знакомства с ними и рассматриваются как инструмент, 

способствующий постижению художественного произведения, 

что не предполагает их системного изучения. С точки зрения Г. С. 

Меркина [Меркин 2011], освоению теоретических понятий 

отводится место инструмента эстетического восприятия и 

эстетической характеристики изученного произведения. Наиболее 

важным автору представляется не акт выучивания (зазубривания) 

определения понятия, а накопление определенного эстетического 

опыта, который естественным образом приведет учащихся к 

пониманию значения термина и роли понятия в художественной 

структуре произведения и в художественном мире автора. 

Сравним, как подходы современных методистов соотносятся с 

размышлениями классиков методической науки. 

В методической традиции проблема изучения теоретико-

литературных понятий решалась по-разному. В гимназических 

риториках и пиитиках (правилах сложения прозаических, 

ораторских сочинений и стихосложения) в виде особых 

дисциплин теория литературы излагалась с позиций формально-
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логических, схоластических. Не случайно В. И. Водовозов 

критически замечал: „При нашей всеобщей болезненной страсти 

заучивать на память и лености мыслить, я полагаю в настоящее 

время решительно необходимым не давать по теории никаких 

руководств и записок, а заставлять самих воспитанников при 

разборе выискивать правила. Задавая разнообразные разборы, вы 

понемногу приведете их к пониманию системы, которую вовсе 

нетрудно удержать в голове, когда вполне понятно содержание 

науки. Мы должны наконец понять, что для учащегося главная 

польза не в определениях, а в усвоении того, что под 

определениями заключается. Усвоив надлежащим образом 

содержание, он, может, даст и свое определение, которое будет 

ничем не хуже помещенного в руководстве“ [Рыбникова 1985: 175 

– 176]. М. А. Рыбникова настаивала на обязательном 

предшествовании личного читательского опыта ученика „всяким 

принципиальным историческим и моральным обобщениям“, 

возражала против отрыва любого тропа от его функции в тексте, в 

тематическом его движении, от роли в содержании. Так, вместо 

объяснения, что такое метафора, М. А. Рыбникова предлагает 

отгадывать загадки (5 класс), где содержится точная 

метафорическая характеристика предмета; сочинять загадки, 

глядя на окружающую природу (тучи, небо, реку, иву). Понятие 

композиции выводится учениками после обсуждения основных 

событий „Ревизора“. При этом, если в 6 классе понятие 

„композиция“ может вводится с значением „построение 

художественного произведения“, то в 7 классе обязательно 

определение ее составных частей. Понятие жанра также должно 

следовать за анализом текста и его обобщать: „Давая в учебнике 

характеристику басни, например, мы уверены, что учитель 

предложит эту характеристику только после того, как разобрано и 

заучено наизусть уже достаточное количество басен; мы думаем, 

что эта характеристика подытоживает сказанное в классе и 

приучает ученика к развернутому высказыванию на 

литературную тему с привлечением цитат и с употреблением ряда 

терминов“ [Рыбникова 1985: 192]  

Г. И. Беленький подчеркивает ту же мысль: к теоретико-

литературным понятиям необходимо приходить на основе 
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целенаправленного наблюдения над художественным текстом. 

Для этой цели учитель выдвигает такую теоретико-литературную 

проблему, которая в процессе разбора произведения 

одновременно могла формировать теоретико-литературное 

понятие и способствовать более глубокому пониманию текста. 

Ученый-методист предлагает проводить специальные уроки, 

посвященные отдельному понятию (сюжет, композиция, тема, 

идея и т. д.) или попутно включать их в разбор. Но главное – 

понятие должно „работать“ и далее, на последующих уроках, 

включаясь в новые связи на новом материале, а уже освоенные 

понятия свободно употреблялись в речи учащихся. В отличие от 

позиций ученых, приведенных выше, Г. И. Беленький настаивает 

на том, чтобы школьники „твердо знали термины, определения 

понятий, подобно тому, как этого мы добиваемся на уроках 

русского языка в отношении таких грамматических категорий, 

как подлежащее, сказуемое или имя существительное, глагол и 

т.д.“ [Беленький 1978: 15]. Автор выделяет три этапа 

формирования теоретико-литературных понятий – накопление 

наблюдений; теоретическое обобщение этих наблюдений и 

определение понятий; обогащение понятий в процессе 

дальнейшего изучения литературы. Вместе с тем Г. И. Беленький 

предлагает начать изучение „Капитанской дочки“ А. С. Пушкина 

с ответа на вопрос о том, что такое художественный образ, в чем 

сущность образного отражения жизни? По мнению автора, эти 

вопросы готовят учащихся к разбору романа как произведения 

исторического и художественного, где художественный вымысел 

играет существенную роль. В ходе урочного разбора 1 – 5 глав 

повести понятие „художественный образ“ конкретизируется 

посредством понятий „характер“, „рассказчик“ (в связи с образом 

Гринева); анализ 6 – 12 глав актуализирует понятия 

„композиция“, „портрет“, „деталь“, „пейзаж“, „характер“ (образ 

Пугачева; описание Белогорской крепости и т. д.); последние две 

главы романа – понятия „сюжет“, „композиция“ (композиция 

повести и композиция конкретного эпизода – свидания Марьи 

Ивановны с Екатериной II), „позиция автора“.  

Если обобщить сказанное выше, то процесс освоения 

литературоведческих понятий строится как обучение навыку: 
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ученик должен запомнить определение, опознать явление, 

употребить слово-термин в речи, следуя за образцом учительской 

речи, за текстом учебника. В отличие от этого, подход М. А. 

Рыбниковой моделирует мыслительные операции выделения и 

обобщения признаков явления в понятие.  

А. М. Антипова рассматривает проблемы изучения 

теоретико-литературных понятий [Антипова 2005] на основе идеи 

взаимосвязи теоретико-литературных и эстетических категорий и 

понятий в школьном курсе литературы, реализующейся в системе 

„автор – произведение – читатель“. Исследовательница отмечает, 

что „многолетние наблюдения над процессом преподавания 

литературы в школе, личный опыт работы свидетельствуют о 

невысоком уровне знаний по теории литературы у учащихся и 

умений применять эти знания в процессе анализа. При опросах 

школьники дают поверхностные, неточные определения 

категорий и понятий (жанра, стиля, композиции, романтизма, 

эпоса, трагедии и др.), указывают лишь некоторые их признаки. У 

учащихся общеобразовательных школ слабо сформированы 

умения стилевого и жанрового анализа (в этом убеждает и опыт 

приема вступительных экзаменов на филологический факультет 

педагогического вуза). Школьники практически не оперируют 

теоретико-литературными и эстетическими категориями и 

понятиями, а ведь, как известно, именно применение понятий в 

самостоятельной деятельности является критерием их 

действительного усвоения. Серьезные затруднения у учащихся 

вызывает понимание условности как специфической особенности 

искусства. Невысок уровень восприятия ими автора в 

произведении: учащимися слабо осознается авторская позиция, 

зачастую она отождествляется с позицией или положительного 

героя, или повествователя (особенно при изучении произведений, 

в которых повествователь не выделен). Формируемые 

теоретические понятия, как правило, не связываются в сознании 

школьников в определенную систему. Так, например, категории и 

понятия „стиль“, „жанр“, „композиция“, „направление“, 

„авторская позиция“, „пафос“, „проблематика“ и др. усваиваются 

изолированно друг от друга на уровне выделения отдельных 

признаков этих понятий. Даже у старшеклассников нет четких 
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представлений о взаимосвязи этих понятий. Одной из основных 

причин слабых знаний учащихся по теории литературы является 

отсутствие строгой системы понятий, подлежащих усвоению для 

полноценного понимания художественного произведения, и 

системы формирования необходимых понятий“ [Антипова 2005: 

12]. Методическая модель изучения личности и творчества 

писателя в старших классах, предложенная автором, включает 

следующие компоненты: воссоздание духовного облика писателя 

на первых уроках монографической темы, то есть рассмотрение 

биографического автора, чтение и анализ ряда произведений с 

установкой на постижение поэтики автора, уяснение форм 

присутствия автора в тексте (доминанта анализа), то есть 

осмысление автора как субъекта эстетической деятельности и 

„образа автора“ (там, где он есть), интерпретацию произведения 

читателем-школьником. 

В процессе изучения биографии писателя осуществлялся 

строгий отбор и систематизация биографического материала, 

подчинение отобранного материала главной идее; освоение 

эстетических и теоретико-литературных категорий и понятий: 

жизненный путь, биография, талант, гений, эстетический идеал и 

др. Автор концепции считает правильным проводить отдельные 

уроки по истории и теории литературы: автор – авторская 

позиция – образ автора; автор – повествователь – герой; автор – 

героическое (идиллическое, сентиментальное, романтическое, 

трагическое, комическое, ирония); автор – метод; автор – стиль; 

автор – жанр; автор – идея – пафос; автор – адресат – реальный 

читатель; автор – читатель и т. д. При оптимальном сочетании 

различных форм организации учебной деятельности учащихся: 

индивидуальной, групповой, коллективной; при связи уроков по 

основному курсу литературы с факультативными занятиями и 

внеклассной работой по предмету, при аспектном анализе текста 

художественного произведения (с точки зрения форм выражения 

авторского сознания, например) проблема освоения теоретико-

литературных понятий решается эффективно.  

 О. А. Зайцева предлагает учащимся 11 класса освоить 

ряд теоретико-литературных понятий по теории драмы в 

несколько этапов. Вначале старшеклассники знакомятся с 
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историей жанра. Информацию о древнегреческой и римской 

трагедии, драматургах Эсхиле, Софокле, Еврипиде, Сенеке, о 

Шекспире и роли каждого из них в развитии жанра дает сам 

учитель. На втором этапе учитель предлагает словарное 

определение жанра трагедии, сообщает о своеобразии сюжета и 

конфликта, проблемно-тематическом содержании и цели. По ходу 

рассказа учителя старшеклассники записывают в таблицу 

жанровые признаки трагедии. На этом этапе автор предлагает 

„написание небольшой статьи (энциклопедического характера) о 

жанре трагедии с опорой на материалы литературоведческих 

словарей, формулирование собственного определения жанра с 

учѐтом всех выделенных его основных признаков, 

формулирование определений других драматических жанров с 

четким указанием их различий, написание небольшого эссе о 

трагическом герое“ [Зайцева 2013: 112]. Далее учащиеся 

возвращаются к материалу по теории жанра и, опираясь на него, 

анализируют трагедию Шекспира „Ромео и Джульетта“: 

выделяют неразрешимый конфликт, возвышенных героев, 

трагический финал.  

Краткий обзор методических путей освоения теоретико-

литературный понятий все же дает возможность установить 

общую логику работы учителя: от словарного определения 

термина через восприятие и фиксацию новой информации к 

анализу текста с опорой на полученные сведения, опознание 

характерных содержательных и структурно-стилистических 

сторон произведения и соотнесение их с термином. В целом 

данная логика приводит к обучению понятиям как навыку. Этот 

подход доминирующий и в теории, и в практике учительской 

работы.  

Мы обращаем внимание на несколько иной подход, в 

основании которого, как уже было сказано ранее, лежит теория Л. 

С. Выготского о развитии научных понятий в школьном возрасте 

(авторы А. Г. Нелькин, Л. Д. Фураева). В главе шестой его книги 

„Мышление и речь“ (1934) (глава „Исследование научных 

понятий в детском возрасте“) ученый приводит два ответа на 

вопрос: как ребенок усваивает научное понятие? Первый: понятие 

усваивается ребенком в готовом виде с помощью процессов 
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понимания, усвоения и осмысления, они заимствуются им из 

сферы мышления взрослых. Это распространенный и 

общепринятый взгляд, на котором строилась (и продолжает 

строиться) теория и методика школьного (и вузовского) 

преподавания. Иначе говоря, ученик должен понять, что означает 

слово, узнать явление, называемое словом, выучить его 

определение.  

Второй ответ связан, по мнению Л. С. Выготского, с 

несостоятельностью представленной выше точки зрения. По его 

глубокому убеждению, основанному на экспериментальных 

данных, процесс образования понятия „представляет собой не 

простую совокупность ассоциативных связей, усваиваемую с 

помощью памяти, не автоматический умственный навык, а 

сложный и подлинный акт мышления (выделено нами – Л. Г.), 

которым нельзя овладеть путем простого заучивания, но который 

непременно требует, чтобы мысль ребенка сама поднялась в 

своем внутреннем развитии на высшую ступень, чтобы понятие 

возникло в сознании“ [Выготский 1996: 187]. Чтобы акт 

мышления, следствием которого станет понятие, совершился, 

необходимо следующее. Во-первых, учет факта развития научных 

понятий (т. е. значений слов): усвоение словарного значения 

понятия составляет лишь первый шаг в его образовании. Во-

вторых, научное понятие может развиваться только одним 

способом: включаясь в структуры разного уровня обобщения, т. е. 

существовать в системе других понятий: „Закон структуры 

говорит: связь образуется только при возникновении структуры, 

т.е. такого нового целого, в котором оба элемента, вступающие в 

связь, являются функциональными частями; чем структура 

лучше, тем легче и лучше запоминание А этот процесс и есть 

специально организованный процесс обучения, в результате 

которого понятия становятся осознанными и произвольными“ 

[Выготский 1983: 242]. 

В практике урока психологические процессы освоения 

понятий могут состояться в деятельности (системе заданий), 

побуждающей ученика к актуализации личного опыта, 

наблюдению и первичному обобщению, а затем к включению 

понятия в систему более конкретных (либо более общих) понятий 
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и анализу отношений между ними. Это возможно как на 

специально отведенных понятию уроках, так и (что чаще всего) в 

процессе чтения и осмысления произведений. 

Вот, например, как возможно построение понятия 

„элегия“ в рамках специально отведенных уроков в 9 классе. Эта 

жанровая разновидность лирики как теоретико-литературное 

понятие незнакома школьникам. В этом случае учитель в самом 

начале обращается к их личному опыту как отправной точке 

процесса. Задание продолжить фразу „Я никогда не буду грустить 

о...“, с одной стороны, вводит ключевую эмоцию элегии (хотя 

дети пока об этом не догадываются); а с другой, – вызывает 

эмоциональную реакцию, поскольку сразу сказать, о чем бы ты не 

стал грустить, непросто. Далее предлагается материал для 

наблюдений и обобщения (стихотворения Секста Пропеция (49–

15 гг. до н.э.). „Эти пустыни молчат и жалоб моих не 

расскажут...“; Антона Дельвига (1798–1831) „Когда, душа, 

просилась ты…“; Николая Языкова (1803–1846) „Свободен я; уже 

не трачу...“; Дмитрия Венивитинова (1805–1827) „Волшебница! 

Как сладко пела ты...“). Учитель организует деятельность 

учащихся следующим образом: выписать повторяющиеся личные 

местоимения; подчеркнуть слова, передающие настроения и 

чувства поэта (лирического героя); сформулировать тему 

стихотворения (или найти слова, определяющие тему в тексте 

стихотворения). Учитель обращает внимание на даты жизни 

поэтов и предлагает определить и перечислить все, чем эти 

стихотворения похожи. И только после этих процедур выделения 

признаков и их сравнения учитель предлагает слово: элегия. 

Учащиеся, перечисляя все, что сближает эти стихи, уже назвали 

основные признаки этого жанра. 

Это начало, первый шаг, по Л. С. Выготскому, в развитии 

понятия „элегия“ (9 класс). Далее учащимся предлагается 

прочитать стихотворение Р. Бернса „Элегия на смерть Пэг 

Никольсон, лошади священника“, сравнить с записями, 

сделанными ранее, и доказать, что поэт не ошибся с названием 

стихотворения, и оно имеет отношение к элегии. Потом наступает 

время чтения эпитафии („Эпитафия Вильяму Грэхэму, эсквайру“ 

Р. Бернса) (значение слова „эпитафия“ раскрывается), в которой 
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есть черты эпиграммы (называется слово и его значение). В чем 

смысл этих заданий и в каких отношениях с предыдущими они 

находятся? У девятиклассников складывается первоначальное 

представление об элегии, которое „опрокидывается“ открытием 

еще одной ее черты: элегия может быть грустной, как грустным 

может быть сонет или „печальная повесть“. Но она может быть и 

шутливой, равно как эпитафия может обернуться эпиграммой. 

Устанавливается главный признак (любая элегия пишется по 

случаю какой-то потери в жизни, по случаю расставания с кем-то 

или чем-то очень дорогим) и вариативные признаки. Учитель 

подчеркнет, что чаще всего в элегии нет места насмешке или 

шутке, поскольку это „жанровая территория“ душевной скорби о 

невозможном или навсегда утраченном. И – новый шаг: чтение 

„Элегии“ (1816) и „Элегии“ (1831) А. С. Пушкина. 

Сопоставительный анализ лексики элегий, между которыми целая 

жизнь, поможет девятиклассникам увидеть жестовый, „модный“ 

характер грусти в первой элегии, написанной семнадцатилетним 

поэтом, и ощутить светлую печаль и надежду второй. 

Аналитическое чтение некрасовской элегии „Умру я скоро...“, 

написанной через тридцать лет после смерти А. С. Пушкина, 

завершает картину развития элегии как жанра на втором уроке и 

обогащает представление девятиклассников об элегии: в ней есть 

не только естественная для жанра грусть об утрате, но в ней 

появляются покаяние, печаль и надежда.  

Так методически может быть решена психологическая 

задача развития научного понятия: от словарного определения к 

встраиванию его в систему отношений перекрещивающихся 

понятий (элегия – эпитафия – эпиграмма; шутливая элегия, элегия 

как „модный“ жанр, элегия-покаяние). Система заданий отражает 

путь развития понятия в системе познавательной деятельности 

ученика, его собственных мыслительных усилий: примерно то 

же, о чем говорил В. И. Водовозов, критикуя схоластическое 

обучение понятиям.  

Не забывая о главном, что образование понятия есть 

мыслительный акт, учитель может обеспечить его разными 

путями. В частности, развивая понятие „композиция“ в 7 классе, 

пойти от визуального впечатления (от сюжетных рисунков Х. 
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Бидструпа, например) к определению понятия „композиция“ и ее 

частей – далее анализу одного из сюжетов Бидструпа (найти 

экспозицию, завязку, кульминацию и развязку и способы 

выражения перемен в судьбе героев графическими средствами) – 

прочитать стихотворения (например, „Ночь“ Б. Л. Пастернака) – 

выполнить задания (найти и подчеркнуть образы-антагонисты) – 

ответить на вопросы: Где, в какой строке или строфе начинается 

развитие образов-антагонистов, где их развитие достигает 

кульминации? В чѐм смысл преображения, перемены, которая 

происходит в развитии образов после кульминации? Как 

последняя строфа соотносится с первой строфой 

стихотворения, что изменяется? С неизбежностью в этом ряду 

(„сюжет“, „композиция“, „образ“) возникает и слово „конфликт“ и 

ряд других терминов в целостном высказывании о стихотворении.  

Деятельность учащихся 6 класса по освоению понятия 

„миф“ начинается с обращения к их личному опыту. Целый 

комплекс заданий на первом этапе освоения понятия направлен 

на конструирование учащимися собственного мифа. Задания 

выполняются выполняются на отдельном листе, условно 

разделенном на три части словами „небо“, „земля“, „подземный 

мир“. Детям необходимо заселить небо и землю чем-то важным, 

главным из того, что существует на земле и на небе; подобрать 

эпитеты к словам солнце, звезды, луна; затем учащиеся 

представляют небесные тела в очеловеченном виде и описывают 

их внешность, используя уже придуманные эпитеты; подбирают 

имена своим персонажам из списка мифических имен, рисуют 

обитателя подземного мира. Рассматривая рисунки на 

древнегреческих вазах, они выбирают тот, где, по их мнению, 

изображено мироздание. Потом они представляют самих себя в 

будущем и записывают придуманные черты отдельными словами. 

Таким образом каждый из них становится главным героем 

собственного мифа, который они начинают сочинять, следуя 

заданной структуре. Эта структура и есть, собственно, жанровая 

структура мифа: они отправляют героя в путешествие в 

подземный мир за сокровенной вещью. Сочинением текста мифа 

заканчивается первый этап освоения понятия. На втором этапе 

шестиклассники переходят к чтению мифа о Геракле и 
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сопоставляют миф, который сочинили сами, с одним из сюжетов 

древнегреческого мифа, выделяя сходные черты. Далее учитель 

предлагает прочитать информацию о мифе, затем разыграть 

пантомиму по отрывку из десятого подвига Геракла. Все 

предыдущие виды деятельности подготавливают сознание 

учащихся к восприятию значимых для мифа перипетий сюжета и 

типов героев. После чтения текста о десятом подвиге Геракла 

шестиклассникам даѐтся возможность сформулировать как 

общий принцип то, что они практически осуществили в 

собственной деятельности. Иначе говоря, вывести „формулу 

мифа“, определить понятие самостоятельно. На последнем, 

третьем, этапе школьники сопоставляют миф „Небо и Земля“ и 

сказку „Собаки и ящерицы“ (полинезийский фольклор). 

Сопоставление как прием и как мыслительный акт позволяет 

совершить процедуру систематизации изучаемых явлений в их 

совокупных характеристиках и отношениях друг к другу на 

уровне понятий. Таким образом, теоретико-литературное понятие 

строится самим учеником посредством цепочки 

интеллектуальных актов, неотрывных от эмоций и воображения. 

В чем заключается суть и смысл предлагаемого 

методического подхода? В чем его принципиальная особенность? 

Прежде всего, в организации деятельности по самостоятельному 

построению теоретического понятия. Эта деятельность 

изоморфна психологии формирования и развития научных 

понятий в школьном возрасте. Точка отсчета, начало пути 

построения понятия – личный опыт ребенка, тот круг житейских 

понятий, который ему близок, наполнен эмоциями и пережит. 

Организация диалога с большой культурой начинается после 

того, как вычерпан невеликий личностный запас понятий и 

представлений. Информация дается позже, когда назрела в ней 

необходимость и возник мотив к ознакомлению с ней. Вторая 

особенность заключается в том, что деятельность по освоению 

понятий неотрывна от письменной речи, что закономерно. Ведь 

слово является прямым орудием образования понятий, и речь 

предстает как основное средство мышления, она же связана с 

развитием жеста, рисунка, игры и письма. В этой связи не вполне 

корректными кажутся способы проверки знания теоретико-
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литературных понятий („Дайте определение...“, „Как 

называется...“), которые проверяют память ученика в большей 

степени, чем осмысленное и свободное оперирование термином в 

собственной речи. И третий обязательный элемент системы 

деятельности – это сопоставления как интеллектуальный 

инструмент построения системы понятий и отношений между 

ними. 

Таким образом, освоение теоретико-литературного 

понятия происходит в ситуации границы между известным и 

неизвестным. Учитель создает ситуацию, когда сознание ученика 

постоянно натыкается на новые черты уже знакомого объекта и 

вынуждено корректировать представление о нем новым 

интеллектуальным актом. Понятие осваивается как ряд 

интеллектуальных усилий: от усвоения словарного значения 

слова-термина к его развитию, к включению его в систему 

отношений с другими понятиями в процессе наблюдения, 

нахождения закономерностей, конкретизации, абстрагирования. 

Понятие осваивается в результате некоторого пути ученика: от 

смутного понимания нового слова из общего смысла речи 

учителя к осознанному, произвольному и свободному 

использованию его в собственном устном и письменном 

высказывании о произведении. Понятие осваивается в процессе 

постоянного „возвращения“ к нему на разных возрастных 

ступенях и на разном материале, уточняется, конкретизируется, 

словом, развивается. 

Л. С. Выготский в упоминавшейся не раз классической 

работе „Мышление и речь“, предупреждал учителя: 

„Педагогический опыт учит нас не в меньшей мере, чем 

теоретическое исследование, тому, что прямое обучение 

понятиям всегда оказывается фактически невозможным и 

педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся идти этим 

путем, обычно не достигает ничего, кроме пустого усвоения слов, 

голого вербализма, симулирующего и имитирующего наличие 

соответствующих понятий у ребенка, но на самом деле 

прикрывающего собой пустоту. Ребенок в этих случаях усваивает 

не понятия, а слова, берет больше памятью, чем мыслью, и 

оказывается несостоятельным перед всякой попыткой 
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осмысленного применения усвоенного знания“ [Выготский 1996: 

188]. И еще: „Слово почти всегда готово, когда готово понятие“ 

(Л. Толстой).  
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РЕТОРИКАТА И ЕЗИЦИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Евелина Николова 

 
RHETORIC AND THE LANGUAGES OF THE LITERARY 

EDUCATION 

 

Evelina Nikolova 

 

Abstract: A starting point of this discussion is the death of the 

rhetoric proclaimed by philosophy. Since it seems to be the death of the re-

publican art of eloquence itself, which is that grid through which the ideas of 

Subject, Language and Power escape through, and which forms, according to 

Roland Bart “a unified network, an artifact, which will allow us to see rheto-

ric as a skillfully assembled machine, a scheme of operations, “a programme“ 

producing discourse”. Confirming the power of the probable but convincing 

argument is also the literary educational discourse, produced by the complic-

ity of rhetoric and literary history: logorrhea, where everybody speaks but 

literature is silent. 

 

Key words: rhetoric, power, language, subject, discourse, literature, 

history, education 

 
Ще оставим ли да спят забравени Тизий и Горгий, които откриха,  

че вероятното струва повече от истинното?... 

Платон,“Федър” 

 

Провокиран от мълчаливото отпадане на реториката от 

обширната империя на дискурсите, роящи се един подир друг 

“около” или “по повод” образованието, текстът Реториката и 

езиците на литературното образование е опит за едно ново 

подемане на зева, зейнал между идеята и практиките на 

литературното образование. Защото несъмнено е. От около 

десетилетие всички, макар и закъснели поне с век, сме 

единодушни: един всеобщ и общностен усет – това е 

същността на образоваността, образованието е 

отличителната за човека задача, собствено човешкият начин е 

човекът да живее с другостта – да разпознава себе си в нея, да се 
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приютявя – не като другия, но като своя, не-чуждия в нея. 

Отърсени от овехтелите скрижали на идеологията, почти 

настървено – в нови и още по-нови концепции, в проекти, 

стандарти, концепти, в методики, учебници, помагала, в нови и 

още по-нови, пропити от аурата на като че ли за пръв път 

блесналия блясък на коментара прочити – пишем и пренаписваме 

пътя на разпознаването като пътя и начина да се разбере, като 

възможността да се признае, да се отличи, да се зачете. 

Другото. Чуждото. Но много по-тайно: своето, себе си в него... 

Завърнато към корените на своя собствен произход от 

философията, образованието – и като дума, и като същност, 

приканва замислянето над жестовете, които пренасят отвъд, за да 

завърнат в себе си. Такъв жест, безусловно, е вече случилото се 

разделение на образованието от педагогиката, от обучението, от 

възпитанието. Такъв жест, несъмнено, е и философизирането на 

самата идея за образованието. Признаването на незавършеността 

му. Полагането – на безкрайността му. Завръщането му – като 

непрестанната, цял живот траеща грижа. ”Образованата личност, 

пише в своята “Методика на литературното образование” Р. 

Йовева, е идеал, осъществим в училище” [Йовева 2000: 14] – 

защото това, което ни се представя в думата, но и в същността на 

образованието, е тъкмо тази “възможност за промяна и 

усъвършенстване”, която позволява в човека да отеква задълго 

зовът да познае и разпознае, да признае, да зачете, да разбере... 

Вярна на мисълта за онзи “всеобщ и общностен усет”, в 

който просветват дълбинната същност и смисълът на 

образованието, методиката на литературното образование като че 

ли за пръв път мисли онази фундаментална и първична за 

субективността структура, която, по-тайно от структурите на 

знанието и истината, е структурата на отговорността. “Целта 

на литературното образование, четем в Методиката, е да създаде 

литературно образована личност” [Йовева 2000: 17] – и тя, 

литературно образованата личност, не е просто и само все-

знаещата литературата (каква ирония!) личност. Тя е “образът”, 

който, стаен в дълбините на думата “образование”, сочи, че 

връзката с другия се завързва само, единствено като отговорност; 

че той, другият, е подобието, но и образецът на отговорността. 
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На нашата отговорност. На своята собствена отговорност. 

Изкусително е замислянето над думата “образ”. Съблазън е 

мисълта за заиграването на образ и на изображение, на образ, 

подобие, образец... По-важно обаче е друго. Отговорността е 

същинската структура на субективността, чийто възел се завързва 

и заплита в отговорност в етиката, но много отпреди нея – в 

образованието. “Връзката с другия, пише Емануел Левинас, се 

завързва само като отговорност независимо дали тя е приета или 

отхвърлена, дали се знае, или не как да бъде приета, независимо 

дали човек може или не може да направи нещо конкретно за 

другия. Да каже: ето ме. Да направи нещо заради другия. Да дава. 

Това е то човешката духовност. Въплъщението на човешката 

субективност гарантира нейната духовност” [Левинас 1982]. 

Реторичен е въпросът “какво ангелите биха могли да си дадат 

един на друг”. Но ние можем. И тъкмо това даване, тъкмо тази 

безкористна отговорност е сърцевината на днешната мисъл за 

образованието: залог на ставащата само редом с другото и с 

другия човешка субективност. За първи път другият не е този, 

който трябва да бъде научен. За първи път той, другият, е 

гарантът на своята собствена, но и на самата наша субективност. 

На духовността ни. На възможността ни. Защото, ако възприема, 

мисли, осмисля, тълкува, ако разбира, общува – другият е лицето 

на смисъла. Тъкмо от него начева необходимостта да се заговори, 

да се отговори, да се каже Аз. “Трансцеденталното мое аз, пише 

Левинас, в своята голота идва от събуждането от, но и за другия” 

[Левинас 1982]. Всеки излаз от себе си, всяко отваряне е призив и 

отговор тъкмо на другия. И „не другият – моето все още 

неизяснило собствената си идентичност като единственост Аз е 

въвлечено във вдъхновящото послушание на подчинеността и на 

задължеността... ”. Другият е зовът на собствената ни 

субективност. Но той, другият, е и неотменимото безпокойство за 

другото. Вечно неиздължената отговорност. Безпокойният, 

скитащ, неизбежен въпрос: кое е другото?... За от край до край 

пронизаната от грижата за другия съвременна 

литературнообразователна мисъл не знанията – отговорът, от-

говорността на другия е дълбинният смисъл на образованието. 

Това е идеята: в другия да покълне безпокойната грижа за 
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другото. За непознаваемостта му. За безкрайността му... Вечно 

неиздължената, вечно отново, вечно като че ли за пръв път 

предстоящата от-говорност за другия, но и на другия – това е 

идеята, и още по-тайно: утопията на пренаписалото себе си като 

“философията на диалога” образование. 

Защото “епоха на производство на Другия” – така Жан 

Бодрияр формулира същината на нашето време. “Пластична 

хирургия за Другия” е формулата му за отношението към 

другостта и към Другия. “С Новото време, пише Бодрияр, 

навлизаме в епоха на производство на Другия. Вече не става дума 

за убиване, изяждане или съблазняване на Другия, за изправяне 

пред него, за любов или омраза към Другия. Става въпрос преди 

всичко за производство на другия. Другият е вече обект не на 

страст, а на производство. Може би защото другият, в 

радикалната му другост или нередуцируема странност, е станал 

опасен или непоносим и затова се налага да прогоним като зъл 

дух съблазнителността му” [Бодрияр 2001]. Другият е другостта – 

но, произвеждана, измисляна, изобретявана, другостта вече не е 

усещаната като съдбата или залога на орисаната да става винаги 

друга, различна и чужда на себе си идентичност. Проектиран като 

идеалната фигура на различието, другият вече не е разликата, 

приближаваща в разпознаването субективност и идентичност. 

Несъмнено е: една философия на диалога не може да не 

бъде етика. Но именно в етиката, недоразбрана като отговорност, 

се заражда нищетата на утопично възвисилото се до хуманността 

образование. 

Лирично одухотворено от идеала за “образована 

личност”, литературното образование все още и дори като че ли 

повече от всеки друг път е педагогика. Все повече е обучение. 

Все по-скрито е поучение. Проповедта е. Назиданието. Даже – 

наказанието: да се пише, да се чете. И достатъчно е да си 

припомним онези невинни дни, в които се е зародила, за да 

остане привързаността ни към книгата, за да придадем онази 

особена тържественост на началото, която иде от старите 

приказки: “Имало едно време”... Факт е. Въпреки усърдното 

преподаване в “часа на читателя” липсва тъкмо читателят. Няма 

ги влюбените в книгата. Няма ги изкушените от нейната 
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изкусителната сила. И – да. Нужна е известна интелектуална 

честност, за да признаем, че в преподаването на литературата 

идва “краят на литературата”, че там, в преподаването, идва 

книга след книгата – но плътно обгърната от овехтели или пък 

претендиращи за модерност дискурси, потопена, като че ли 

удавена в псевдоанализи, съмнителни знания и предписания, 

книгата е осъдена на несъществуване и на немота. Да се 

оправдаваме с днешната ситуация, означава да признаем, че 

посред безкрайните обяснения няма нищо, което да е оправдание 

на превърналото се в зрелище и в театър, в игра пре-подаване на 

книгата. 

Такъв, какъвто ни се представя, този театър свидетелства 

“триумфа на чистата постановка” като същинско предателство 

към сцената на думите – станали вече само украса на “играта без 

думи”, думите не са нищо повече от мярата на самото наше 

безсилие да се впуснем в приключението на речта. И обърнат към 

практиката на литературното образование, този текст е опитът за 

отговор на твърде съществения въпрос за какво всъщност става 

дума там, където, все още обгърнати от странен лиризъм, 

говорим за преподаване на литературата, за четенето ѝ, 

тълкуването ѝ, разбирането ѝ. Непредставимо е интимното 

уединение с книгата, вкусването ѝ като вкус, като сладостна, 

тъмна, даже греховна наслада... Какво правим ние, 

преподаващите литературата, та вече не съществува вкусът към 

книгата? Че никой вече не чете? Че никого вече не засяга 

книгата? Че тя вече, без да е вредната, е безполезната? Скучната. 

Омразната. Застигащата само като насилие книга... Запитани 

честно, учениците признават скуката да се чете. „Часът на 

читателя” е свободният час. Час, в който нещо се говори за 

литературата. Час, в който “нещо” е литературата. Книга, вещ, 

предмет – за пре-по-даване. За съчиняване. За онемяване... Криза 

на хуманитаризма? Поражения на тоталитаризма? Несъмнено. Но 

ако говорим усърдно за литературата и в това говорене онемява 

тъкмо литературата; ако говорим за другия, но в говоренето ни 

свършва, изчезва тъкмо несводимата към нищо друго другост – 

тогава, вероятно, става дума за нещо повече от ефекти на едно 

вече обявено за мъртво политическо зло. Става дума за 
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реториката – гротескно завърнала се след краха на идеологиите 

като опасната мощ на изкуството да се говори красиво, изкусно, 

добре... без-грижно – за другостта, която ни приближава до 

истината. 

Тематизиращ още в заглавието си свързаността на 

реторика и образование, текстът от самото свое начало е като че 

ли на прага на напразната амбиция да се възражда мъртвото от 

неговите пепелища. И защото днес съвсем сигурно, официално, 

реториката е несъществуващата в образованието по литература. 

И защото това, което днес ни се представя в думата реторика, не 

е нищо повече от една вече мъртва, несъществуваща в 

конфигурацията на съвременното познание дисциплина. Защото 

това, което днеска наричаме реторика, не е нищото-в-повече от 

като че ли възкръсналата следа на овехтялата, но дискурсивно 

пазена, от езика и в езика възраждана идеология... Достатъчно е 

да проследим контекстите, в които се връща самата дума 

реторика, за да предусетим като че ли безнадеждността на 

начинанието тя, реториката, да се завърне към литературното 

образование – и като езика, на който е проговорила, от край до 

край обвързана с философията, голямата грижа за себе си; и като 

дискурса, в който „живият израз e това, което казва живата 

екзистенция” [Рикьор 1994: 61]. Говорим за “парламентарна 

реторика”. За “демократическа”, но и за “националистическа” или 

“колониална” реторика. За “политическа”, “педагогическа”, 

“съдебна” реторика. За “огнена” и за “войнствена”, за “гола” и 

“празна” реторика... Очевидна е полисемията, множествеността 

от значения, в които смисълът е като че ли в търсене на себе си. 

Очевидна е нестабилността, неустановеността, несъгласуваността 

на прехождащите в употребите лексикални значения. Видни са 

сходствата, но и различията, триумфиращи под знака на една-

едничка дума, вече въвлечена в играта на отклоненията... “Гола” 

и “празна”, реториката е като че ли самата невъзможност на езика 

да изкаже смисъла. “Огнена”, “войнствена”, тя е езикът на силата, 

хранена с кръв и с разруха, със смърт, с насилие. Реторика е 

езикът на завладяването, на колонизацията, на подчиняването. 

Реторика, несъмнено, е и езикът на освобождаването. Зад 

случайната разпръснатост на употребите проблясва обаче 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 260 

неоспоримият факт: за развихрилите се в истинска логорея езици 

на литературното ни образование реториката е другият, чуждият, 

като че ли осъден на немота и на несъществуване език. Странно и 

даже абсурдно мълчание на литературното образование. 

Достатъчно е да си припомним, че реториката е тържествувала 

тъкмо като дисциплина на преподаването; че в началото на XVII 

тя е регламентираната от Ratio Studiorum като престижа на 

образованието... Достатъчно, за да се замислим над въпроса как е 

възможно и дали е изобщо възможно изчезването на този 

мащабен код от езиците на литературното образование. Въпросът 

не е защо мълчи образованието. Въпросът е кое е всъщност това, 

което упорито мълчи в иначе многословното ни образование? И 

да: какъв е всъщност смисълът, какво значи мълчанието? Защото 

вече много сигурно знаем: във всяко общество, но най-вече в 

общество като нашето мълчанието е нов, пореден епизод в 

упражняването на властта в забраната. То е онази изтънчена 

форма, която, като подменя и скрива репресията, още по-тайно 

скрива игрите на подчиненост и на господство в конфигурацията 

на знанията, в колонизацията на истината, в онова присвояване на 

дискурсите, което е присвояване и на властта – знание, която те 

носят със себе си, и на властта – истина, която те упражняват за 

себе си. Да се мълчи за реториката е нещото-в-повече от това да 

се отрече, да се осъди и принуди да млъкне реториката. Мълчаща, 

реториката не е несъществуващата. Не е отречената, нито 

осъдената. Тя просто е скритата. Вътре, в структурите на 

дисциплината и на преподаването. От онези “мълчания, които по 

силата на своята безмълвност налагат тишина”. Цензура – върху 

правото да се говори за нея. Власт – упражнявана в мълчанието за 

нея. Реториката не е дисциплината Литература в училище. Но 

като във вече несъществуващите колежи на йезуитите и днес 

единствените награди в училище са наградите за добрата 

реторика; “първенец”, “император”, “трибун” и днес е овладелият 

тъкмо реториката: правилото, превода, запаметяването, баграта и 

украсата – владяна в името на “непринудеността”... 

И тъкмо тук, в зева, зейнал между мълчащата и 

триумфиращата в скритостта си реторика, начеват 

предизвикателствата на реторическата идея. Връщането към нея е 
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мотивирано от несъмнения факт, че тя, като че ли онемялата, 

никога не е преставалата да говори. Свободна от “полицията на 

изказите”. Неподвластна – на правилата, пресяващи думите. 

Скрита – и тъкмо тъй триумфираща в преподаването. Като 

слабостта му. Като без-отговорността му. Защото несъмнено е. В 

преподаването на литературата реториката е “огнена”. Но и 

защото вярно, несъмнено е и другото: преподаването е “голата”, 

“празна” реторика. Да говорим за него не значи да заклеймим нея. 

Значи – да говорим за нея. Да разпознаем и да признаем. Да 

зачетем. Не просто “реториката” – но всичко, стаено в думата и в 

същността на реториката. Ласкателството и съблазняването, 

несъмнено. Но още по-тайно: изкусното заиграване на власт и 

език в онази тънка и фина механика, която е възел, завързан 

между дисциплината, знанието, властта. Да говорим за 

реториката и образованието по литература значи да проговорим за 

властта, истината, субективността, сплели възел в 

литературнообразователния дискурс като произвеждана от 

правила практика. Тук, разбира се, не става дума за „практиката 

на преподаването или обучаването”. Тук става дума за 

литературнообразователния дискурс като дискурсивна 

практика; за дискурсивната практика – „като място, където 

обектите се образуват и разпадат, появяват и изчезват в заплетено 

– едновременно многослойно и с непълноти – множество”; за 

дискурсите – като онези подчинени, но и възможни благодарение 

на един свойствен за тях ансамбъл от правила „практики, които 

системно образуват обектите, за които говорят” [Фуко 1996: 57–

58]. Въпросът вече не е „Защо изучаваме или защо трябва да 

изучаваме литературата?”. Въпросът е „Какво е литературата като 

учебен предмет, като дисциплина? Какво представлява това 

налагащо се по най-непосредствен начин и признавано някак 

„поначало” единство, което с лекота наричаме 

„литературнообразователен дискурс” и в което разпознаваме 

сигурното, непрекъснато и хомогенно поле на "литературата като 

учебен предмет"?" 

Отправна точка на мисълта, замислена над илюзиите на 

образованието, е не само оповестената от философията “смърт на 

реториката”, но и дискурсивното скриване на смъртта във 
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фигури, явяващи игрите на истина, власт и език, на идеология, 

политика и образование. Властвала “в продължение на две и 

половина хилядолетия”, реториката, по думите на Р. Барт, е 

“агонизираща от Ренесанса насам, тя умира в продължение на три 

века; и още не е сигурно, че е мъртва” [Барт 1995: 132]. 

Опитомявана и подчинявана, потайно изключвана, но и 

публично осъждана, реториката има история, свидетелстваща не 

предела, а апориите на смъртта: “тази плетеница от граница, 

ограждение и разграничение”, ”тази най-несобствена и най-

лишаваща от собственост, най-отнемаща автентичността 

възможност” [Дерида 1998: 106]. Издълбала в агонията си едно 

бяло пространство, една празнота, умиращата реторика ни 

изправя пред въпроса, изпитващ не толкова действителността на 

смъртта, колкото по-тайните ѝ употреби в произвеждането на 

истината, в конфигурацията на знанията, накратко: в 

упражняването на властта – във и чрез образованието. Там тя 

престава да бъде одухотворяваното от логика и от философия 

изкуство на убеждаването. Там тя оголва онази решетка от общи 

места, която, като пропуска идеите за Субекта, Езика, Властта, 

образува, по думите на Ролан Барт, „единна мрежа, своеобразен 

артефакт, който ще ни позволи да си представим реторическото 

изкуство като някаква умело монтирана машина, схема от 

операции, „програма“ за производство на дискурс“ [Барт 1995: 

132]. Употребата на съществителното „дискурс” в единствено 

число е объркваща, но не е случайна. И защото реториката е не 

само дискурсивно изобретената от речите на самата реторика 

техника за производство, за контрол и за власт над дискурса, но 

и методът, самата технизация на дискурса; и защото тъкмо тази и 

дисциплинираща, и подчиняваща знанията технизация на 

дискурса прави възможен онзи неоспоримо значещ в историята на 

познанието таксономичен проект, който разполага на прага на 

научността и даже под него онези безкрайно двусмислени, 

несигурни относно собствените си граници и съдържание 

дисциплини, които днес наричаме история на идеите или 

познанията, на философията и мисленето, на науките, дори – 

литературата. Смъртта отнема автентичността на 

одухотворяваната от философския смисъл реторика. Но случваща 
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се като събитие единствено в множеството от конституиращите 

пространството на дискурса дискурсивни събития, смъртта 

очертава полето, в което тя самата проблясва не като 

онищостяващата речите на реториката сила, а като активното, 

чисто, неумолимо движение на различието, което е възможността 

на реториката. То, както знаем от Дерида [Дерида 2001], начева с 

подхващането на отчуждението, което, като разединява, разцепва 

и разломява отвътре речта, всъщност поставя началото на 

подчиненото на правила, на техники и на стратегии конструиране 

на дискурса. Несъмнено е: смъртта на реториката е там, където 

„геният на таксономията заема мястото, опразнено от 

философията на реториката” [Рикьор 1994: 17]. Но триумфът на 

този свързан с разграничаването и с класификацията гений не е в 

сравнително късното свеждане на реториката до една проста 

ботаника на фигурите. Той е като че ли в изобретяването на 

дискурса, в който плетеница от прагове и от разграничения, от 

замествания, от граници и от ограждения заплита не просто и не 

само дискурсивната фигура на смъртта. Такива прагове са 

противопоставянето на добрата и лоша, полезна и вредна 

реторика; на истинската, свързана с познанието, и на 

софистичната, извратлива, принадлежаща към света на лъжата 

реторика; на поетика и на реторика... Такъв праг обаче е и 

разединяването на онтологично ясното, безпроблемно, закрепено 

от синонимията в езика единство на красноречие и реторика. 

Имало е реторика, защото е имало красноречие – но само в този 

конституиран от неуловимата игра на присъствие и на отсъствие 

дискурс върху смъртта реториката проблясва като повторно 

изобретение от играта на границите и праговете технизиран, 

свързан с една техника, с едно специфично techne дискурс. 

Съществени в случая са понятията за праг и за граница, за 

разделение, за ограждение. Тъкмо те ни заставят да мислим не 

просто единството, а разпръснатостта на събитията, които, 

структуриращи пространства на различие, на разриви, на 

разногласие, конституират властта на дискурса.  

Някога тържествувала като работница на убеждението в 

публичното събрание – и откровено властвала като техниката, 

основана върху познанието на логиката на причинността в 
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преподаването, реториката е притежавала силата на онзи първи, 

истинен дискурс, властвал като оръжие, призовано да побеждава 

в битки, в които победата е зависела от заплахата, но и от 

съблазънта на речта. Родена в големите народни съдилища, 

реториката не е била нищо друго, освен живото съществуване на 

езика, разпознал още в корените си своята истинска, всемогъща, 

абсолютна власт: властта да убеждава или да разубеждава, да 

обвинява или да оневинява, да защитава, да порицава, да слави, 

да възхвалява... Причастност, която по самата си същност е 

задълженост към истинното и справедливото. Задълженост, която 

вътре, в сърцевината си, е причастност към делата на речта. 

Призована от зова на принуждаващите истини, реториката е била 

действителността на дискурса, властвал в това, че е изказвал 

правдата, като е отдавал всекиму дължимото – но случила се като 

история, пребродена от сътворилата я някога воля за власт-

истина, реториката е осъдена от силата, която тя сама е 

упражнявала в разделянето на полезното и вредното. 

В съвременността на своя произход реториката – 

“изкуството, което се занимава с речи”, има стойност на 

Признание: триумфираща в публичното събрание или пред 

трибунала, в ритуалите на възпоминанието или в публичните 

състезания, тя е свидетелствала неделимия възел, завързал в едно 

властта и речта, правото и истината, благото, справедливостта. 

“Истинска империя, по-обширна и устойчива от която и да било 

политическа империя” [Барт 1995: 131], реториката е езикът на 

живеенето в полиса: на политическото живеене – “един втори 

живот”, един обвързан с етиката на живата реч публичен живот, 

надреден спрямо всеки “частен живот”. Но в мисленето на 

древните гърци идеята за политическото не е идея за 

справедливостта и истината. Политическото е “оригиналното 

предфилософско лекарство” срещу преходността на белязаната от 

смъртност човешка природа; ново подемане е на изконната 

гръцка загриженост за вечността и безсмъртието, за съвършената 

власт над смъртта, която се очертава не само като предела, който 

ограничава хоризонта на съществуването, но и “свързана с 

всички нощни сили на безредие, на завръщане към 

неопределеното и към безформеното... обявява недостатъка, 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХV А, 2014 г.  

 

 265 

непълнотата на едно тяло”, което “никога не е напълно едно”, но 

е тленно и преходно, смъртно, несътворено “изцяло и завинаги от 

слава” [Вернан 2004: 21–22]. Модус на тази грижа е тъкмо 

фундаменталният гръцки опит за полиса, който не е просто и 

само вписаното в топографията на света хомогенно политическо 

пространство на града държава, а е един общ, изцяло човешки, 

възникнал от “споделянето на думите и делата” свят. Човешките 

действия и речи създават пространството на полиса като тази 

“най-разговорлива”, “най-свободна”, “най-индивидуалистична” 

от всички политически общности, която в същността си е едно 

потенциално пространство на изявата. В нея ”условието на 

множествеността” (условие на действието и речта, на еднаквостта 

и различието) има различни проекции – но най-съществената от 

тях е неизкоренимата връзка между властта и пространството на 

изявата, между политическото, публичността и 

интерсубективността. Да си политичен, да живееш в полис в 

опита на древните гърци е опитът на общия живот, на заедността 

в дела и в речи, в добрия, посветен на делата на града живот. 

Политиката все още не е изкусната технология на властта, 

монополизирала, но скрила в правото господството и 

подчинеността. Преди да бъде наука или изкуство, политиката, 

според Аристотел, е най-добрият начин на живот, живот, чийто 

модус е общуването в държавата [Аристотел 1995]. ”Животът на 

общуване в държавата” е абсолютната привилегия на 

политическата сфера – и в тази сфера публичната реч е не просто 

казване, а самото политическо действие на равни сред равни да се 

отличат в свободата на изявата. ”В разговора на гражданите 

помежду им, пише Хабермас в “Структурни изменения на 

публичността”, става дума за нещата от света и там те 

придобиват форма; в спора на равните един с друг най-добрите от 

тях се отличават и спечелват същността си – безсмъртието на 

славата. По начина, по който жизнените неволи и задоволяването 

на необходимостите на живота остават свенливо скрити в 

границите на ойкоса, по същия начин полисът предоставя 

свободно място за отличаване на достойните: макар и гражданите 

да общуват като равни с равни (homoioi), всеки от тях се опитва 

да се отличи като най-добрия (aristoiein). Добродетелите, които 
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Аристотел кодифицира в каталог, се потвърждават единствено в 

публичността; само там те срещат признание” [Хабермас 1995: 

56]. Защото в култура като гръцката публичната/политическата 

сфера не е само и единствено “общото” – това е и сферата, 

запазена за индивидуалността като отличителност и като 

уникалност на един живот сред равни. Скрита в геометрията на 

полиса, агоналността на “живота лице в лице с другия” е онзи 

аспект на “условието на множествеността”, който конституира и 

пази индивидуалността в изявата: модус на грижата за общото 

благо, но и на формиращата се “грижа за себе си”, практика на 

общността, но и на индивида, на личността, на аза. Разбира се, с 

цялата условност на това незасвидетелствано в нищо друго, освен 

в признанието на другите, на полиса, на общността човешко Аз. 

Тъкмо от “убеждението, че човекът като човек, всеки индивид в 

уникалната си отличителност, се проявява и се утвърждава в 

речта и в действието и че тези дейности, въпреки материалната си 

безплодност, притежават своя собствена трайност, защото 

пораждат паметта за самите себе си" [Арент 1997: 68] начева 

древният респект пред политиката, пред съществуването в дела и 

в речи, пред публичността на живота. В това сътворено от речи и 

от дела човешко пространство всеки съществува в зависимост от 

другия, пред погледа и през очите на другия, но и в 

признаващата, зачитаща и прославяща, обезсмъртяваща памет на 

другия. Светлината на публичната сцена, породена от 

постоянното присъствие на другите, е гарантът срещу 

преходността на смъртните неща, срещу безпоследността на 

индивидуалния живот, срещу забравата, която е смъртта. Но тя е 

и единственото признание на факта за съществуването на 

индивида от отсамната страна на смъртта. Защото, както 

отбелязва Пол Рикьор, словото е аспект от борческото 

съществуване на смъртния, белязан с край и с предел човек: „то 

действа и прави нещо в света; или по-скоро, говорещият човек 

прави нещо и го прави по друг начин”. Раждащо се “на 

повърхността на постъпката”, “на границата на извършващата се 

постъпка”, словото предхожда всяко действие и всеки жест: като 

ги означава, то подбужда, изпреварва, но и прави възможен 

праксиса; начева от действието, но и кара да се действа... Като че 
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ли “всяко слово може да бъде сведено до праксиса: в най-простия 

случай, то е само един момент от него; този момент се превръща 

в етап на праксиса... Разглеждано на повърхността на постъпката, 

словото предхожда всеки жест, означавайки го. То е разбраният 

смисъл на това, което трябва да се прави”. Човекът, който говори, 

поставя един смисъл... ”Да се означи смисъл, по един много 

сложен начин значи да се действа” – с реч, която е „действие от 

порядъка на влиянието”; с думи, които въздействат над другия, 

но и които по-тайно от всичко действат, означавайки и 

въздигайки този, който говори; със слова, които са „това дело над 

другите и себе си”, но и дело – по въздигане на смисъла [Рикьор 

1995: 166–176]. Лице в лице с другия, с реч, която говори, казва 

нещо на другия, човекът не е без-именният и не е без-личният: 

той е лицето на смисъла. 

В този смисъл – да мислим реториката – това значи да 

мислим безусловния възел на езика и политическото, на езика и 

публичността, на езика и на изявата, която бележи Аза, 

индивидуалността, субективността. Значи да признаем силата, 

властта, политиката, вдълбана като че ли в корените на самата 

реторика – но и реториката като онази нова “религия” на 

индивида, личността, Аза, като онези техника и начин на живот, в 

който уникалността на изявата, оразличаването, с нищо друго 

несравнимото отличие на индивида е самият смисъл. 

Убеждението, че изказаното в публичното събрание или 

пред трибунала слово, е най-великото постижение на човека, 

несъмнено е гръцко. Гръцко е мисленето за казването като най-

велико дело. Но гръцка е и загрижеността пред речта – събитие 

на силата и на властта. Гръцка е – тревогата пред езика, в който 

светува и има реалност светът. Гръцко е безпокойството пред 

проблясналата в публичността на света истина, че само където 

има език, има и свят; че само където има свят, има постоянно 

променящ се кръг от решение и от дело, от действие и от 

отговорност, от падение и от възход... И – да. Имало е реторика, 

защото е имало красноречие – публично, творящо участта на 

града и на човека красноречие. Но подобна вметка, както казва 

Рикьор, наистина търпи развитие: времето, в което се ражда и 

процъфтява реториката, безспорно е времето на въздигнатата до 
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делото и с делото въздигаща човека реч; но това е и времето, в 

което най-висшата истина вече не е в онова, което казват речите 

на ораторите, нито в онова, което правят подбуждащите към 

действието слова, а в онова, което те казват. Някъде между 

Хезиод и Платон се разделят истинен и грешен дискурс – и тъкмо 

след голямото Платоново разделяне на дискурсите “опасната” 

реторика става една обезоръжена – поради това, че е вече и 

раздвоена, и разделена на “добра” и на “лоша”, на “полезна” и 

“вредна” реторика. Отдалечена от философския смисъл, 

одухотворявал триумфа ѝ в публичното (да припомним: речите ѝ 

са трансцендирали живота в потенциално безсмъртие – и са били 

начинът да се изкаже кой е човекът; били са носещата твърдина 

на полиса – но и твърдта, на която става човекът; били са правото 

и законът, редът; били са, като първата реч, казването, но и 

показването на истината), тя вече не е нищото-в-повече от една, 

по думите на Рикьор, “ератична и вятърничева дисциплина”, 

изключена от властта, която е “тази воля за истина”... Въвлечена 

в осъждането на самата софистика, сама осъдена като място на 

грешка, заблуда, лъжа, като pseudo, като не-истина, реториката 

престава да бъде дискурсът, свързан с упражняването и явяването 

на властта в речта. Реториката е “най-прекрасното от всички 

изкуства”, “знание е за речи” и е “изкуство за речи” – но тя е и 

тази, около която започват да кръжат, да се роят множество речи: 

симптом на едно безпокойство – пред езика, но и вече вътре, във 

вътрешността на езика. За силата му да упражнява властта-истина 

– но и за слабостта му да се приплъзва в лъжата и в грешката, в 

заблуждението, в не-истината. За невинността му. За съблазънта 

му. За възможността, стаена в него. За заплахата, която иде само 

чрез него. Тогава, когато политиката е престанала да бъде 

“добрия живот на общуване в държавата”, а първата философия е 

вече отломък в езиците, като че ли разроили се от “първия говор”, 

реториката престава да бъде етиката, но и естетиката на 

съществуването – и се превръща в обект на речта. “Едни от тези, 

които отделят красноречието от по-голямата и по-желана слава в 

живота, пише Квинтилиан, са нарекли реториката само сила; 

други са я нарекли знание, но не добродетел; трети я назовават 

опитност; четвърти я наричат изкуство, но съвсем различно от 
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знанието и от добродетелта, а някои дори я наричат някакво 

извращаване на изкуството, т.е. какотехния. Те са смятали, че 

целта на речта е поставена в убеждаването или в говоренето с цел 

добре да убеждава (...) и така най-честото определение е: 

реториката е сила за убеждаване (...) възможност (...) способност” 

[Квинтилиан 1999: 147]. Власт – на опасната мощ на езика да 

употребява, но и да злоупотребява, да убеждава, да мами и да 

съблазнява, да владее, да господства, да подчинява. Вероятното 

струва повече, отколкото истинното; вероятното убеждава, а не 

истинното. Употребата на езика, престанал да бъде 

политическото действие на властта-истина, е вече само 

реторика: знание, безразлично към възможността за познание; 

воля за истина, безразлична към самата истина; techne, 

превърнало убеждаването във вероятното и в правдоподобното 

в цел. „Нейната задача, пише Аристотел, не е да убеждава, а да 

съзира наличните средства да убеждаваме във всеки отделен 

случай. (...) Нека реториката бъде способност да откриваме при 

всеки случай онова „което може да убеди. Това не е задача на 

никое друго изкуство” [Аристотел 1975: 45]. И тъкмо “там, 

където се срещат опасната власт на красноречието и логиката на 

вероятното, се разполага надзираваната, но и несъмнено 

изобретена от философията реторика на убеждаването. Тъкмо от 

този вътрешен конфликт между разума и насилието, пише 

Рикьор, историята на реториката потъва в забвение; изпразнена 

от динамиката и драмата си, реториката е оставена на играта на 

разграничавания и класификации” [Рикьор 1994: 17]. 

Изкуството “да се говори добре” вече не е задължително 

мястото, което принуждава към истината (“реториката е знание” 

– но не е познание); изкуството на убеждаването вече не е модус 

на грижата „убедително да се говори истината” (“реториката е 

създател на убеждение, което внедрява вяра, а не знание”); 

“владеенето на словото” – това невинно, но и най-опасно благо, 

вече не е нищо повече от “силата да се борави с думите без 

нещата и да се борави с хората, разполагайки с думите” [Рикьор 

1994: 17]. Защото тази воля за истина, прекосила толкова векове, 

не е нищо друго, освен една “историческа, изменчива, 
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институционално принуждаваща” система за изключване [Фуко 

1992: 10]. 

Разделянето между грешно и истинно, установено тъкмо 

от тази воля за истина във вселената на смътно вплетените, но 

всъщност раздвоени и разделени дискурси, отключва просторите 

на безбройни, привидно случайни, но всъщност системни 

изключвания. Имало е реторика, имало е империя на реториката – 

заради това, че е имало “място”, принуждаващо човека към 

истината, заради това, че е имало и онази принуда към истината, 

която е по-тайната форма на хилядоликата воля за власт. Именно 

в това съучастничество на власт и истина триумфиращата 

реторика ще се окаже една “ампутирана”, но и “мъртва”, 

“покойна” реторика. Мъртва, поради това, че е безполезна в 

упражняването на силата. Покойна, поради това, че е 

безвредната, но и ненужната в произвеждането на истината. 

Опасната власт на убеждаващото със силата на справедливостта и 

истината красноречие е обезоръжена в упражняването на 

утроения декрет на забрана (тя е опасната!), на несъществуване 

(тя е лъжовната!) и на немота (тя вече е класификацията на 

фигурите, а не самата жива авантюра на речта!). 

Реториката е мъртва. Но за нас, преподаващите, 

съществено е нещо друго. Като че ли именно тук, в упадъка и в 

смъртта на реториката проблясва силата на нейния собствен 

произход. Възникнала във връзка с иска за собственост, 

реториката, дори и мъртва, не е покойна. В конституираното, но и 

конструирано за нея пространство на отсъстващото-на-дело тя 

продължава да отстоява и да защитава своето право на 

собственост и на власт. Агонизираща, реториката умира в 

продължение на векове – свидетелстващи, че тя, реториката, е 

винаги жива. Обхваната в игрите на изключването, тя напомня за 

онези настойчиви и заплашителни фигури (лудостта, нищетата, 

болестта), които светът е отстранявал от себе си, но не и без да е 

очертал около тях свещен апотропеен кръг. Осъдена, но и 

изобретена, даже институционализирана от философията, 

реториката като че ли възкръсва от собствените си пепелища, за 

да препотвърди властта на дискурса да произвежда вече завинаги 

многоречивата истина. Говорещо с гласовете на философия, 
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логика, етика и педагогика, граматика, поетика, истинното е 

проговорило по много и различни начини – и именно там, където 

разделението на езиците е оповестило вече случилия се разрив в 

истинното, там реториката се връща с претенцията да бъде 

единствената, удостоверяваща сама себе си власт-истина. 

Обладана от някакъв странен дълг на паметта, тя е вероятното, 

което убеждава в истинното – “на кръстопътя между най-

високото ниво на рационална демонстрация и откровено 

софистичната аргументация... между сигурността на 

доказателствата и заблуждаващата употреба на извратливата 

аргументация” [Рикьор 1997: 8–9]. На този конструиран, но и 

конституиран за нея кръстопът истинното е вече само това, 

което при всеки случай може да убеди; вероятното вече е, 

поради самата си свързаност със съдържанията на най-

вероятните, общоприети и одобрени от мнозинството мнения, 

убеждаващият в истинното довод. Издигнала мнението до 

строгата аргументираща и демонстрираща стойност на 

доказателството, реториката явява действителността на дискурса, 

останал без истинното в реверанса пред заблуждаващите със 

съблазънта на убедителното могъщества на вероятното. 

Концептът за “убедителното като такова”, за убедителното 

като doxa произвежда езиците на лъжливата манипулация, на 

извратливата, витаеща между страха, заплахата и съблазънта 

аргументация, на идеологията, в която и етиката, и политиката се 

установяват само като функции на собствените си езикови зло-

употреби 

Да мислим образованието по литература като “въздигане 

в хуманност”, изглежда утопия. 

Проследена като история, реториката призовава да се 

откажем от цяла една традиция на мисълта, суеверно вярвала във 

властта на субекта да произвежда дискурси на правото, знанието и 

истината. Следващ анализите на Фуко и Дерида, текстът пред-

полага смъртта като онази “най-несобствена и най-лишаваща от 

собственост, най-отнемаща автентичността възможност”, която, 

отнемайки собствеността на реториката, е и по-тайно отнемащата 

“собствеността”, “автентичността” на субекта. В този смисъл, да 

се говори за смъртта, в която не умира, но се скрива реториката, 
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значи да се говори за безкрайно двусмисленото изключване на 

субекта от знанието и истината. Разсеяна в множество сцени на 

обрат и на разпръсване, на осъждане, но и на присъждане, смъртта 

на реториката е предизвикателството, предизвикващо мисълта да 

опита цялото си пред-знание за автономността на знанието, 

истината и субекта, да се откаже от пред-разсъдъка (или 

утопията!), че съществува знание, което е свобода от властта, че 

знание може да има – ако обаче я няма властта. Проблемът не е 

власт или знание. Проблемът е неделимият механизъм от власт и 

знание – и може би трябва да признаем, че “властта произвежда 

знание (и то не само като го облагодетелства, защото ѝ служи, или 

като го прилага, защото ѝ е полезно); че властта и знанието се 

предполагат непосредствено едно друго; че няма отношения на 

власт без създаване на корелативно поле на знание, нито знание, 

което да не предполага и същевременно да не създава отношения 

на власт”; че “не активността на познаващия субект произвежда 

знание, полезно или пък вредно за властта, а властта-знание, 

процесите и борбите, които я пронизват и от които тя е съставена, 

определят формите и възможните области на познанието" [Фуко 

1998: 32]. Принадлежността на знанието към властта е същностна 

– защото същностна е принадлежността на истината към 

многообразните властови отношения, които пронизват и 

структурират социалното тяло. “Няма упражняване на власт без 

определена структура на дискурсите на истината, които 

функционират вътре в тази власт, въз основа на нея и само чрез 

нея. Ние сме подчинени от властта на произвеждане на истина и 

можем да упражняваме власт само чрез произвеждане на истина” 

[Фуко 2003: 38]. Тук несъмнено не става дума за идеологията, 

нито за образованието като идеологически продукт. Тук става 

дума за нещо, което Фуко подвежда под формулата „механизми”, 

„тактики” и „начини на властта” [Фуко 2003: 37] и което има 

пряко отношение към всичко, което ни се явява в думата, но и в 

концепта за литературно образование. В хоризонтите на 

фукоисткия анализ на социалното тяло властта се мисли като 

“отношение на сила”, като “задействане и разгръщане на сила” – в 

правото, но и в неравенствата, в институциите, но и в езика, в 

произвеждането на знанията, в колонизацията на истината. И ако 
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в основата на властовите отношения е “войнственото 

противопоставяне на силите”, ако моделът на властта е 

противопоставителният модел на господството и подчинеността, 

то “едно от първоначалните следствия от властта е тъкмо онова, 

заради което дадено тяло, дадени жестове, дискурси, желания са 

идентифицирани и конституирани като индивиди... индивидът не 

е отсрещната страна на властта, той е едно от нейните изначални 

следствия. Индивидът е следствие от властта, но едновременно с 

това, именно доколкото е нейно следствие, той е всъщност неин 

проводник: властта е произвеждана от индивида, когото тя е 

конституирала” [Фуко 2003: 44]. Предоставяйки достъп до 

знанието, властта конституира идентичността на субекта – но в 

пронизаното от властови отношения социално пространство не 

съществува автономен, неутрален, външен спрямо игрите на 

истината и властта субект. Тъкмо субектът е този, който трябва да 

бъде подчинен – не чрез насилие, не чрез репресия, а чрез 

стратегии, техники и механизми, скриващи феномените на 

господството и подчинеността в колонизацията на знанието, в 

контролираните и надзиравани производства на истината. 

Накратко – в онова обществено присвояване на дискурсите, което 

е всъщност образованието: “инструментът, благодарение на който 

в общество като нашето всеки индивид може да получи достъп до 

всеки дискурс” – но и “политически начин да се запазва или 

изменя присвояването на дискурсите, знанията и властта, която те 

носят със себе си” [Фуко 1992: 20–21].  

Произвеждащ дискурси на истината, субектът на знанието 

е обектът, когото конституира, но и произвежда властта: 

ритуализирайки словото, което говори за истината; 

квалифицирайки – но и фиксирайки роли за тези, които говорят 

за истината; разпространявайки, но и присвоявайки дискурса с 

неговата власт и знание – чрез образованието: изкусна система за 

подчиняване. На дискурса. И на субекта. 

Съществен е фактът, че дисциплината се заражда в 

екзегезата на свещените текстове. Да мислим произхода ѝ – това, 

от една страна, значи да мислим запленените от идеята за 

безкрайността практики на преподаването, омаяността им, 

тайната, подвластността им – на неотгатнатото. Суеверната вяра, 
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че всичко е тайна. Оправданието, че тя е винаги неразгаданата, 

завинаги неразплетимата тайна. От друга страна, да мислим 

произхода, значи да мислим оня свършек на преподаването, 

който потайно завръща формата, но и езика на проповедта. 

Голата, празна реторика. Самотата на монолога. Но също така и 

надзора. Назиданието. Все-послушанието. Непроменният корпус 

на истини и съждения, на съмнения и на размишления. На езици. 

На знания... Защото, какво друго е дисциплината, ако не схема и 

мрежа на генерализиран надзор? Мостът, но и абсолютната 

граница, ограждаща знанията? Нормата, но и пределността на 

езика? Ефект на дисциплината е схематизираното, винаги 

подчинено, дисциплинирано знание за литературата, за автора и 

текста. Скриването на казващата, говорещата литература в 

поредица от синонимни схематизиращи конструкти, обединени 

от концепта “история на литературата”. Подмяната на езика ѝ с 

безкрайното, вкопчено в повторението, и вдъхновено, и 

одухотворено, но безразлично към истината на текста вълнение 

на коментарите... И както отбелязва Фуко: “Винаги истинното 

може да бъде изказано в пространството на дивата външност; но 

сме в истинното само ако се подчиним на правилата на 

дискурсивната полиция”, която реагира във всеки от тези 

дискурси.  

Да осмислим ограничителната и принуждаваща сила на 

дисциплината означава, наред с всичко друго, да осъзнаем 

позитивното в нея – това, че тъкмо тя позволява да се променя, да 

се изгражда, но според ограничени правила. 

Другият? 

На негово място е вече без-личният обект на властта. 

Защото не друго. Езикът – това невинно, но и най-опасно 

благо, е реторика. 

Явила се като techne, реториката се оказва една от онези 

странни фигури, които, въвлечени в порядъка на изключването, 

конституират самата своя възможност за дълъг културен живот. 

Защото techne не е само техниката, стратегията на убеждаването 

– подемайки Аристотел, Рикьор въздига това techne в ранг 

разпознаване: за него реториката е онова специфично techne, 

което сторва дискурса самосъзнателен и което превръща 
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убеждаването в отделна, постижима само чрез изобретяването на 

“убедителното като такова” цел. Редът на „убедителното като 

такова” е обектът на едно специфично techne” – но това techne не 

е техниката, нито стратегията на убеждаването. То е реториката 

като techne. Тechne е нещото-в-повече от “ръководства по 

изкуството на речта... нищожна част от предмета”, нещото, което 

е не вън, а е вътре в предмета. “Реторическият довод“. 

“Ентимемата“. “Способността да се заключава относно 

вероятното”. “Самият метод“ [Рикьор 1994: 40–41]. Тechne е 

отговорът на въпроса “как и с какви начала ще можем да 

постигнем целта си” – и този отговор е всъщност реториката: 

“способност да откриваме при всеки случай онова, което може да 

убеди”. И именно там, където целта е разпозната като винаги – 

убеждаване, а техниката – като онова, което винаги може да 

убеди, там именно става възможен комплексът реторика – 

топика: едно ново съ-участие, което, проправяйки пътищата на 

цяла поредица от завръщания, всъщност завръща реториката като 

политизирания, етизиран и технизиран език на изобретената, за 

да замества и да се вмества история. 
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